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Sammanfattning 

Hur goodwill och immateriella tillgångar ska redovisas har länge varit ett omdiskuterat 

ämne. Sedan 2005 ska de noterade företagen inom EU använda sig av IFRS som utges 

av IASB. Anledningen till detta är att standardsättarna vill öka harmoniseringen av 

redovisningen. Ett av huvudsyftena med införandet av IFRS 3 – Rörelseförvärv var att 

en större andel immateriella tillgångar skulle identifieras vid ett rörelseförvärv och 

därmed skulle goodwill minska i företags balansräkningar och ge en mer rättvisande 

bild av företags finansiella rapporter. Sedan 2005 ska goodwill skrivas ner istället för att 

årligen avskrivas vilket standardsättarna menade skulle ge en mer rättvisande bild av 

goodwillvärdet. Detta innebär att goodwill ska nedskrivningstestas regelbundet och hur 

detta går till beskrivs i IAS 36 – Nedskrivningar. Det finns viss kritik mot att 

beräkningen av återvinningsvärdet av goodwill är för subjektiv och innehåller för 

många bedömningar. Tidigare forskning visar på att det råder delade meningar om 

huruvida syftet med IFRS 3 och IAS 36 har uppnåtts.  

 

Vi har i vår studie intervjuat sex revisorer för att undersöka vilka konsekvenser de 

uppfattar att införandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 har fått på redovisningen 

av immateriella tillgångar och goodwill, samt om dessa standarder har gett en mer 

rättvisande bild av företags finansiella rapporter. Anledningen till att vi valde att 

intervjua revisorer är för att de på ett objektivt sätt ska granska de finansiella 

rapporterna och säkerställa informationsgivningen för intressenter och har därmed en 

viktig roll i denna process. 

 

Vår studie visar att revisorerna har olika åsikter om införandet av IFRS 3 och IAS 36; 

vissa upplever det som positivt medan andra menar att det var bättre förr. En del av 

revisorerna upplever att de nya standarderna är för detaljerade och för komplicerade för 

användarna, andra tycker att det är bra att det finns utrymme för tolkningar och egna 

bedömningar. Alla revisorer är dock överens om att nedskrivningstesterna av goodwill 

är en av de största skillnaderna och att subjektiviteten som har uppstått till följd av 

nedskrivningstesten är ett problem.  Trots att revisorerna har meningsskiljaktigheter 

rörande olika delar i standarderna så är alla av uppfattningen att införandet av IFRS 3 

och IAS 36 inte har gett en mer rättvisande bild av immateriella tillgångar och goodwill 

och därmed inte heller företags finansiella rapporter.  

 

Vi tolkar resultaten av vår studie som att IASB har en lång väg kvar att gå för att få en 

mer rättvisande bild av dessa tillgångar. 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet presenterar vi problembakgrund, problemdiskussion samt 

problemformulering och syfte. Först beskrivs bakgrunden till problemet med 

immateriella tillgångar och goodwill som sedan utmynnar i en diskussion om det valda 

ämnet vilket leder vidare till problemformuleringen och syftet med denna studie. 
 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Sedan år 2005 är det ett krav från EU att de noterade företagen i alla medlemsländer ska 

använda sig av International Financial Reporting Standards, IFRS, när en 

koncernredovisning ska upprättas och beslutet att införa IFRS togs av EU år 2002 

(Nilsson, 2010, s. 15). IFRS ges ut av International Accounting Standards Board, IASB, 

och denna organisation stöttas av både aktiva personer inom näringslivet och olika 

revisororganisationer (Marton et al., 2013, s. 2). IFRS innehåller bland annat regler och 

riktlinjer för hur redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill ska upprättas 

samt hur dessa ska värderas. Värderingen av denna typ av tillgångar kan ses som viktig 

för att ge en rättvisande bild av företags finansiella rapporter som externa intressenter 

tar del av och fattar ekonomiska beslut utifrån. Med rättvisande bild menas att företagets 

redovisning som helhet ska spegla företagets verksamhet (Nilsson, 2010, s. 42). 

 
1.1.1 Värdering av företag 
 

Det finns situationer när ett företag kan behöva värderas. Företagsvärdering kan ses som 

nödvändigt vid fler situationer än enbart vid ett företagsförvärv eller vid en försäljning 

av ett företag, exempelvis vid en kreditgivning eller när ett företag ska bli börsnoterat. 

Detta betyder att det finns många olika intressenter som kan behöva använda sig av den 

information som värderingen ger för att kunna fatta ett beslut (Nilsson et al., 2002, s. 

15-16). När värderingen ska utföras finns det flera olika slags modeller att välja bland, 

men det är vanligt att skilja på två typer av värdering; substansvärdering (kan även 

kallas för tillgångsvärdering) och avkastningsvärdering. Substansvärdering innebär att 

personen som utför värderingen har företagets tillgångar och skulder som utgångspunkt 

medan en avkastningsvärdering bygger på prognoser om företagets framtid (Nilsson et 

al., 2002, s. 24). Immateriella tillgångar ska likt materiella tillgångar värderas till 

anskaffningsvärde vid förvärvet (Sundgren et al., 2013, s. 107-108). 

 
1.1.2 Posten immateriella tillgångar 
 

Immateriella tillgångar är en post som till stor del påverkas av hur väl genomförd 

värderingen av dessa är. Smith (2006, s. 200) menar att i takt med att samhället 

utvecklats mot mer tjänsteinriktad produktion som kräver hög kompetens har olika typer 

av immateriella tillgångar blivit en allt större post i företags balansräkningar. Denna typ 

av tillgångar spelar en stor roll för företags ekonomiska ställning och redovisningen av 

immateriella tillgångar har således blivit allt viktigare för företag och dess intressenter. 

Till skillnad från materiella tillgångar som förvärvas uppstår immateriella tillgångar 

som en verkan av anskaffningen eller genom produktionen av olika tjänster (Smith, 

2006, s. 200).  
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I IAS 38 – Immateriella tillgångar definieras en immateriell tillgång som ”en 

identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” (IAS 38 p. 8). I samma standard 

förklaras vidare att en immateriell tillgång ska vara identifierbar för att kunna skiljas 

från goodwill (IAS 38, p. 10-11). För att en immateriell tillgång ska vara identifierbar 

krävs det att den antingen är avskiljbar eller att den uppkommer ur avtalsenliga eller 

juridiska rättigheter. Om den immateriella tillgången inte uppfyller något av dessa krav 

får den inte tas upp som en immateriell tillgång utan blir vid ett rörelseförvärv istället en 

del av goodwill (IAS 38 p. 11-12). För att få ta upp en immateriell tillgång i 

balansräkningen krävs även att ”det är sannolikt att de förväntade framtida ekonomiska 

fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget, och tillgångens 

anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt” (IAS 38, p. 21). En immateriell 

tillgång kan enligt IAS 38 (p. 9-10) exempelvis vara kunskap om marknader och 

varumärken, patent, licenser, vetenskaplig och teknisk kunskap, kundregister och 

marknadsandelar och detta betyder då att goodwill kan bestå av dessa slags immateriella 

tillgångar om de inte uppfyller kraven för identifierbarhet. Immateriella tillgångar kan 

även bestå av forskning och utveckling (IAS 38, p. 5).  

 
 
 
1.1.3 Goodwill – en del av immateriella tillgångar 
 

Goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett förvärv och hur goodwill ska 

redovisas beskrivs i IFRS 3 som behandlar rörelseförvärv. Goodwill är en post i 

balansräkningen som har påverkats av kravet för noterade bolag att använda IFRS i 

upprättandet av koncernredovisningen (Marton et al., 2013, s. 90). Definitionen av 

goodwill är enligt IASB ”en tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar 

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

identifierade och separata redovisade” (IFRS 3, Appendix A). Goodwill uppstår när 

företag X köper företag Y och köpeskillingen är större än företag Y:s nettotillgångar; 

det vill säga tillgångar minus skulder. En anledning till att ett företag kan välja att betala 

mer än det redovisade värdet är att tillgångarna kan vara undervärderade (Lönnqvist, 

2013, s. 39). En annan orsak kan vara att det förvärvade företaget beräknas få en hög 

lönsamhet i framtiden och trots ett lite högre pris än värdet på nettotillgångarna så kan 

det köpande företaget få bra avkastning på de investerade pengarna (Lönnqvist, 2012, s. 

37-38).  

 

Goodwill är ett ämne som är mycket omdiskuterat eftersom goodwillposten i 

balansräkningen efter ett förvärv kan uppgå till ett mycket stort belopp och påverkar 

därmed koncernredovisningen (Marton et al., 2013, s. 90). De immateriella tillgångarna 

Figur 1. Förhållandet mellan immateriella tillgångar och goodwill (Författarnas 

egen figur). 
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växer och den kontroversiella goodwillposten är ett ständigt omdebatterat ämne 

(Gauffin & Nilsson, 2013; Gauffin & Wallén, 2011 & Marton et al., 2013) och vi tycker 

därför att det är intressant att undersöka dessa tillgångar närmare. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
1.2.1 Införandet av IFRS och värderingsprocessen 
 

Tanken bakom införandet av IFRS var att underlätta redovisningen och göra företags 

finansiella rapporter mer tydliga för användarna, detta skulle således ge en mer 

rättvisande bild av verksamheten. Enligt IASB:s Föreställningsram (p. 12) är de 

finansiella rapporternas syfte ”att tillhandahålla information om ett företags finansiella 

ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Informationen 

är användbar för olika användare som underlag för deras beslut i ekonomiska frågor”. 

För att informationen i de finansiella rapporterna ska ses som användbar för de tilltänkta 

användarna finns det vissa kvalitativa egenskaper som ska uppfyllas. Begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet beskrivs som de fyra viktigaste kvalitativa 

egenskaperna, men det finns även fler kvalitativa egenskaper som påverkar 

redovisningsnormerna (IASB:s Föreställningsram, p. 24; Nilsson, 2010, s. 28). Dessa 

kommer beskrivas närmare under kapitlet ”Regelverk och standarder”. Ofta måste val 

göras mellan de kvalitativa egenskaperna för att nå en jämvikt samt för att syftet med de 

finansiella rapporterna ska uppnås (IASB:s Föreställningsram, p. 45). De kvalitativa 

egenskaperna kan ses om en del av grunden till hur redovisningen ska upprättas och 

beaktas inte dessa kan det leda till att redovisningen inte blir värdefull för användarna.  

 

Vid upprättandet av finansiella rapporter måste en rad val göras och dessa kommer i 

slutändan att påverka resultatet av rapporterna, dock i olika stor utsträckning beroende 

på hur objektiv exempelvis värderaren är. Enligt Nilsson et al. (2002, s. 27) är alla typer 

av värderingar mer eller mindre subjektiva, det vill säga att värderaren måste göra egna 

bedömningar och antaganden. Luehrman (1997, s. 132) skriver att en värderingsprocess 

ligger bakom alla större förvärv ett företag gör, oavsett vilken typ av tillgång det gäller. 

Värdering var tidigare en fråga som enbart rörde specialister inom finansiering men blir 

alltmer ett ärende även för företagsledningen. Anledningen till att företagsledningen blir 

mer och mer intresserad av värderingen är att det är de som i slutändan måste leva med 

utgången av beslutet. Utan kunskap om värdering är det svårt att veta vad som faktiskt 

förvärvas för företagets ekonomiska resurser (Luehrman, 1997, s. 132). Vi anser att för 

att kunna värdera de immateriella tillgångarna och goodwill är det väsentligt att de 

personer som ska utföra värderingen har kunskap om de tekniker och processer som 

behandlar värdering. Detta för att få en korrekt värdering och därmed ge en rättvisande 

bild av företags finansiella rapporter. I och med införandet av IFRS 3 och revideringen 

av IAS 36 har värderingen av immateriella tillgångar och goodwill fått en mer 

framträdande roll. 

 
1.2.2 Övergången från avskrivning till nedskrivning 
 

I Sverige innan år 2005 skulle både immateriella tillgångar och goodwill skrivas av 

(Nilsson, 2010, s. 129; Smith, 2006, s. 205). I och med införandet av IFRS 3 kom ett 

förbud mot goodwillavskrivningar och detta gjorde även att den uppdaterade standarden 

gällande immateriella tillgångar, IAS 38, ändrades (Smith, 2006, s. 205). Tidigare skulle 

goodwill skrivas av under en tidsperiod på vanligtvis fem år och på högst 20 år. I och 
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med införandet av IFRS ska goodwill numera istället nedskrivas och ett 

nedskrivningstest ska göras varje år för att komma fram till om värdet på goodwill ska 

skrivas ner eller inte (Marton et al., 2013, s. 90; Nilsson, 2010, s. 129).  

 

Enligt Smith (2006, s. 205) ska immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 

likt goodwill inte längre skrivas av utan istället skrivas ner. Med nyttjandeperiod menas 

den tid en tillgång förväntas bli använd för sitt ändamål (IAS 36, p. 6). Vidare skriver 

Smith (2006, s. 205-206) att enligt IAS 38 ska varje immateriell tillgång bedömas var 

för sig för att se om nyttjandeperioden är obegränsad eller inte. Bedöms det att 

nyttjandeperioden är begränsad ska den immateriella tillgången skrivas av under denna 

period, vid obegränsad nyttjandeperiod ska ingen avskrivningsplan göras. För 

immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod ska en nedskrivningsprövning 

göras varje år för att testa tillgångens värde, dessa tillgångar behandlas alltså lika som 

goodwill. Den värderingsmetod som används för immateriella tillgångar är enligt IAS 

38 antingen anskaffningsmetoden eller omvärderingsmetoden (Smith, 2006, s. 205-

206). Skiftet från avskrivning till nedskrivning på immateriella tillgångar med 

obegränsad nyttjandeperiod och goodwill gör att företag i större utsträckning måste göra 

en regelbunden värdering av dessa tillgångar. Vi menar att eftersom immateriella 

tillgångar tillsammans med goodwill utgör en alltmer betydande del av företags 

balansräkningar är det viktigt att dessa tillgångar blir korrekt värderade så att 

intressenter kan ta bästa möjliga beslut utifrån de finansiella rapporterna. Om dessa 

tillgångar inte skulle vara korrekt värderade menar vi att det kan finnas en risk att de 

finansiella rapporterna inte skulle ge en rättvisande bild av företagets verksamhet.  

 
1.2.3 Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv 
 

Fler immateriella tillgångar ska identifieras eftersom det finns ett krav på att 

redovisningen ska ge en mer rättvisande bild av företags verksamhet och således dess 

finansiella ställning (Smith, 2006, s. 200). Att en större del immateriella tillgångarna 

skulle identifieras vid ett rörelseförvärv och att goodwill därmed skulle minska var ett 

av huvudsyftena med införandet av IFRS 3 (Gauffin & Nilsson, 2013). Efter införandet 

av denna standard har större andel immateriella tillgångar identifieras, men samtidigt 

har goodwill ökat (Gauffin & Nilsson, 2013). I sin studie har de undersökt alla 254 

börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen och de fann att under 2012 minskade goodwill 

från året innan, dock beror det inte främst på nedskrivningar av goodwill utan istället på 

försäljningar och förändringar i valutakurser (Gauffin & Nilsson, 2013). Gauffin och 

Nilsson (2013) beskriver vidare att andelen immateriella tillgångar har ökat under de 

senaste åren vilket kan bero på att det skett en ökning av förvärv av tjänsteföretag.  

 
1.2.4 Nedskrivningar och nedskrivningstest 
 

Hamberg et al. (2011, s. 264) skriver att de företag som hade goodwill i sin 

balansräkning ansåg att IFRS 3 var den standard som utgjorde den största förändringen 

vad gäller redovisningen efter kravet att använda IFRS infördes. Efter införandet av 

IFRS hade många företag större vinster än förut och detta berodde främst på att 

goodwill inte längre får avskrivas och att företagen inte skrivit ner goodwillvärdet. Efter 

att IFRS blev ett krav för börsnoterade företag har nedskrivningarna i Sverige minskat, 

det vill säga att företagen inte skriver ner goodwill i samma utsträckning som de 

tidigare var tvungna att göra avskrivningar (Hamberg et al., 2011, s. 264). De nya 

reglerna gällande goodwill och dess nedskrivning är enligt standardsättarna att det ska 
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öka tydligheten och att det ska bli lättare att förstå de finansiella rapporterna vid 

exempelvis förvärv (Colquitt & Wilson, 2002, s. 350). I en studie av Chalmers et al. 

(2011, s. 634, 657-658) finner författarna att ovanstående argument stämmer; 

nedskrivning reflekterar goodwillvärdet på ett bättre sätt än vad en systematisk 

avskrivning av goodwill gör. Samtidigt finns det viss kritik riktad mot detta sätt att 

hantera goodwill på eftersom det är ledningen på företagen som utför 

nedskrivningstesten och därmed finns det en inneboende subjektivitet i dessa test 

(AbuGhazaleh et al., 2011, s. 165). 

 

När det gäller nedskrivningstesten för goodwill kan ledningen ta beslut som faktiskt 

speglar företagets verksamhet eller så kan de ta beslut som inte visar företagets 

ekonomiska situation på ett rättvisande sätt. Det senare sättet kan bero på att ledningen 

exempelvis försöker matcha nedskrivningarna för att uppnå ett visst resultatmål (Qasim 

et al., 2013, s. 64, 70, 74). Detta gör att det kan uppstå motsättningar mellan exempelvis 

ägarna och ledningen om de har olika mål (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Vi menar 

att om det uppstår en situation där ägarna och ledningen har olika målsättningar vad 

gäller exempelvis resultatmål, avkastning eller omsättning kan detta leda till att det 

uppstår en konflikt mellan parterna och att ledningen därmed ser till sina egna intressen 

i första hand istället för till företagets bästa. Det är möjligt att detta kan leda till att de 

finansiella rapporterna inte speglar den underliggande verksamheten på ett korrekt sätt 

vilket i sin tur påverkar företagets intressenter negativt. Enligt Jensen och Meckling 

(1976, s. 308) kan relationen mellan ägare och ledning och den intressekonflikt som kan 

uppstå ses som ett agent-principalförhållande. Detta kan hänföras till agentteorin där 

ägarna är principalen och ledningen är agenten, vilket innebär att principalen anställer 

agenten för att utföra ett arbete.  

 

Problemen med värdering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv, även kallat 

företagsförvärv, uppmärksammades redan i början av 1960-talet av Sapienza (1964, s. 

50). Författaren menar att uttrycket ”företagsförvärv” först kan låta simpelt; ett företag 

förvärvar ett annat. Men undersöks situationen mer ingående upptäcks en rad komplexa 

problem rörande redovisning och beskattning, detta gäller främst värderingen av 

immateriella tillgångar (Sapienza, 1964, s. 50). Teoretiker och praktiker tenderar att ha 

olika syn på hur värderingen ska göras eftersom regelverket är aningen vagt, det finns 

därför utrymme för tolkning vilket gör bedömningen av de immateriella tillgångarnas 

värde subjektiv (Sapienza, 1964, s. 51). Detta visar på att det under mer än ett halvt 

sekel setts som ett problem med värdering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv. 

Denna problematik visar sig även i nyare studier utförda under senare delen av 2000-

talet som även belyser avskiljandet mellan immateriella tillgångar och goodwill 

(Chalmers et al., 2012; Gauffin & Nilsson, 2013). Vad gäller övergången från 

avskrivning till nedskrivning av goodwill går åsikterna isär huruvida det speglar 

goodwill på ett mer rättvisande sätt eller inte (AbuGhazaleh, 2011; Chalmers et al., 

2011).  

 
1.2.5 En revisors uppgift 
 

En revisors uppgift är att granska företags finansiella rapporter och därmed även 

kontrollera om immateriella tillgångar och goodwill redovisas på ett rättvisande sätt. 

Enligt FAR (2013) är en revisors huvudsakliga arbetsuppgifter att kontrollera så att 

redovisningen är upprättad på ett korrekt vis samt att granska hur väl styrelsen förvaltar 

den organisation som de företräder. Det slutliga dokumentet som revisorn lämnar ifrån 
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sig efter avslutad revision av ett företag kallas revisionsberättelse och innehåller 

revisorns rekommendationer och åsikter kring resultat- och balansräkningar. 

Revisionsberättelsen är utfärdad till företagets ägare men även andra intressenter, 

exempelvis investerare och banker, kan ha nytta av detta dokument vid beslutsfattande 

(FAR, 2013).  

 

Syftet med införandet av IFRS 3 var att få en mer rättvisande bild av immateriella 

tillgångar och goodwill, men åsikterna hos de som använder standarderna går isär om 

det verkligen har blivit på detta sätt. Om de finansiella rapporterna inte speglar 

företagets verksamhet på ett rättvisande sätt kan en konsekvens bli att intressenter, 

såsom investerare och långivare, inte kan fatta korrekta beslut om de upplever att den 

tillgängliga informationen kan vara missvisande. I många av de studier vi tagit del av 

upplever vi det som svårt att urskilja vems åsikter som lyfts fram rörande införandet av 

IFRS. Vi anser därför att en intressant aspekt är att undersöka vad revisorer anser om 

hur väl redovisningsstandarderna ger en rättvisande bild av företags finansiella 

rapporter. Hur revisorn ser på hur rättvisande ett företags redovisning är kan vara av stor 

vikt för hur eventuella investerare väljer att göra placeringar samt huruvida banker är 

villiga att låna ut pengar till företagen eller inte.  

 

Blackwell (1998) skriver att det finns företag som enligt lag inte behöver ha en revisor, 

men som ändå väljer att ha det, detta för att exempelvis öka trovärdigheten i sina 

finansiella rapporter och således få bättre lånevillkor. Vidare beskriver Collis et al. 

(2004, s. 96-97) att företag som inte omfattas av revisionsplikten ändå väljer att ha 

revisorer för att minska den intressekonflikt som kan härröras till agentteorin. Trots att 

börsnoterade koncerner som använder IFRS omfattas av revisionsplikten och därmed 

måste ha en revisor, finns det studier som visar på fördelar med revision även för 

företag som själva kan välja att ha en revisor eller inte. Eftersom revision av företags 

finansiella rapporter kan styrka dess trovärdighet anser vi att det är intressant att studera 

redovisningen och värderingen av immateriella tillgångar och goodwill ur revisorers 

synvinkel.    

 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka uppfattningar har revisorer om de standarder som behandlar redovisningen av 

immateriella tillgångar och goodwill? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser revisorer uppfattar att 

införandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 har fått på redovisningen av 

immateriella tillgångar och goodwill, samt om dessa standarder har gett en mer 

rättvisande bild av företags finansiella rapporter.  
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1.5 Begreppsförklaring och förkortningar 
 

Goodwill – ”en tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som 

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

identifierade och separata redovisade” (IFRS 3, bilaga A) 

 

Immateriell tillgång – ”en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (IFRS 3, bilaga A)  

 

Kassagenererande enhet – minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger intäkter 

(IAS 36, p. 6) 

 

Nyttjandeperiod – den tid en tillgång väntas bli använd för sitt ändamål (IAS 36, p. 6) 

 

Nyttjandevärde – nuvärdet av framtida kassaflöden (IAS 36, p. 6) 

 

Rörelseförvärv – ”en transaktion eller annan händelse i vilken en förvärvare erhåller 

det bestämmande inflytandet i en eller flera verksamheter/rörelser” (IFRS 3, bilaga A) 

 

Verkligt värde – ”det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning 

av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion 

mellan marknadsaktörer” (IFRS 13, p. 9) 

 

Återvinningsvärde – det högre av det verkliga värdet minskat med 

försäljningskostnader för en tillgång eller kassagenererande enhet och dess 

nyttjandevärde (IAS 36, p. 18) 

 

FASB – Financial Accounting Standards Board. USAs motsvarighet till IASB 

 

IAS – International Accounting Standards. De standarder som gavs ut innan 2001, men 

de används fortfarande 

 

IASB – International Accounting Standards Board. En internationell organisation som 

arbetar för harmonisering av redovisningen, utgivare av IFRS 

 

IFRS – International Financial Reporting Standards. De redovisningsstandarder som 

ges ut av IASB 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

 

I detta kapitel presenterar vi vårt ämnesval, våra tidigare erfarenheter och hur detta 

kan påverka vår studie, våra vetenskapliga utgångspunkter och hur detta leder fram till 

metodvalet för denna undersökning. Vi redogör även för det valda perspektivet samt val 

av litteratur och källkritik. 
 

 

2.1 Ämnesval 
 

Vi kände båda tidigt i vår utbildning på civilekonomprogrammet att redovisning var det 

som intresserade oss och därför var det ett naturligt val för oss att välja redovisning och 

revision som inriktning på våra studier. Ju mer redovisning vi läst desto mer började vi 

intressera oss för immateriella tillgångar och goodwill. I en av kurserna vi läst ingick ett 

case där företaget Cisco köpt upp ett annat företag, Arrowpoint. Den köpeskilling Cisco 

betalade var betydligt mycket högre än värdet på Arrowpoints nettotillgångar och 

övervärdet bestod av immateriella tillgångar och goodwill. Arbetet med ovannämnda 

case gjorde att vi blev ännu mer intresserade av redovisningen kring denna typ av 

tillgångar. När vi sedan även insåg att de immateriella tillgångarna och framför allt 

goodwill på senare år har ökat i företags balansräkningar samtidigt som det är ett 

omdiskuterat ämne kände vi att detta var något vi ville undersöka närmare.  

 

2.2 Förförståelse 
 

Förförståelsen kan delas in i förstahands- och andrahandsförförståelse och det som 

skiljer dem åt är att den förstnämnda innefattar det som en person själv har upplevt och 

andrahandsförförståelsen är den kunskap som fås genom utbildning, exempelvis genom 

böcker och artiklar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vår förförståelse består till största 

del av andrahandsförförståelse eftersom ingen av oss har någon praktisk erfarenhet när 

det kommer till redovisning. Vi har inte heller själva någon egen erfarenhet av att ha 

arbetat med immateriella tillgångar och goodwill. Detta kan ses som en nackdel för vår 

studie då vi inte vet hur företag arbetar med dessa tillgångar i praktiken. 

 

Under vår utbildning på Handelshögskolan vid Umeå universitet har vi läst 

externredovisning som är en del av Företagsekonomi A. I denna kurs fick vi en 

grundläggande kunskap i hur bokföring går till och hur redovisningen upprättas. På B-

nivå läste vi en kurs på 7,5 hp som handlade om räkenskapsanalys där vi fick kunskap 

om hur årsredovisningar är uppbyggda och hur informationen i dessa är uppställd samt 

att vi fick kunskap om hur informationen kan användas och analyseras. Denna kurs var 

obligatorisk för de studenter som valt att läsa inriktningen företagsekonomi. Under vårt 

tredje år fick vi välja inriktning ytterligare och vi valde då båda två att läsa redovisning 

på C-nivå. Denna kurs bestod av två kurser på 7,5 hp vardera och behandlade 

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv samt Koncernredovisning. 

Detta var första gången vi kom i kontakt med de standarder som finns i IFRS och en 

stor del av den första kursen handlade om att få en inblick i hur IFRS ska användas och 

hur den är uppbyggd. I kursen i koncernredovisning fick vi kunskap om hur företag gör 

när de upprättar en koncernredovisning. I båda kurserna på C-nivå kom vi i ytterligare 

kontakt med immateriella tillgångar och framförallt goodwill. Vi fick en djupare insyn i 

hur redovisningen påverkas av goodwillposten och vad som händer när en nedskrivning 

av goodwillvärdet sker. På D-nivå fortsatte vi att läsa redovisningskurser och Advanced 
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Financial Accounting var den kurs som ytterligare behandlade immateriella tillgångar 

och goodwill och här fick vi även en inblick i problematiken med att kunna värdera 

dessa tillgångar och skilja dem åt. I en av de andra kurserna fick vi lära oss mer om 

företagsvärdering och de olika metoderna som används för detta. 

 

Den kunskap vi fått genom vår utbildning har väckt ett intresse för immateriella 

tillgångar och goodwill och hur dessa skiljs åt. Vi anser att vi har en god grund att stå på 

när det kommer till dessa slags tillgångar och även hur IFRS används och hur vi hittar i 

dessa standarder.  

 

Att vi inte har någon egen praktisk erfarenhet av immateriella tillgångar och goodwill 

kan naturligtvis påverka vår studie negativt då det är möjligt att vi förbiser något steg i 

processen vid hanteringen av tillgångarna. Samtidigt menar vi att denna brist på praktisk 

erfarenhet gör att vi kan se på detta med öppna ögon och det kan därmed vara lättare för 

oss att se på detta på ett mer objektivt sätt då vi inte har någon uppfattning om hur 

immateriella tillgångar och goodwill vanligtvis hanteras. Vi anser att vi fått tillräcklig 

grundläggande kunskap om immateriella tillgångar och goodwill samt att det finns en 

hel del studier som vi tagit del av som breddat vår kunskap och vårt intresse, vilket gör 

att avsaknaden av praktisk erfarenhet inte nämnvärt ska påverka vår undersökning. 

 

2.3 Verklighetssyn 
 

Hur en människa ser på verkligheten kallas för ontologi och kan delas in i två olika 

synsätt. Det är vanligt att beskriva det som att en människa ser på sin verklighet 

antingen objektivt; objektivism, eller mer subjektivt; konstruktionism (Bryman, 2011, s. 

35-36).  

 

I vår studie lämpar det sig bäst med ett mer subjektivt synsätt, det vill säga 

konstruktionismen. Enligt Bryman (2011, s. 36) beskrivs konstruktionismen som den 

verklighetssyn där den verklighet vi lever i kan förändras och att de människor som 

finns i samhället hela tiden påverkar och utvecklar vårt samhälle. Bryman (2011, s. 36-

37) beskriver vidare att de regler som finns inte är så strikta utan att reglerna finns för 

att människorna ska kunna komma överens i samhället. Vi anser att detta synsätt passar 

vår studie då vi vill få en förståelse för revisorers uppfattning om de standarder som 

behandlar immateriella tillgångar och goodwill. Vi menar att människorna som arbetar 

med immateriella tillgångar och goodwill har en möjlighet att påverka regler och 

standarder och därmed är den verklighet vi lever i inte oföränderlig utan påverkas av 

individerna som lever i samhället. 

 

Motsatsen till konstruktionismen är objektivismen. I denna verklighetssyn ser 

verkligheten ser ut som den gör och den påverkas inte av de personer som finns i 

samhället och de handlingar som dessa personer utför. I samhället finns det vissa regler 

och lagar och dessa ska följas av människorna för att undvika negativa konsekvenser 

(Bryman, 2011, s. 36-37). Vi anser att detta synsätt inte passar sig för vår studie för att 

kunna få revisorers uppfattningar om IFRS 3 och IAS 36, samt vilka konsekvenser de 

menar att införandet fått, samt hur rättvisande bilden av immateriella tillgångar och 

goodwill har blivit.  
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2.4 Kunskapssyn 
 

Vad som är eller ska ses som kunskap kallas för epistemologi eller kunskapssyn. Även 

kunskapssynen kan delas in i två olika synsätt; positivism och hermeneutik. 

Positivismen utgår från metoder inom naturvetenskapen, även när det handlar om att 

undersöka den sociala verklighet som vi människor lever i, medan hermeneutiken utgår 

från ett tolkningsperspektiv (Bryman, 2011, s. 31-32). 

 

I vår studie vill vi få revisorers uppfattning om IFRS och vi vill därigenom försöka få en 

förståelse för de uppfattningar som revisorerna har gällande redovisningen av 

immateriella tillgångar och goodwill, och därför passar hermeneutiken in på vår 

kunskapssyn. Hartman (2004, s. 107) beskriver att inom hermeneutiken handlar det om 

att få en förståelse för människors beteende och hur de uppfattar verkligheten istället för 

en förklaring till beteendet. Samtidigt finns det definitioner av hermeneutiken som 

innehåller både förståelse och förklaring. Detta har lett till att det finns en synvinkel där 

forskaren vill förstå människans beteende utifrån den studerade personens perspektiv 

(Bryman, 2011, s. 32-33). Den kunskap vi har om exempelvis IFRS påverkar oss när vi 

tar till oss ny kunskap som kan kopplas till dessa standarder. Samtidigt försöker vi att 

inte helt tolka informationen på ett alltför subjektivt sätt utan vara öppna för olika 

tankar och åsikter och vara medvetna om dessa olika åsikter som finns för att därefter 

kunna göra vår egen tolkning.  

 

Enligt Bryman (2011, s. 30) kan det vara svårt att reda ut exakt vad positivismen 

innebär eftersom det finns olika uppfattningar om detta i litteraturen, men positivismen 

kopplas ofta samman med objektivismen. Det finns dock vissa delar som författare är 

överens om när det kommer till vad positivismen är för något. Kunskap är något som 

kan uppfattas av sinnena av människorna och syftet med teorin är att den ska ställa upp 

hypoteser för att sedan testa om dessa stämmer samt att vetenskapen ska vara objektiv 

(Bryman, 2011, s. 30). Hermeneutiken däremot riktar kritik mot positivismen eftersom 

det som studeras inom naturvetenskapen och det som studeras i den sociala verkligheten 

skiljer sig från varandra (Hartman, 2004, s. 107). Vi menar att det är svårt för en 

människa att se på något på ett helt objektivt sätt. Det är också en anledning till varför 

vi i vår studie hamnar närmare hermeneutiken då vi har egna erfarenheter från vår 

utbildning rörande standarderna och detta speglas i hur vi tar tillvara på kunskap.  

 

2.5 Angreppssätt 
 

Det är vanligt att skilja på två olika ansatser när det gäller forskning, dessa är deduktiv 

och induktiv teori. I vår studie kommer vi att använda oss av ett deduktivt angreppssätt. 

Den deduktiva ansatsen brukar beskrivas som att forskaren utgår från teorin och 

utformar hypoteser för att testa teorin och därefter komma fram till resultatet. Ett 

induktivt angreppssätt innebär att forskaren först gör någon slags observationer och 

detta resulterar sedan i en teori (Bryman, 2011, s. 26-29). Vi kommer inte utforma och 

testa några hypoteser, men vi kommer att använda oss av teorier och annan litteratur 

som utgångspunkt i vår studie.  

 

Vi menar att den induktiva ansatsen inte passar för studie då vi inte ämnar komma fram 

med någon ny teori. Bryman (2011, s. 28-29) beskriver att det i praktiken inte är lika lätt 

att skilja dessa båda ansatser åt som det verkar i teorin. Deduktion kopplas ofta ihop 

med kvantitativa studier medan induktion anses höra ihop med en kvalitativ metod. 
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Samtidigt är det så att många kvalitativa studier har teorin som utgångspunkt och att 

studien inte genererar någon teori (Bryman, 2011, s. 28-29). Trots att det deduktiva 

angreppssättet ofta kopplas ihop med en kvantitativ studie menar vi att denna ansats är 

mest lämplig för vår studie. Detta eftersom vi är intresserade av revisorers uppfattningar 

om de nya standarderna samt att vi använder teorier; agentteorin och värderingsteori, 

och standarder som utgångspunkt. Teorierna används för att få en förståelse för 

standarderna och vilka situationer som kan uppkomma vid tolkning av standarderna. 

 

2.6 Metodval 
 

Det är vanligt att skilja på kvantitativ och kvalitativ metod. Vissa författare anser dock 

att skillnaden är mycket liten medan andra menar att skillnaden mellan de olika 

metoderna blir större och viktigare (Bryman, 2011, s. 39). Hartman (2004, s. 219, 273) 

beskriver att vid användandet av kvantitativ metod samlas främst numerisk data in, 

medan kvalitativ metod består av data som inte är numerisk. Vi kommer i vår studie att 

använda oss av en kvalitativ metod. Insamlingen av empirin i vår undersökning kommer 

utföras genom att intervjua ett antal revisorer, vilket gör att den data som samlas in inte 

är numerisk och vi använder oss således av en kvalitativ metod. Enligt Ahrne och 

Svensson (2011, s. 12) mäts den kvalitativa data som samlas in inte i numeriska mått 

utan datan ses mer som ett konstaterande att dessa egenskaper finns i vissa situationer. 

Enligt Hartman (2004, s. 273) handlar det i en kvalitativ studie om att få en förståelse 

för hur individerna i samhället uppfattar sin verklighet. Bryman (2011, s. 168) beskriver 

att det vid en kvantitativ studie är vanligt att forskare vill kunna generalisera sina 

resultat även till andra grupper än de som medverkat i undersökningen, vilket inte är 

fallet vid en kvalitativ studie. Eftersom vi vill få en förståelse för revisorers 

uppfattningar om redovisningen och värderingen av immateriella tillgångar och 

goodwill, samt vilka konsekvenser det nya regelverket har fått, så menar vi att en 

kvalitativ metod lämpar sig bäst för vår studie. 

 

Ahrne och Svensson (2011, s. 189) skriver att det finns viss kritik riktad mot den 

kvalitativa forskningen för att den skulle vara för subjektiv, å andra sidan finns det de 

som anser att det inte är möjligt att vara helt objektiv i en studie. Samtidigt som den 

kvalitativa forskningen är mer subjektiv än den kvantitativa betyder inte det att 

forskaren får tycka och tänka precis som han eller hon vill utan forskaren måste 

fortfarande ha en empirisk grund att luta sig mot (Ahrne & Svensson, 2011, s. 189). Den 

empiri som vi samlar in genom intervjuer kommer vi att tolka och denna tolkning 

kommer till viss del att påverkas av våra tidigare erfarenheter och vår tidigare kunskap. 

Även om tolkningen är subjektiv kommer vi inte att dra slutsatser som inte grundar sig 

på empirin.  

 

Vi menar att en kvantitativ metod inte är lämplig att använda i vår studie eftersom vi 

vill få en förståelse för vårt valda ämne vilket även är syftet med vår studie. En 

kvalitativ studie relateras ofta till konstruktionismen, hermeneutiken och en induktiv 

forskningsansats. Trots att vi använder oss av en deduktiv forskningsansats faller det sig 

ändå naturligt att vi väljer kvalitativ metod sett till vår vetenskapliga ståndpunkt, 

problemformulering och vårt syfte med uppsatsen.  

 
 



12 
 

2.7 Perspektiv 
 

Med perspektiv menas ur vilken synvinkel ett visst ämne, situation eller liknande 

undersöks. Perspektiv är något som måste beaktas och inget som en forskare kan välja 

att inte ta hänsyn till eftersom en utgångspunkt alltid måste finnas både vad gäller 

teorier och var vi befinner oss (Ahrne & Svensson, 2011, s. 188). 

 

Ett ämne kan alltså studeras från olika perspektiv och vi kommer i vår studie att besvara 

vår problemformulering och vårt syfte med undersökningen genom revisorers 

synvinkel. Revisorer är de personer som ska granska företags årsredovisningar för att 

säkerställa för externa intressenter att de finansiella rapporterna är tillförlitliga. Detta 

betyder att revisorer är oberoende av de företag de granskar och att de inte har några 

egna intressen i företaget, vilket minskar risken för att de inte skulle vilja delge oss den 

information de besitter och sina egna uppfattningar och tankar om ämnet.  

 

Det hade också varit intressant att studera problemet utifrån andra intressenters 

perspektiv, såsom investerare och långivare, samt från företags synvinkel på vårt valda 

ämne. Dock menar vi på att det skulle vara mycket svårt för oss att få tillgång till 

information från dessa intressenter. Vi antar att företag inte gärna skulle vilja delge oss 

den information vi är intresserade av och vi tror att det enda vi skulle kunna få reda på 

genom att intervjua företag är den information som redan finns tillgänglig i 

årsredovisningar. En anledning till detta kan vara att de inte vill dela med sig av för 

mycket information som konkurrenter kan dra nytta av. Ytterligare en anledning är att 

det är troligt att de inte kan säga något annat än det de skrivit i sin årsredovisning då det 

skulle kunna tyda på att de inte varit ärliga i sin värdering av immateriella tillgångar och 

goodwill.  

 

Vi menar att det också skulle vara intressant att undersöka hur redovisningen och 

värderingen av immateriella tillgångar och goodwill uppfattas av investerare och hur 

eller om deras beslut påverkas av redovisningen och värderingen av dessa tillgångar. 

Problemet att utföra studien från detta perspektiv är dels att hitta företag som har stor 

andel immateriella tillgångar och goodwill och därefter kunna nå investerare som skulle 

kunna påverkas av detta och vara villiga att dela med sig av den informationen. Vi 

menar att det antagligen är investerare som gör betydande investeringar som till störst 

del kan påverkas av detta. 

 

Även om vi anser att det finns andra intressanta perspektiv att utgå ifrån menar vi att det 

är mest intressant att studera immateriella tillgångar och goodwill från en revisors 

synvinkel då de utför sitt arbete för de externa intressenterna. Revisorer är till viss del 

länken mellan företag och externa intressenter och kan därmed delge oss sina 

synpunkter och den kunskap de besitter. 

 

2.8 Litteratursökning 
 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av databasen Ebsco som 

finns tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek. Vi har läst vetenskapliga artiklar och 

tidigare uppsatser och doktorsavhandlingar som behandlar immateriella tillgångar 

och/eller goodwill för att få inspiration till källor att använda i vår uppsats. Vi har sedan 

sökt och läst många artiklar som behandlar immateriella tillgångar och/eller goodwill. 

Tidsskrifter som vi upptäckt är vanligt förekommande källor i liknande studier som vår 
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är exempelvis Journal of Accounting Research och Accounting & Finance, och vi har 

därför valt att använda oss av flera vetenskapliga artiklar från just dessa tidsskrifter. Ett 

problem som vi har upplevt är att en stor andel av artiklarna var för specifika för att 

passa vår studie och kunde därför inte användas. Det kunde bland annat bero på att 

artiklarna handlade om ett annat regelverk eller att studien var genomförd i ett annat 

land, vilken inte kan appliceras i Sverige. Vi har i största möjliga mån försökt använda 

oss av ursprungskällan genom att gå tillbaka till den källa som exempelvis varit 

refererad i andra arbeten, artiklar och böcker.  

 

De böcker vi använt oss av är främst litteratur som vi kommit i kontakt med under vår 

utbildning och sedan har vi även letat vidare inom samma område för att få större bredd 

och djup på litteraturen. Vi har även använt oss av källor som inte är vetenskapliga 

artiklar och kurslitteratur såsom debattartiklar och andra tidningsartiklar. Dessa är 

främst tagna från tidningen Balans som ges ut av FAR som är en branschorganisation 

för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, och de icke vetenskapliga artiklar vi 

använt oss av är skrivna av experter inom revision. En stor del av den information vi 

använt oss av är hämtad från IFRS för att förstå vilka regler företag har att förhålla sig 

till vad gäller redovisning av immateriella tillgångar och goodwill. Vad gäller böcker 

använda till vårt kapitel ”Vetenskapliga utgångspunkter” har vi använt oss av ett flertal 

metodböcker skrivna av olika författare. Detta för att få fler infallsvinklar, men även för 

att säkerställa att böckerna inte säger emot varandra. Vi har till stor del använt oss av en 

metodbok skriven av Bryman, detta eftersom den behandlar många olika metodfrågor 

och är väldigt utförlig. Då vi valt att utföra vår studie med en kvalitativ metod har vi 

även använt oss av metodböcker där fokus ligger på kvalitativa studier.  

 

De sökord vi använt oss av när vi sökt vetenskapliga artiklar i databasen är goodwill, 

intangible assets, valuation, valuation techniques, IFRS, IFRS 3, IAS 36, agency theory, 

earnings management, accounting, impairment, impairment test, write-offs, fair value 

och business combinations. Dessa ord har sedan kombinerats på olika sätt för att få ett 

mer exakt sökresultat. 

 

2.9 Källkritik 
 

Ejvegård (2009, s. 75) menar att det inte finns någon ofelbar metod för att bestämma 

vilka källor som är tillförlitliga och inte. Även uppslagsböcker och faktadatabaser 

innehåller i viss mån sakfel och forskaren måste därför hela tiden vara observant på sitt 

källmaterial och bedöma varje källas tillförlitlighet var för sig (Ejvegård, 2009, s. 75). I 

vår studie har vi valt att främst använda oss av vetenskapliga artiklar som är peer-

reviewed vilket innebär att artikeln är granskad av andra forskare inom samma område, 

detta för att öka tillförlitligheten i materialet. Vi har använt oss av primärkällor eftersom 

dessa enligt Ejvegård (2009, s. 71) är bättre än sekundärkällor eftersom 

sekundärinformation kan ha förvrängts och anses därför ha lägre forskningsvärde. De 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av är hämtade från databasen Ebsco vilken vi 

bedömer som en tillförlitlig faktadatabas eftersom den är väletablerad inom 

ekonomiområdet. 

 

Ejvegård (2009, s. 71) anser att både uppslagsverk och vetenskapliga artiklar är källor 

som uppfyller de krav som finns om saklighet och objektivitet för att räknas som 

vetenskapligt tillförlitliga. Utöver vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed har vi 

använt oss av en del böcker som berör olika aspekter av det valda forskningsområdet. 
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Anledningen till att vi valt att även använda böcker i vår studie är att de vetenskapliga 

artiklarna ofta behandlar ett väldigt smalt område. Avsnitt där detta har blivit extra 

tydligt i vår studie är det som behandlar värdering. Böckerna ger en vidare bild samt en 

tydligare utgångspunkt till de mer specifika problem som diskuteras utifrån artiklarna. 

Vi är medvetna om att böcker kan anses som mindre tillförlitliga än vetenskapliga 

artiklar eftersom innehållet i böckerna till viss del kan spegla författarnas egna tankar 

och åsikter. Dock har vi känt att de bidragit med information som vi annars inte kunnat 

hitta i vetenskapliga artiklar. För att säkerställa att detta påverkar trovärdigheten så lite 

som möjligt har vi i största möjliga mån försökt använda oss av flera olika böcker och 

författare som beskriver samma företeelse, detta för att minska inverkan av den enskilde 

författarens åsikter.  

 

Som kompletterade information till de vetenskapliga artiklarna och böckerna har vi 

även använt icke vetenskapliga tidsskrifter för att återge expertisens åsikter. Med 

expertis menas i detta fall främst yrkesverksamma revisorer. Vårt problemområde har 

sitt ursprung i regelverk, redovisningsstandarder och praxis och vi har därför studerat 

senaste utgåvan av IFRS som är utgiven av International Accounting Standards Board. 

Det är från år 2005 lagstadgat av EU att IFRS ska användas som redovisningsstandard 

(Nilsson, 2010, s. 15) och vi menar därför att detta är en tillförlitlig källa att utgå ifrån. 

 

Det finns ett färskhetskrav inom forskningen vilket innebär att det i allmänhet är bättre 

att utgå från nyare källor än att titta på äldre forskning (Ejvegård, 2009, s. 72). I vår 

studie har vi valt att dels ge en historisk återblick om vad som tidigare har gjorts inom 

det valda området samt att belysa vad som är aktuellt inom ny forskning. Detta ger ett 

tämligen vitt tidsspann vilket vi anser ger en bra överblick av det forskningsområde vi 

valt att studera. 
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3. Standarder och regelverk 
 

För att kunna besvara vår frågeställning är det nödvändigt att förstå de standarder som 

behandlar immateriella tillgångar, goodwill och nedskrivningar, vilka beskrivs i detta 

kapitel. Även de kvalitativa egenskaperna presenteras här för att förstå redovisningen 

och därigenom hur immateriella tillgångar och goodwill redovisas. Utvecklingen av 

redovisningen gällande immateriella tillgångar och goodwill beskrivs utifrån ett 

historiskt perspektiv samt hur utvecklingen inom det valda området fortskrider.  
 

 

3.1 Historia 
 

Idén om goodwill kom troligtvis till ännu tidigare än år 1571 då den engelska termen 

”goodwill” för första gången användes i kommersiellt bruk. År 1891 ansåg den skotske 

auktoriserade revisorn Francis More vid Chartered Accountant Students' Society of 

Edinburgh i Skottland att det dock fortfarande inte fanns några skrivna dokument om 

goodwill som styrktes av experter, endast skrivingar som grundade sig på lagar. 23 år 

efter Mores funderingar kring goodwillvärdering publicerade P. D. Leake, som var 

grundare och partner i en Londonbaserad rörelse av auktoriserade revisorer, hans idéer 

och detta blev startskottet till en ökning av uppsatser inom redovisningsämnen 

(Carsberg, 1966, s. 1-2). Andra orsaker till att intresset för goodwill och uppsatser inom 

ämnet ökade var att fler och fler revisorer anslöt sig till professionella organisationer. I 

och med detta kunde revisorerna lättare nå varandra och diskussioner om yrket och 

intresset av att uppnå godtagbara standarder utvecklades. Under denna tid växte antalet 

aktiebolag stadigt vilket gav upphov till att reglerna kring aktieinnehav förtydligades 

samt att förmedlingen av signifikant information till investerare fungerade tillförlitligt. 

Behandlingen av goodwill i dessa rapporter var särskilt svår. Därför föreslog The 

British Companies Act of 1900 att varje prospekt skulle innehålla en separat rapport 

som redovisade goodwillvärdet om det var köpt utanför teckningsbeloppet. Problemet 

med att få investerarna att förstå vad goodwillposten var kvarstod dock och vissa 

redovisningsskribenter var tveksamma till att ta upp goodwill som en tillgång i 

redovisningen, de ville istället benämna den som en immateriell tillgång (Carsberg, 

1966, s. 2). Eftersom goodwill länge har varit ett ämne som diskuterats bland 

yrkesverksamma revisorer samt att redovisningen av goodwill har setts som 

komplicerad menar vi att det är intressant att få revisorers uppfattningar om ämnet. I vår 

studie vill vi även få en förståelse för hur revisorer uppfattar de redovisningsstandarder 

som bland annat behandlar goodwill. 

 

Rees och Janes (2012, s. 31) redogör för att den initiala mätningen och registreringen av 

goodwill över lång tid varit konstant, i såväl USA som Europa, till skillnad från 

redovisningen av goodwill som ständigt utvecklas.  De två ledande 

redovisningsstandarderna är U.S. GAAP som ges ut av FASB och IFRS som ges ut av 

IASB. Redovisningsmetoderna länder emellan håller på att harmoniseras men ännu 

finns väsentliga skillnader. FASB och IASB arbetar intensivt med att få U.S. GAAP och 

IFRS att konvergera med varandra bland annat för att underlätta vid eventuella framtida 

ändringar av goodwillredovisningen. Flera likheter finns redan mellan standarderna, 

såsom att endast förvärvad goodwill ska redovisas enligt förvärvsmetoden, att goodwill 

ska tas upp till anskaffningsvärdet tills det att en värdeminskning skett och att 

nedskrivningstest för att kontrollera nedskrivningsbehovet ska göras årligen (Rees & 

Janes, 2012, s. 33). För att testa nedskrivningsbehovet av goodwill menar vi att det är 
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viktigt att de personer som arbetar med detta har kunskaper om värderingstekniker och 

processer för att få en rättvisande bild av goodwillvärdet.  

 

Marton et al. (2013, s. 2) skriver att IASB innan 2001 kallades för International 

Accounting Standards Committee, IASC, och denna organisation grundades år 1973 av 

revisororganisationer i olika länder just för att försöka uppnå en harmonisering av 

redovisningen. Även IASC gav ut standarder och dessa kallas för International 

Accounting Standards, IAS. IFRS används i mer än 100 länder, antingen på grund av att 

EU kräver att IFRS ska följas eller att dessa standarder är tillåtna att användas i landet 

och är därmed ett frivilligt val. I USA får IFRS inte tillämpas, men som tidigare nämnts 

finns det ett samarbete mellan FASB och IASB för att uppnå en harmonisering även 

mellan dessa två regelverk (Marton et al., 2013, s. 2). Enligt AbuGhazaleh et al. (2001, 

s. 166) var ett viktigt steg i den globala harmoniseringen av redovisningsstandarderna 

när IASB utfärdade IFRS 3 – Rörelseförvärv. Detta skedde 31 mars 2004 och den nya 

standarden togs i bruk redovisningsåret 2005. I och med införandet av IFRS 3 förbjöds 

poolingmetoden och avskrivningarna av goodwill och likt FASB:s standarder SFAS 141 

och SFAS 142 ska goodwill istället skrivas ner baserat på årliga tester (AbuGhazaleh et 

al., 2011, s. 166). Vi anser att dessa försök till harmonisering av redovisningen borde 

bidra till att jämförbarheten av de finansiella rapporterna ökar vilket gynnar externa 

intressenter när de ska fatta ekonomiska beslut.  

 

Marton et al. (2013, s. 2) skriver att tidigare var de regler och den utformning som 

redovisningen skulle följa något som reglerades i varje land. Ett problem med att låta 

redovisningen utformas på detta sätt var att när företagen började handla mer med 

företag från andra länder uppstod det svårigheter att kunna jämföra den finansiella 

informationen mellan dessa företag som verkar i olika länder. Ett annat problem 

uppstod när investerare ville kunna jämföra företag i olika länder och dess finansiella 

rapporter med varandra. Dessa problem ledde så småningom till att en harmonisering av 

redovisningen påbörjades för att reducera skillnaderna i redovisningen och därmed 

underlätta för företag och investerare att göra jämförelser (Marton et al., 2013, s. 2). 

Samtidigt som IFRS på ett internationellt plan ökar harmoniseringen av redovisningen 

så har det nationellt i viss mån fått motsatt effekt. Detta eftersom redovisningen skiljer 

sig åt mellan olika typer och grupper av företag, exempelvis mellan olika storlekar på 

företag och olika branscher, mellan moderbolag och koncerner samt mellan de olika 

företagsformerna som finns, exempelvis aktiebolag och handelsbolag (Nilsson, 2010, s. 

15-16). Trots att arbetet med harmoniseringen av redovisningen länder emellan går 

framåt ser vi ändå att det fortfarande finns detaljer att arbeta med för att förbättra detta 

ytterligare. Syftet med införandet av IFRS 3 var att få en mer rättvisande bild av 

immateriella tillgångar och goodwill och därmed även öka jämförbarheten mellan 

företag. Vi ser det som en nackdel att det finns tendenser på skillnader mellan företag 

inom samma land vad gäller redovisningen, där immateriella tillgångar och goodwill i 

många företag är en betydande del i balansräkningen. Vi anser att detta kan tyda på att 

företag tolkar och tillämpar regelverken på skilda sätt. 

 

3.2 Kvalitativa egenskaper 
 

Det finns ett antal kvalitativa egenskaper, även kallade redovisningsprinciper, som 

beskrivs i IASB:s Föreställningsram i p. 24-46. IASB anser att det är fyra stycken som 

kan räknas som de viktigaste och det är dessa vi kommer att fokusera på, samt den 

kvalitativa egenskapen rättvisande bild då denna är ett av huvudsyftena med IFRS 3. Vi 
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menar att det för vår studie är viktigt att få en grundläggande förståelse för dessa 

kvalitativa egenskaper då de ska beaktas vid upprättande av ett företags finansiella 

rapporter. 

 
3.2.1 Begriplighet 
 

Den information som ges i de finansiella rapporterna ska vara lätt att förstå för 

användarna. Detta betyder inte att informationen i de finansiella rapporterna behöver 

vara övertydlig, utan det finns ett antagande om att användarna ska ha kunskap om 

affärsverksamhet och redovisning samt ett intresse av att studera denna information. 

Samtidigt får inte komplex information utelämnas i de finansiella rapporterna för att den 

skulle vara för komplicerad för användarna att förstå. Anledningen att denna 

information ska tas med är för relevansen för användarnas beslutsfattande (IASB:s 

Föreställningsram, p. 25; Sundgren et al., 2013, s. 55). I vår studie menar vi att trots att 

värderingen av immateriella tillgångar och goodwill kan anses som komplex är det 

viktigt att företag lämnar väsentlig information i de finansiella rapporterna angående 

detta för att intressenter ska kunna förstå hur värderingen har gått till. 

 
3.2.2 Relevans 
 

Den kvalitativa egenskapen relevans innebär att för att informationen ska kunna vara 

användbar för användaren så måste den vara relevant. För att informationen ska vara 

relevant ska den påverka användarnas ekonomiska beslut på så sätt att den ska hjälpa 

användaren att utvärdera tidigare och aktuella händelser samt händelser som kan 

komma att inträffa i framtiden (IASB:s Föreställningsram, p. 26). I IASB:s 

Föreställningsram (p. 26) beskrivs vidare att informationen även är relevant om den 

bekräftar eller korrigerar gjorda bedömningar gällande tidigare inträffade händelser.  

Enligt Sundgren et al. (2013, s. 56) kan en balansräkning som innehåller en stor andel 

av tillgångarna räknade till verkligt värde ses som relevant information för användaren. 

Vi menar att eftersom många företag i Sverige har en stor andel immateriella tillgångar 

och goodwill och dessa ska värderas till verkligt värde kan detta göra att informationen 

om dessa tillgångar blir mer relevant för användaren. Användaren ska fatta ekonomiska 

beslut utifrån de finansiella rapporterna och det verkliga värdet visar vad tillgången är 

värd vid bokslutstidpunkten. Vi menar därför att informationen kan ses som mer 

relevant för användaren än om det historiska värdet används.  

 

För att de finansiella rapporterna ska vara relevanta ska de även vara aktuella. Detta 

betyder att för att dessa rapporter ska ses som relevanta ska de ges ut med jämna 

mellanrum för att användaren ska kunna ha nytta av dem i sitt beslutsfattande. 

Användare av den finansiella informationen ser ofta årsredovisningen som en form av 

bekräftelse av de andra rapporterna som kommer ut under året, exempelvis 

kvartalsrapporter (Smith, 2006, s. 25-26).  

 
3.2.3 Tillförlitlighet 
 

För att informationen som ges i de finansiella rapporterna ska kunna vara tillförlitlig ska 

den vara fri från väsentliga fel och den ska inte heller vara vinklad (IASB:s 

Föreställningsram, p. 31). Smith (2006, s. 26-27) beskriver att tillförlitlighet handlar om 

hur redovisningen reflekterar företagets ekonomiska situation och dess verksamhet.  För 

att redovisningen ska ses om tillförlitlig måste den visa rätt delar av företagets 
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verksamhet för att kunna spegla verkligheten samt att dessa delar visas på ett säkert sätt 

(Smith, 2006, s. 26-27). Vi anser att det är lika viktigt att företag med stor andel 

immateriella tillgångar och goodwill tar upp dessa i sin balansräkning som att dessa 

tillgångar är korrekt värderade; beaktas inte denna aspekt så kan det leda till att 

informationen inte blir tillförlitlig för användarna. Enligt IASB:s Föreställningsram (p. 

32) är det möjligt att information som ses som relevant inte kan visas på ett tillförlitligt 

sätt på grund av osäkerhet, och därmed kan de finansiella rapporterna bli missvisande 

om informationen tas med. I dessa fall kan det istället vara bättre att företaget på annat 

vis upplyser om den specifika situationen. Det måste då göras en avvägning mellan 

relevans och tillförlitlighet (Sundgren et al., 2013, s. 56).  

 

Ett exempel på när informationen kan vara relevant men det kan uppstå problem med 

tillförlitligheten är när det ska göras en värdering som grundar sig på framtida 

kassaflöden. Som alltid när det handlar om framtiden så måste uppskattningar göras, 

och ett sätt att minska osäkerheten för dessa uppskattningar är att de ska utföras på ett så 

objektivt sätt som möjligt (Sundgren et al., 2013, s. 56). Sundgren et al. (2013, s. 56-57) 

beskriver vidare att ett sätt att minska denna osäkerhet är att ledningen på företaget 

tydligt måste upplysa om hur värderingen har gått till. Tydliga och omfattande 

upplysningar gör att intressenter själva har större möjlighet att avgöra hur tillförlitlig 

informationen är. Vi har förstått att värderingen av immateriella tillgångar och goodwill 

baseras på framtida kassaflöden. Vi menar att det alltid finns en viss subjektivitet 

närvarande i de uppskattningar som ska göras vid beräkningen av framtida kassaflöden, 

och vi tycker därför att det i vår studie är intressant att få objektiva revisorers 

uppfattningar och åsikter om detta. 

 
3.2.4 Jämförbarhet 
 

Jämförbarhet är en kvalitativ egenskap som innebär att intressenter ska kunna jämföra 

den finansiella informationen som finns tillgänglig både mellan olika företag samt över 

tid på samma företag (Smith, 2006, s. 30). Jämförbarhet är viktigt för att användaren ska 

kunna identifiera trender i företags finansiella ställning. För att det ska vara möjligt för 

användaren att göra jämförelser är det nödvändigt att liknande händelser redovisas på ett 

liknande sätt (IASB:s Föreställningsram, p. 39). I vår studie vill vi få revisorers 

uppfattningar om huruvida immateriella tillgångar och goodwill faktiskt redovisas på ett 

jämförbart sätt. Vidare menar vi att eftersom immateriella tillgångar och goodwill ofta 

är stora poster i företags balansräkningar är det viktigt att intressenter kan vara relativt 

säkra på att värderingen och hanteringen av dessa tillgångar i redovisningen utförs på 

likande sätt. Detta på grund av att det ska vara möjligt för dem att göra jämförelser både 

över tid inom ett företag samt mellan olika företag. Smith (2006, s. 31) skriver att det är 

möjligt att se jämförbarheten som att intressenter ska vara medvetna om ”vilka 

spelregler som gäller”. Med detta menar Smith att även om underlaget har brister så vet 

intressenterna att de företag de jämför använder sig av samma regler (Smith, 2006, s. 

31).  

 

Nilsson (2010, s. 41) beskriver att företag inte ska byta redovisningsprinciper om det 

inte finns en mycket bra anledning till detta och att när de väljer mellan olika metoder 

vid olika tidpunkter ska dessa val vara konsekventa. Samtidigt kan det i vissa fall vara 

nödvändigt för företag att byta redovisningsprinciper för att den informations som ges 

ska bli mer relevant, begriplig eller tillförlitlig för användaren (Sundgren et al., 2013, s. 

57). Vi anser att eftersom immateriella tillgångar och goodwill båda är komplexa och 
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omdiskuterade är det viktigt att företag är konsekventa i de val som görs rörande dessa 

tillgångar. Anledningen till detta är att användarna av informationen ska kunna känna 

sig trygga när de gör jämförelser för att därefter kunna komma fram till ett riktigt beslut.  

 
3.2.5 Rättvisande bild 
 

Utöver begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet finns det ytterligare 

kvalitativa egenskaper som är beskrivna i IASB:s Föreställningsram (p. 24-46). Ett av 

huvudsyftena med införandet IFRS 3 var att redovisningen av immateriella tillgångar 

och goodwill skulle bli mer rättvisande. En rättvisande bild eller korrekt bild innebär att 

företagets redovisning som helhet ska spegla företagets verksamhet (Nilsson, 2010, s. 

42). Nilsson (2010, s. 42) skriver att begreppet rättvisande bild används i 

årsredovisningslagen, medan korrekt bild har blivit översättningen som 

Redovisningsrådet gjort av begreppet i Föreställningsramen. Vi menar att det är möjligt 

att oberoende revisorers uppfattningar om vad en rättvisande bild är gällande 

immateriella tillgångar och goodwill kan skilja sig från företags uppfattning om detta. 

En del av syftet med vår studie är se om revisorer anser att införandet IFRS 3 har gett en 

mer rättvisande bild av immateriella tillgångar och goodwill och därför är det viktigt att 

få en förståelse för vad som menas med en rättvisande bild. 

 

Att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets verksamhet och ställning kan 

ses som självklart. I vissa fall måste dock en avvägning göras mellan de olika 

kvalitativa egenskaperna för att få en balans och därmed få en rättvisande bild av 

redovisningen som helhet (Nilsson, 2010, s. 42). Detta betyder även att avsteg ibland 

måste göras för att kunna uppnå en rättvisande bild (Nilsson, 2010, s. 43). Nilsson 

(2010, s. 43) beskriver vidare att enligt vissa forskare inom redovisning är rättvisande 

bild inte en redovisningsprincip utan det redovisningen ska uppnå och detta kan göras 

genom att använda sig av de kvalitativa egenskaperna. Vi menar att det är möjligt att de 

immateriella tillgångarna och goodwill som finns upptagna i företags balansräkningar 

kan påverka intressenters ekonomiska beslut just eftersom de kan vara en så stor del av 

företags totala tillgångar. Det är därför viktigt att dessa kvalitativa egenskaper tas i 

beaktande eftersom redovisningen i slutändan ska ge en rättvisande bild av företagets 

verksamhet.   

 

Som i så många andra situationer är det i praktiken svårare att hantera dessa 

redovisningsprinciper än vad det kan verka i teorin. Samtidigt är det viktigt att 

redovisningsprinciperna finns som riktlinjer för att det inte ska förekomma för stora 

möjligheter för tolkning samt att trender som är oanvändbara på lång sikt inte bör följas 

(Nilsson, 2010, s. 45). 

 

3.3 IFRS 3 – Rörelseförvärv 
 

IFRS 3 behandlar rörelseförvärv och syftet med standarden är att förbättra relevansen, 

tillförlitligheten och jämförbarheten på den information som företag utfärdar gällande 

rörelseförvärv och dess effekter på företagets finansiella rapporter. I denna standard 

sätts krav och principer för hur det förvärvande förtaget i dess finansiella rapporter 

bland annat ska redovisa och värdera identifierbara förvärvade tillgångar, goodwill och 

övertagna skulder (IFRS 3, p. 1). Denna standard är således utgångspunkten för vår 

studie. 
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De förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna ska vara en rörelse/verksamhet för 

att det ska räknas som ett rörelseförvärv och att denna standard ska vara gällande (IFRS 

3, p. 3). Enligt IFRS 3 (B5) definieras ett rörelseförvärv såsom ”en transaktion eller 

annan händelse i vilken en förvärvare erhåller det bestämmande inflytandet över en eller 

flera verksamheter/rörelser”. Förvärvaren kan få bestämmande inflytande över ett 

förvärvat företag på flera olika sätt, exempelvis genom överföring av likvida medel eller 

andra tillgångar, ådragandet av skulder, emittering av egetkapitalandelar eller genom 

avtal. IFRS 3 (p. 4) säger att förvärvsmetoden ska tillämpas vid varje rörelseförvärv ett 

företag gör. Detta innebär att identifiering av förvärvare krävs och att 

förvärvstidpunkten fastställs. Vidare måste redovisning och värdering av de 

identifierbara förvärvade tillgångarna ske, detta gäller även för de övertagna skulderna 

samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget. På 

samma sätt ska även goodwill redovisas och värderas vid tillämpning av 

förvärvsmetoden (IFRS 3, p. 4). Med förvärvstidpunkten menas den tidpunkt då det 

förvärvande företaget får bestämmande inflytande över det förvärvade företaget, detta är 

normalt vid den tidpunkt då det förvärvande företaget får juridisk rätt till ersättningen, 

tillgångarna och skulderna. Förvärvstidpunkten kan dock ske före eller efter detta om 

särskilda avtal finns (IFRS 3, p. 8-9). I vår studie är det de immateriella tillgångar som 

identifieras vid ett rörelseförvärv och den eventuella goodwill som uppstår vid samma 

tidpunkt som är vårt huvudsakliga studieobjekt. För att kunna besvara vår frågeställning 

och uppnå vårt syfte menar vi därmed att det är väsentligt att få en grundläggande 

förståelse för vad ett rörelseförvärv är och hur det går till enligt IFRS 3. 

 

Den värderingsprincip som används vid värdering av de identifierbara tillgångarna och 

övertagna skulderna vid ett rörelseförvärv är att dessa ska tas upp till verkligt värde vid 

förvärvstidpunkten (IFRS 3, p. 18). Beräkning av goodwillvärdet vid 

förvärvstidpunkten sker enligt IFRS 3 (p. 32) på följande sätt: summan av den överförda 

ersättningen värderad till verkligt värde minus nettobeloppet av de identifierbara 

förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna vid förvärvstidpunkten.  

 

3.4 IFRS 13 – Värdering till verkligt värde 
 

Sundgren et al. (2013, s. 31) skriver att vid alltfler tillfällen ska ett företags tillgångar 

värderas till verkligt värde enligt IFRS-standarderna. 2013 infördes en ny standard, 

IFRS 13 – Verkligt värde, och det är i denna standard det finns riktlinjer om hur en 

tillgång ska värderas till verkligt värde. Detta betyder att det är denna standard som 

alltid ska användas när det i någon annan standard skrivs att en tillgång ska beräknas till 

verkligt värde, om inget annat anges. Anledningen till att tillgångar i större utsträckning 

ska vara upptagna till verkligt värde i balansräkningen är för att intressenter med den 

informationen kan komma fram till ett företags värde (Sundgren et al., 2013, s. 31). Ett 

exempel på när verkligt värde ska användas är vid rörelseförvärv vilket betyder att alla 

förvärvade tillgångar och skulder ska värderas till sitt verkliga värde (Sundgren et al., 

2013, s. 35). Eftersom det är de tillgångar som identifieras och uppstår vid 

rörelseförvärv som är i fokus i vår studie anser vi att det är viktigt att få en förståelse för 

hur dessa ska värderas och vad som menas med verkligt värde. 

 

I IFRS 13 definieras verkligt värde som “det verkliga värdet är det pris som vid 

värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid 

överlåtelsen av en skuld genom en ordnad transaktion på huvudmarknaden (eller den 

mest fördelaktiga marknaden) under aktuella marknadsförhållanden (“exit price”), 
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oavsett om priset är direkt observerbart eller beräknat med hjälp av en annan 

värderingsteknik” (IFRS 13, p. 24). 

 

Ett företag ska använda sig av värderingstekniker som är passande för den tillgång som 

ska värderas samt där det finns tillgängliga uppgifter och att dessa är tillräckliga. 

Relevant observerbara indata ska maximeras medan icke observerbara indata ska 

minimeras (IFRS 13, p. 61). Med detta menar vi att det är väsentligt att de personer som 

utför värderingen har tillräcklig kunskap om teknikerna för att uppnå en rättvisande bild 

av immateriella tillgångar och goodwill som undersöks i vår studie. 

 

För värdering till verkligt värde finns det i IFRS 13 en hierarki i tre nivåer. Anledningen 

till denna hierarki är att öka jämförbarheten och konsistensen vid värderingar som ska 

göras till verkligt värde (IFRS 13, p. 72). Nivå ett som ses som mest tillförlitlig ska 

användas i första hand och består av noterat pris på en aktiv marknad, exempelvis 

aktiekurs (IFRS 13, p. 76-77). Nivå två består av annan indata än den i nivå ett, det vill 

säga indata som är observerbara antingen direkt eller indirekt. Exempel på denna indata 

kan vara noterade priser för liknande tillgångar på en aktiv marknad eller noterade 

priser för identiska eller liknande tillgångar på marknader som inte är aktiva (IFRS 13, 

p. 81, 82a-b). Den tredje och sista nivån av indata är inte observerbara och denna nivå 

används när det inte finns relevant observerbara indata tillgängliga och där den aktiva 

marknaden är liten eller inte alls existerar (IFRS 13, p. 86-87). Denna nivå ges även 

lägst prioritet i hierarkin (IFRS 13, p. 72). För att göra en värdering med indata från 

nivå tre innebär det att ledningen på företaget måste göra ett antal olika bedömningar 

och uppskattningar (Marton et al., 2013, s. 141). Ett exempel på en värdering när nivå 

tre används är när företaget gör en uppskattning av sina framtida kassaflöden och sedan 

nuvärdesberäknar dessa (Sundgren et al., 2013, s. 44).  

 

Vi har förstått att för att värdera immateriella tillgångar och goodwill är nivå tre den 

mest lämpade att använda. Detta eftersom goodwill endast kan uppstå vid ett 

rörelseförvärv vilket betyder att det inte finns något noterat pris på denna tillgång samt 

att det inte finns någon aktiv marknad. Även om nivå tre får användas enligt standarden 

så menar vi att det finns en osäkerhet kring denna nivå. Värdering bygger till stor del, 

om inte enbart, på företags uppskattningar, beräkningar och val om exempelvis 

kassaflöden och diskonteringsräntor. Vi uppfattar att denna värdering således är 

komplex och innehåller en hel del subjektivitet. 

 

Det finns även vissa upplysningar som företagen måste göra i sina finansiella rapporter 

för att underlätta för användarna att förstå informationen om verkligt värde samt att 

kunna göra vissa bedömningar (IFRS 13, p. 91). I IFRS 13 (p. 91) anges att företag 

måste upplysa om information så att användarna kan bedöma den värderingsteknik och 

indata som använts för värderingen samt där nivå tre används tydliggöra påverkan på 

resultatet för tidsperioden. Vidare ska företagen ta hänsyn till ytterligare punkter för att 

kunna nå det som beskrivs i punkt 91, exempelvis om användarna av informationen 

behöver ytterligare förklaringar för att kunna göra en utvärdering av den rapporterade 

informationen (IFRS 13, p. 92). Vi menar att detta också visar på att det till viss del är 

företagen själva som får bestämma vad de vill dela med sig av för information vad 

gäller värderingen av immateriella tillgångar och goodwill.  
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3.5 IAS 38 - Immateriella tillgångar 
 

Regelverk kring hantering av immateriella tillgångar finns i IAS 38 och syftet med 

standarden är att ”ange hur immateriella tillgångar som inte uttryckligen omfattas av 

andra standarder behandlas i redovisningen” (IAS 38, p. 1). Denna standard innefattar 

därför inte redovisningen av till exempel goodwill vilken återfinns i IFRS 3 (IAS 38, p. 

3f). IAS 38 tillämpas bland annat på utgifter för utbildning, annonsering, igångsättning 

av nya verksamheter samt forsknings- och utvecklingsverksamheter (IAS 38, p. 5,9). 

Eftersom immateriella tillgångar är en del av vår studie anser vi att det är viktigt att ge 

läsaren en överblick över vad en sådan tillgång kan vara samt vilka krav som måste 

uppfyllas för att den ska få tas upp som en immateriell tillgång i balansräkningen. 

 

Standarden kräver att immateriella tillgångar redovisas i företagets finansiella rapporter, 

förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda (IAS 38, p. 1). Exempelvis kan vissa 

immateriella tillgångar vara i fysisk form; såsom programvara på en cd-skiva, en film 

eller juridisk dokumentation. För att bestämma om en sådan tillgång ska redovisas som 

en immateriell tillgång eller en materiell anläggningstillgång krävs en bedömning för att 

avgöra vilken del av tillgången som betyder mest; det immateriella eller materiella. 

Beroende på svar redovisas tillgången antingen enligt IAS 38 eller enligt IAS 16, vilken 

behandlar materiella anläggningstillgångar (IAS 38, p. 4). Enligt IAS 38 (p. 11-12) 

måste en immateriell tillgång vara identifierbar för att kunna skiljas från goodwill. Med 

identifierbar menas att tillgången är avskiljbar så att den kan separeras från företaget 

och säljas, uthyras, överlåtas eller bytas ut. En tillgång kan också vara identifierbar om 

den uppkommit genom avtalsenliga eller juridiska rättigheter. Goodwill särskiljs från 

immateriella tillgångar eftersom denna endast uppstår vid rörelseförvärv. Goodwill visar 

på de förväntade framtida ekonomiska fördelar som uppkommit vid förvärvstidpunkten 

genom förvärvandet av immateriella tillgångar som inte är enskilt identifierade och inte 

redovisas separat (IAS 38, p. 11-12). Vi menar således att goodwill med andra ord är en 

typ av immateriell tillgång men måste redovisas enligt egna regler, IFRS 3, eftersom 

den inte uppfyller kriterierna om identifierbarhet. De immateriella tillgångar som inte 

går att klassificera redovisas alltså under goodwillposten. 

 

Om en immateriell tillgång uppfyller kriterierna för att definieras som en sådan ska 

posten tas upp i företagets finansiella rapporter (IAS 38, p. 18). IAS 38 (p. 33) hänvisar 

till IFRS 3 i vilken det står att den immateriella tillgångens verkliga värde är detsamma 

som anskaffningsvärdet denna hade vid förvärvstidpunkten. Det verkliga värdet på den 

immateriella tillgången grundar sig på de förväntningar som marknaden har angående 

hur stor sannolikheten är att tillgångens förväntade framtida ekonomiska fördelar ska 

komma företaget till nytta. Företaget räknar alltså med att de immateriella tillgångarna 

ska generera framtida inkomst, dock är tidpunkt och belopp för inkomsten osäker (IAS 

38, p. 33). Som vi tidigare beskrivit ska IFRS 13 alltid användas när en tillgång ska 

värderas till verkligt värde, om inget annat anges i den standard som behandlar den 

berörda tillgången. Vid värdering av immateriella tillgångar ska således IFRS 13 

användas eftersom inget annat anges i IAS 38.  

 

”Internt upparbetad goodwill ska inte redovisas som tillgång i rapporten över finansiell 

ställning” säger IAS 38 (p. 48) och standarden fortsätter sedan med att beskriva 

svårigheterna med att bedöma huruvida en internt upparbetad immateriell tillgång ska 

tas upp eller inte (IAS 38, p. 51). Skapandet av en immateriell tillgång delas därför upp i 

två faser; forskningsfasen och utvecklingsfasen (IAS 38, p. 52). Kostnader som uppstår 
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under forskningsfasen för ett internt projekt ska kostnadsföras då de uppkommer medan 

en immateriell tillgång som uppkommer genom utveckling ska tas upp som en tillgång, 

förutsatt att den uppfyller de krav som finns i standarden (IAS 38, p. 54,57). Det är 

således först när den internt upparbetade immateriella tillgången är helt funktionsduglig 

som den får tas upp som en tillgång i företagets finansiella rapporter. I vår studie ligger 

fokus på de immateriella tillgångar som identifieras vid ett rörelseförvärv. Vi menar 

dock att det även är viktigt att veta hur andra immateriella tillgångar kan uppstå i ett 

företag för att ge läsaren en förståelse för att dessa tillgångar inte enbart uppstår vid 

rörelseförvärv; vilket är fallet med goodwill. 

 

I IAS 38 (p. 68) beskrivs att som grundregel ska utgifterna för en immateriell tillgång 

kostnadsföras då de uppkommer. Men om den immateriella tillgången uppkommit som 

en del i ett rörelseförvärv och tillgången inte redovisas som en separat immateriell 

tillgång, utgör den immateriella tillgången en del av goodwillvärdet som redovisas vid 

förvärvstidpunkten och ska då inte kostnadsföras direkt (IAS 38, p. 68). Som 

redovisningsprincip ska företaget välja anskaffningsvärdemetoden eller 

omvärderingsmetoden. Saknas en aktiv marknad får omvärderingsmetoden inte 

användas utan då gäller endast anskaffningsvärdesmetoden. Eftersom aktiva marknader 

för immateriella tillgångar är ovanliga så är anskaffningsvärdesmetoden den 

redovisningsprincip som används mest (IAS 38, p. 72, 78). När en immateriell tillgång 

redovisas i de finansiella rapporterna ska den efter första redovisningstillfället tas upp 

till anskaffningsvärdet efter korrigering för ackumulerade av- och nedskrivningar (IAS 

38, p. 74).  

 

En immateriell tillgångs nyttjandeperiod är antingen bestämbar eller obestämbar, detta 

avgörs av företaget som äger tillgången. I de fall det bestäms att tillgångens 

nyttjandeperiod är bestämbar ska även nyttjandeperiodens längd avgöras och en 

avskrivningsplan upprättas. Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 

skrivs inte av utan skrivs ner (IAS 38, p. 88-89, 107). Företaget måste årligen, eller 

oftare om det finns tecken på en värdeminskning, göra en prövning för att se om det 

finns ett nedskrivningsbehov av värdet på den immateriella tillgången (IAS 38, p. 108).  

Eftersom immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod inte bara värderas vid 

förvärvstidpunkten utan även måste nedskrivningstestas regelbundet menar vi att det är 

av stor vikt att värderingen utförs korrekt, detta för att kunna ge en rättvisande bild av 

värdet i företags finansiella rapporter. 

 

3.6 IAS 36 – Nedskrivningar 
 

Nedskrivningar av nästan alla slags tillgångar, däribland immateriella tillgångar och 

goodwill, redovisas enligt IAS 36. Syftet med standarden är att säkerställa att företagets 

tillgångar inte redovisas till högre värde än återvinningsvärdet (IAS 36, p. 1-2). Enligt 

IAS 36 (p. 8) ska en tillgång skrivas ner när redovisat värde överstiger 

återvinningsvärdet. Om det finns indikationer på att tillgången minskat i värde ska 

företaget omräkna återvinningsvärdet. För vissa tillgångar ska dock återvinningsvärdet 

omräknas årligen, även om ingen indikation på värdeminskning finns. Detta gäller för 

immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och goodwill som förvärvats i 

ett rörelseförvärv (IAS 36, p. 9-10). 

 

För att skriva ner en immateriell tillgång eller goodwill krävs det alltså att en del 

uppskattningar och beräkningar görs. Även då det finns tydliga regler gällande 
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nedskrivningar finns det alltid ett visst mått av subjektivitet med i bedömningen; 

företagets egna preferenser kan återspeglas i resultatet av nedskrivningen. Vi menar att 

det är intressant att få revisorers uppfattning om hur nedskrivningstester genomförs då 

det är revisorer som ska säkerställa om externa intressenter kan lita på företags 

finansiella rapporter eller inte. 

 

Enligt IAS 36 (p. 18-19) är återvinningsvärdet för en tillgång eller kassagenererande 

enhet det högre av det verkliga värdet minus försäljningskostnader och dess 

nyttjandevärde. Om något av verkligt värde minus försäljningskostnader eller 

nyttjandevärde överstiger tillgångens redovisade värde behöver dock återvinningsvärdet 

inte alls beräknas; det finns inget nedskrivningsbehov eftersom det redovisade värdet 

redan är lägre (IAS 36, p. 18-19). Som vi tidigare beskrivit finns regler om hur 

värdering till verkligt värde ska gå till i IFRS 13. En tillgångs nyttjandevärde beräknas 

genom en uppskattning av de framtida in- och utbetalningar, det vill säga kassaflöden, 

som tillgången förväntas ge upphov till, dessa diskonteras sedan för att ta hänsyn till 

pengars tidsvärde (IAS 36, p. 31). Vid uppskattning av framtida kassaflöden ska 

prognostiserade inbetalningar och utbetalningar som ett fortlöpande utnyttjande av 

tillgången ger upphov till beaktas. Även in- och utbetalningar till följd av att tillgången 

avyttrats ska tas med i uppskattningen (IAS 36, p. 39). Vi anser att det är viktigt att 

företag tillämpar nedskrivningstesten på ett korrekt sätt eftersom immateriella tillgångar 

och goodwill i många företag är en betydande del av de totala tillgångarna. 

 

 

 

 

Innan år 2005, när goodwill skulle avskrivas, bestod goodwillposten av de övervinster 

som ansågs komma i framtiden vid tidpunkten för förvärvet. Detta gjorde att 

goodwillvärdet allt eftersom behövde minskas. Efter 2005 används istället nedskrivning 

av goodwill vilket innebär att även om de beräknade vinsterna redan inträffat kan 

ytterligare övervinster förutses inträffa vilket gör att goodwill inte skrivs ner. Detta 

betyder då att tidsaspekten på goodwillvärdet kan flyttas framåt under tidens gång 

(Lönnqvist, 2012, s. 39-40). Skiftet från avskrivning till nedskrivning av goodwill 

lägger ett större ansvar på företagsledningen att beräkna det verkliga värdet på goodwill 

samt att den arbetsinsats som krävs för exempelvis revisorer och investerare ökar då de 

måste kunna förstå och därefter kunna utvärdera ledningens beräkningar av goodwill 

(Hayn & Hughes, 2006, s. 224). Vi vill i vår studie undersöka närmare vilka 

konsekvenser införandet av IFRS 3, och därmed även övergången från avskrivning till 

nedskrivning, har fått på revisorers arbete gällande dessa tillgångar.  

 

Figur 2. Fastställande av nedskrivningsbehov (Författarnas egen figur). 
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Vid värdering av goodwill används enligt Smith (2006, s. 181-183) som tidigare nämnts 

återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet beräknas för den kassagenererande enhet till 

vilken tillgången hör. Definitionen av en kassagenererande enhet är ”den minsta 

identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till 

inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av 

tillgångar”. Goodwillposten fördelas redan vid förvärvet mellan de kassagenererande 

enheterna i proportion till dess nytta, förutsatt att det är möjligt att utföra fördelningen 

på ett rimligt sätt. Återvinningsvärdet av en kassagenererande enhet kan på så vis delvis 

spegla de framtida fördelar som goodwillposten kommer att ge företaget. Det 

redovisade värdet av de tillgångar som tillhör den kassagenererande enheten, inklusive 

utfördelad goodwill, jämförs med dess återvinningsvärde. Visar det sig att 

återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet bestäms nedskrivningsbehovet som 

mellanskillnaden. Finns ett nedskrivningsbehov ska nedskrivningsbeloppet 

schablonmässigt fördelas mellan delarna i den kassagenererande enheten, inklusive 

goodwill (Smith, 2006, s. 181-183). Vi menar att företag får lägga ner mycket tid på att 

fördela goodwillen mellan de kassagenererande enheterna samt att beräkna 

återvinningsvärdet för dessa. I vår studie menar vi därför att det är intressant att få 

revisorers åsikter om beräkningen av återvinningsvärdet samt hur väl företag lämnar 

upplysningar om detta. Det är dessa upplysningar som de externa intressenterna sedan 

får ta del av.  

 

Det finns vissa upplysningar som företag behöver göra gällande de uppskattningar som 

görs för att kunna beräkna återvinningsvärdet för kassagenererande enheter som innehar 

goodwill och/eller immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder (IAS 36, 

p. 134). Om återvinningsvärdet är baserat på nyttjandevärdet ska företag lämna 

upplysningar om exempelvis diskonteringsränta, tillväxttakt och antaganden som 

ledningen gjort gällande kassaflöden (IAS 36, p. 134).  

 

Lönnqvist (2012, s. 41) skriver att samma år som nedskrivningen av goodwill görs ska 

den i koncernredovisningen tas upp som en kostnad i resultaträkningen samt som en 

tillgångsminskning. Enskilda bolag inom en koncern redovisar ingen goodwillpost så 

nedskrivningen kommer endast att finnas i koncernresultaträkningen. Eftersom 

koncernredovisningen varje år börjar i de enskilda bolagens balansräkningar kommer 

goodwillnedskrivningen inte ha någon påverkan på koncernens egna kapital kommande 

år. Vid varje bokslut måste alltså nedskrivningens effekt på koncernens egna kapital 

upprepas (Lönnqvist, 2012, s. 41). När goodwillvärdet en gång är nedskrivet får det inte 

skrivas upp igen, goodwillposten får under kommande år inte vara högre än värdet efter 

nedskrivningen (IAS 36, p. 124; Lönnqvist, 2012, s. 40). Detta gäller även om goda 

vinstutsikter skulle återkomma i framtiden (Lönnqvist, 2012, s. 40). 

 

3.7 Sammanfattning av standarder och regelverk 
 

Det är standarder som ligger till grund för hur företag ska upprätta sin redovisning och 

hur olika slags tillgångar ska hanteras beskrivs i olika standarder. Då vi i vår studie vill 

få revisorers uppfattningar om standarderna som behandlar immateriella tillgångar och 

goodwill som uppstår vid rörelseförvärv anser vi att det är viktigt att få en redogörelse 

av vilka regler företag måste rätta sig efter. Därefter är det möjligt att få en uppfattning 

om exempelvis var det kan finnas svårigheter samt var tolkningar kan göras. IFRS 3 

beskriver hur immateriella tillgångar och goodwill ska redovisas och värderas vid ett 

rörelseförvärv. Eftersom dessa tillgångar ska redovisas till verkligt värde menar vi att 
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det behövs en kortfattad beskrivning av IFRS 13 och om hur värdering till verkligt 

värde ska utföras. IAS 38 – Immateriella tillgångar anser vi vara relevant för vår studie 

så läsaren får en förklaring till vad en immateriell tillgång är samt vilka kriterier som 

måste vara uppfyllda för att få tas upp som en sådan tillgång. Nedskrivningar behandlas 

i IAS 36 och är den standard företag använder sig av när de ska utföra de regelbundna 

nedskrivningstesten. Som vi tidigare nämnt var ett av syftena med införandet av IFRS 3 

att en större andel immateriella tillgångar ska identifieras vid ett rörelseförvärv och 

därmed minska goodwillposten, detta för att få en mer rättvisande bild av företags 

finansiella rapporter. Vi menar att IFRS 3 och IAS 36 är relaterade till varandra genom 

att dessa slags tillgångar efter rörelseförvärvet ska testas regelbundet för nedskrivning. 

Tanken med detta är att få en mer rättvisande bild av goodwill. 

  

En av revisorers uppgifter vid granskning av företags finansiella rapporter är att 

säkerställa att redovisningen är upprättad enligt gällande standarder och regelverk. Vi 

menar att det därför är viktigt för läsaren att få en förståelse för hur standarderna ser ut 

samt vad företag måste göra och vilka riktlinjer de har att förhålla sig till vid 

hanteringen av immateriella tillgångar och goodwill. För att besvara vår 

problemformulering samt uppnå syftet med studien menar vi således att en förståelse för 

standarderna är nödvändig. 
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4. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel ges först en generell bild av värdering och förhållandet mellan 

immateriella tillgångar, goodwill och värdering. Sedan beskrivs agentteorin som kan 

vara en aktuell aspekt att beakta vid värdering av dessa tillgångar. Därefter beskrivs 

vinstmanipulering vilket är ett problem som kan uppstå vid värdering av immateriella 

tillgångar och goodwill och kan härröras till agentteorin. Detta kapitel avslutas med att 

ge läsaren en kortfattad redogörelse av revision samt en sammanfattning av hur de 

olika teorierna hänger ihop sinsemellan samt kopplingen till standarderna. 
 

 

4.1 Värdering 
 

Då ett företag ska värderas är det vanligt att använda sig av avkastningsvärdering. Inom 

avkastningsvärdering finns det olika diskonteringsmodeller att använda sig av. Dessa 

modeller baseras på företagets utdelningar, kassaflöden eller residualvinster och dessa 

är accepterade inom värderingsteorin då alla tre modeller skulle ge samma värdering om 

det var möjligt att exakt veta företagets framtida utdelningar, kassaflöden och 

residualvinster (Nilsson et al., 2002, s. 45-46, 51). Nilsson et al. (2002, s. 47-48) skriver 

att det finns information som den som ska utföra värderingen behöver veta: 

 

 Tillgångens ekonomiska livslängd 

 De betalningsflöden som tillgången kommer att skapa under den ekonomiska 

livslängden 

 En diskonteringsränta för att kunna beräkna nuvärdet av betalningsflödena 

 

Vi menar att alla dessa punkter ovan är uppskattningar som värderaren gör för att till 

slut komma fram till ett värde. Nilsson et al. (2002, s. 27) skriver att vad som är 

värdefullt bygger på personliga preferenser och värdet skiljer sig därför åt beroende på 

vem som tillfrågas. Detta gör att det inte finns några företagsvärderingar som ger ett 

enväldigt svar på vad företaget faktiskt är värt. Trots vetenskapligt förankrade modeller 

kommer alltid en viss subjektiv uppskattning påverka företagsvärderingen, detta 

eftersom företagsvärderingen är ett resultat av värderarens analys som grundar sig på 

dennes tidigare kunskap och erfarenheter. Hur rättvisande värderingen av företaget 

sedan blir mäts mot en rad andra faktorer förutom analytikerns utlåtande, exempelvis 

aktiemarknadens jämviktspunkt (Nilsson et al., 2002, s. 27). När det kommer till 

immateriella tillgångar och goodwill är det de kassaflöden som dessa tillgångar 

genererar som värderingen baseras på. För att nuvärdesberäkna de framtida 

kassaflödena menar Nilsson et al. (2002, s. 49) att en modell av detta slag kan användas: 

 

  
   

     
 

   

      
 

   

      
   

 

V = Värdet på tillgången 

KF = De beräknade framtida kassaflödena vid varje tidsperiod 

 

Då denna slags modell kräver ett antal uppskattningar finns det ett mått av subjektivitet 

inbyggt i modellen. Samtidigt är det troligt att anta att de som utför värderingar kan 

göra professionella uppskattningar som är tillförlitliga baserade på sin expertis och 

annan nödvändig kunskap (Gaughan, 2005, s. 160). Vi anser att värderaren bör besitta 
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denna kunskap för att kunna minska subjektiviteten och således ge en mer rättvisande 

bild av värdet på immateriella tillgångar och goodwill samt öka jämförbarheten och 

tillförlitligheten. 

 

När ett företag förvärvar ett annat företag kan anledningen vara att de två företagen 

tillsammans beräknas kunna generera exempelvis högre vinster än vad företagen skulle 

kunna göra var för sig. Detta kan beskrivas som att 2+2=5 (Gaughan, 2005, s. 56). Vi 

menar att om en köpare ser sannolika synergieffekter vid förvärv av ett annat företag 

kan köparen vara bredd att betala mer för företaget än vad det egentligen är värt. Det är 

möjligt att det betalade överpriset till stor del kommer att fördelas på immateriella 

tillgångar och goodwill och därmed behöver en värdering av de olika komponenter som 

anses finnas i köpeskillingen utföras. 

 

Sundgren et al. (2013, s. 107-108) beskriver att precis som med materiella tillgångar ska 

immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärde vid förvärvet. Därefter finns det 

två olika metoder som kan användas för att värdera tillgången; anskaffningsmetoden 

och omvärderingsmetoden. Anskaffningsmetoden innebär att efter den första 

värderingen är gjord ska sedan avskrivning enligt en så kallad avskrivningsplan ske. 

Under vilken tidsperiod den immateriella tillgången ska skrivas av beror på dess 

nyttjandeperiod eller någon annan modell, till exempel en volymbaserad modell. 

Avskrivningen ska i så stor utsträckning som möjligt ske linjärt (Sundgren et al., 2013. 

s. 107-108). Vi förstår det som att denna metod kan ses som den mest förekommande 

metoden för att värdera immateriella tillgångar. Goodwill skrivs aldrig av utan kan 

endast skrivas ner och detta är en av skillnaderna mellan immateriella tillgångar och 

goodwill.   

 

Om omvärderingsmetoden används ska de immateriella tillgångarna regelbundet 

värderas till verkligt värde (Sundgren et al., 2013, s. 109). Sundgren et al. (2013, s. 109) 

beskriver vidare att för att detta ska kunna göras så krävs det att det finns en aktiv 

marknad för den tillgång som ska värderas. Då detta inte anses finnas för immateriella 

tillgångar borde denna metod inte kunna tillämpas i någon större utsträckning.  

 

Salinas och Ambler (2009) har i en studie undersökt olika metoder för att värdera ett 

varumärke och användningen av värderingen. De delar in användandet av metoderna i 

två olika kategorier; technical och managerial. Den tekniska värderingen är den som 

används för bland annat årsredovisningar, förvärv och nedskrivningsprövning, medan 

den värdering som kallas för managerial bland annat används för varumärkesstrategier 

(Salinas & Ambler, 2009, s. 55). Det är den tekniska värderingen som är intressant att 

titta på gällande vår studie då vi är intresserade av hur revisorer uppfattar värderingen 

och redovisningen av immateriella tillgångar, där varumärke ofta är en del, och 

goodwill. Salinas och Ambler (2009) kom i sin studie fram till att det inte fanns en 

specifik metod som passade alla användningsområden samt att många av de metoder 

som används inte är teoretiskt förankrade. Ett exempel är att en viss justering av 

diskonteringsräntan som är accepterad i praktiken inte har stöd i teorin (Salinas & 

Ambler, 2009, s. 57). Vi anser att även detta visar på att det är väsentligt att värderaren 

har kunskap om olika värderingstekniker för att värderingen ska bli korrekt. Vidare 

menar vi att revisorer också måste ha kunskap om värdering eller kunna rådfråga 

experter på värdering när de ska granska immateriella tillgångar och goodwill och 

nedskrivningstesten för att kunna avgöra om dessa är tillförlitliga eller inte. 
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Sharma (2012, s. 61) skriver att trots att det finns ett antal olika metoder för att värdera 

immateriella tillgångar som är avsedda att ge ett trovärdigt och korrekt värde så är 

denna slags värdering något som alltid har setts som komplicerad. Detta har lett till att 

redovisningen av immateriella tillgångar kan ses som bristfällig i de finansiella 

rapporterna (Sharma, 2012, s. 61). Vi vill i vår studie därför få revisorers uppfattning 

om det redovisade värdet på immateriella tillgångar och goodwill ger en rättvisande bild 

av företags ekonomiska ställning. Enligt Sharma (2012, s. 63) beror valet av metod 

bland annat på vilken slags immateriell tillgång det är som ska värderas, vilken data 

som finns tillgänglig och vad värderingen ska användas till. När Sharma (2012) utförde 

sin studie bestod två tredjedelar av det globala marknadsvärdet av immateriella 

tillgångar samtidigt som många företag inte lyckas uppnå det verkliga värdet för dessa 

tillgångar. Detta menar vi kan vara en nackdel för externa intressenter i deras 

beslutsfattande då de finansiella rapporterna därmed inte speglar verksamheten på ett 

rättvisande sätt. 

 

Som standarden ser ut för tillfället är det endast förvärvade immateriella tillgångar som 

tas upp i balansräkningen. Det faktum att internt genererade immateriella tillgångar inte 

tas upp som en tillgång i balansräkningen kan göra att vinster och relevansen blir skev 

(Sharma, 2012, s. 67). Vidare beskriver Sharma (2012, s. 67) att IFRS inte fungerar som 

det var tänkt och att den största bristen är att standarderna inte följs på ett riktigt sätt. Vi 

vill i vår studie undersöka om även revisorer uppfattar att IFRS inte följs som det var 

tänkt, med fokus på IFRS 3 och IAS 36. Enligt Sharma (2012, s. 67) kan 

goodwillposten vara mycket stor samt att det inte finns någon förklaring till denna post, 

vilket gör att andra immateriella tillgångar inte finns representerade i balansräkningen. 

Vidare menar författaren att det är en stor brist att internt genererade immateriella 

tillgångar inte får tas upp som en tillgång samt att det skiljer sig åt mellan olika slags 

immateriella tillgångar hur värderingen ska utföras. Vissa forskare menar att 

nedskrivning av goodwill istället för avskrivning leder till att företagen får volatila 

vinster (Sharma, 2012, s. 67).  Enligt Sharma (2012, s. 68) finns det immateriella 

tillgångar som inte tas upp vilket gör att de metoder som finns för att värdera 

immateriella tillgångar inte är tillräckliga och att det behöver utvecklas metoder och 

redovisningsstandarder som uppmärksammar dessa problem. 

 

De båda studierna av Salinas och Ambler (2009) och Sharma (2012) visar på 

problematiken kring att värdera immateriella tillgångar då det i praktiken finns olika 

metoder som används vid värdering, beroende på vilken typ av immateriell tillgång det 

gäller. Vi menar att detta kan leda till att värderingen mellan olika företag kan utföras 

och se olika ut beroende på vilken metod som används. Vi anser att detta kan vara ett 

problem då det finns en risk att jämförbarheten mellan företag minskar vilket kan ses 

som negativt för intressenterna.  

 

4.2 Immateriella tillgångar 
 

Lev et al. (2009, s. 275) skriver att immateriella tillgångar är en mycket viktig tillgång 

och bidrar till stor del till företags värde och tillväxt. Immateriella tillgångar kan delas 

in i fyra olika grupper; upptäckande/lärande (bland annat teknik och patent), 

kundrelaterade (till exempel varumärke), human resource (exempelvis utbildning) och 

organization capital (innefattar processer för att bevara sin konkurrenskraft) (Lev et al., 

2009, s. 276). Vi menar att detta visar på att det finns en mängd olika slags immateriella 

tillgångar och dessa ska därmed alla värderas. Eftersom posten immateriella tillgångar i 
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företags balansräkningar ofta är stor och det finns en tendens till att den ökar är det 

viktigt att värderingen blir korrekt och att den sker på ett trovärdigt sätt. Vi anser att 

informationen om dessa tillgångar är relevant för intressenter, och att det är nödvändigt 

att den är tillförlitlig så det exempelvis finns möjlighet för användarna av informationen 

att kunna göra jämförelser med andra företag. 

 

Chalmers et al. (2012, s. 691) beskriver i sin studie att införandet av IFRS gjorde att 

potentiellt viktig information angående immateriella tillgångar gick förlorad. Detta 

drabbade främst företag med stor andel immateriella tillgångar. Författarna menar att 

noggrannheten i analytikernas vinstprognoser samt trovärdigheten i tidigare redovisning 

gällande immateriella tillgångar har försämrats till följd av införandet av de nya 

standarderna (Chalmers et al. (2012, s. 691). Att det finns ett tämligen stort 

tolkningsutrymme i de nya standarderna anser vi att kan vara ett problem i det avseende 

att vissa viktiga aspekter kan gå förlorade om redovisningen inte är konsekvent. Detta 

gör att redovisningen av immateriella tillgångar kommer att se aningen olika ut företag 

emellan, vilket är den motsatta effekten av vad som var förhoppningen vid införandet av 

IFRS.  

 

Redovisningen av immateriella tillgångar har under flera årtionden varit omdebatterat 

och debatten kommer antagligen inte att stanna av. Detta på grund av att 

standardsättarna även stödjer att dessa tillgångar ska värderas till verkligt värde (Uzma, 

2011 , s. 28). Uzma (2011, s. 29) beskriver att det finns olika åsikter om att immateriella 

tillgångar ska tas upp i balansräkningen till verkligt värde. Vissa menar att det fyller det 

gap som finns mellan bokfört värde och verkligt värde, medan andra anser att detta inte 

blir fallet då en del av immateriella tillgångar ofta blir goodwill. Samtidigt som 

värdering till verkligt värde ses som att titta framåt inom redovisning och värdering är 

det möjligt att de uppskattningar som finns i de finansiella rapporterna kan vara utsatta 

för manipulering av företagsledningen eller att de på andra sätt är missvisande (Uzma, 

2011, s. 29). Det tolkningsutrymme som finns i standarderna som behandlar 

rörelseförvärv och immateriella tillgångar har också blivit omdiskuterat kopplat till 

trovärdighet och tillförlitlighet (Uzma, 2011, s. 29). I vår studie vill vi undersöka hur 

revisorer uppfattar tolkningsutrymmet i standarderna. Uzma (2011, s. 34) skriver att 

konservativa standardsättare och andra lagstiftare inte har velat ta upp immateriella 

tillgångar i balansräkningen på grund av att värderingen av dessa tillgångar ses som 

subjektiv och att tillförlitligheten på de finansiella rapporterna kan minska. Revisorer 

kan hjälpa till att bedöma vilka värderingstekniker som bör användas vid värdering av 

immateriella tillgångar till verkligt värde så att de redovisningsstandarder som finns kan 

användas så som det var tänkt (Uzma, 2011, s. 35). Vi anser dock att subjektiviteten vid 

värdering kan minskas genom revision och därmed öka tillförlitligheten på de 

finansiella rapporterna. Vidare menar vi att ett eventuellt utelämnande av immateriella 

tillgångar i balansräkningen skulle ge en ännu mer missvisande bild av företags 

verksamheter. 

 

Att identifiera en större andel immateriella tillgångar vid rörelseförvärv samt den 

information som ges om dessa tillgångar i de finansiella rapporterna menar vi kan ses 

som relevant för externa intressenter. Gauffin och Nilsson (2013) har i sin studie från 

2012 kommit fram till att 17,5% av de företag som gjorde ett förvärv redovisade 

avskrivningstider på de förvärvade immateriella tillgångarna. Detta är en liten ökning 

från året innan, men fortfarande en mindre andel än 2010 då 19% av företagen angav 

avskrivningstider (Gauffin & Nilsson, 2013). Samtidigt som vissa företag anger 
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avskrivningstid på sina förvärvade immateriella tillgångar finns det en stor andel som 

inte gör det. Vi menar att detta kan ses som ett problem eftersom användare av den 

finansiella informationen inte vet hur avskrivningarna kommer att påverka företaget i 

framtiden. 

 

Det faktum att immateriella tillgångar ses som en viktig tillgång för många företag har 

även lett till att standardsättarna har sett ett behov att ändra redovisningsstandarderna 

för immateriella tillgångar (Skinner, 2008, s. 191). Författaren beskriver vidare att han 

är skeptisk till de argument som getts till varför en reform av redovisningsstandarderna 

behöver göras. Standardsättarnas prioritet är att uppnå en konsistens i redovisningen 

gällande immateriella tillgångar samt att de har lagt stort fokus på redovisningen av 

goodwill (Skinner, 2008, s. 191-193). Vi vill med vår studie få revisorers åsikter om 

huruvida de uppfattar att IAS 36 ger en rättvisande bild av goodwillvärdet. Skinner 

(2008, s. 191-193) skriver att några av anledningarna som ges till att redovisningen av 

dessa tillgångar behöver förändras är att de finansiella rapporterna inte är lika relevanta 

som de tidigare var, samt att redovisningen brister i att identifiera och värdesätta många 

immateriella tillgångar. Trots detta så menar Skinner (2008, s. 203) att utvecklingen inte 

har kommit så långt vad gäller nya redovisningsstandarder på området samt att det inte 

finns tillräckliga bevis för att de nuvarande standarderna har orsakat några större 

problem för de som vill göra investeringar i företag med stor andel immateriella 

tillgångar. Skinner (2008, s.203) beskriver vidare att värderingen av immateriella 

tillgångar värderas på skilda sätt i olika branscher och därmed skulle en reform av 

redovisningen av dessa tillgångar inte få ordning på de problem som anses finnas. 

Författaren menar att standardsättare och andra lagstiftare kan hjälpa till med riktlinjer 

för värdering och upplysningar om immateriella tillgångar. Samtidigt är det viktigt att 

lita på ledningens incitament för den information och de upplysningar som lämnas 

(Skinner, 2008, s. 203).  

 

4.3 Goodwill 
 

Det är vanligt att skilja mellan två typer av goodwill; internt upparbetad goodwill och 

förvärvad goodwill (Sundgren et al., 2013, s. 113). Redan på tidigt 1900-tal belyste 

Walker (1938, s. 253) vikten av att skilja de två typerna av goodwill åt. Upparbetad 

goodwill ska inte tas upp i balansräkningen, men det ska förvärvad goodwill. 

Anledningen till att upparbetad goodwill exkluderas från balansräkningen är att denna 

kommit till inom företaget och det är svårt att bestämma vilka exakta kostnader den ska 

hänföras till, samt att bedömningen av i vilken utsträckning den påverkar kostnaden för 

produktion är komplicerad (Walker, 1938, s. 255). En annan anledning till varför denna 

typ av goodwill inte ska tas upp är enligt Sundgren et al. (2013, s. 113) att de olika 

delarna av den upparbetade goodwillen inte uppfyller kriterierna för avskiljbarhet eller 

identifierbarhet. Ytterligare en aspekt till varför upparbetad goodwill inte tas med i 

redovisningen är att den är irrelevant i det avseende att den inte är en avdragsgill 

kostnad i beräkningen av inkomstskatter (Walker, 1938, s. 255). Förvärvad goodwill är 

den goodwill som uppstår vid ett rörelseförvärv om köpeskillingen är högre än värdet på 

nettotillgångarna (Sundgren et al., 2013, s. 113). Med detta sagt vill vi visa att det finns 

två typer av goodwill och att redovisningen av dessa skiljer sig åt, vårt fokus ligger på 

den goodwill som uppstår vid rörelseförvärv. 
 

Pounder (2013, s. 15) menar att trots att standarderna som behandlar goodwill har 

förändrats under åren så finns det bland annat revisorer och användare av den finansiella 
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informationen som vill att standarderna ska ändras ytterligare. Dock vill många av dessa 

intressenter att standarderna ska ändras tillbaka till så som de var innan förändringen 

under 2000-talet. Den goodwill som tas upp i balansräkningen kan som tidigare 

beskrivits bara uppkomma vid ett rörelseförvärv och på det sätt som goodwill värderas 

har lett till att goodwill brukar beskrivas som att ”helheten är större än summan av 

delarna” (Pounder, 2013, s. 15). Vi menar att detta visar på att åsikterna går isär 

gällande hur immateriella tillgångar och goodwill ska redovisas.  

 

Enligt Pounder (2013, s. 15) finns det studier som visar att investerare, kreditgivare och 

även andra intressenter av de finansiella rapporterna ifrågasätter meningen med att 

redovisa goodwill i balansräkningen. Detta eftersom goodwill i sig själv inte har något 

värde, den kan exempelvis inte säljas separat eller användas som säkerhet till ett 

banklån (Pounder, 2013, s. 15). Vi menar att en rättvisande bild av goodwillvärdet är av 

vikt för externa intressenter och vi vill få revisorers uppfattningar om i vilken grad de 

anser att goodwillposten påverkar intressenters ekonomiska beslut. Vidare skriver 

Pounder (2013, s. 15) att något som ofta diskuteras och kritiseras är att värderingen av 

goodwill vid förvärvstidpunkten innefattar en stor del subjektivitet och bedömningar. 

Enligt en studie av KPMG (2014, s. 8) anser många företag att en svårighet med att 

utföra nedskrivningstesten är de bedömningar som behöver göras. Pounder (2013, s. 15) 

skriver att subjektiviteten och bedömningarna har lett till att det finns användare av den 

finansiella informationen som exkluderar goodwillposten i balansräkningen när de 

finansiella rapporterna ska utvärderas. Det finns också kritik riktad mot 

nedskrivningstesten av goodwill på grund av kostnaden för att utföra dessa test samt att 

de är komplexa. Trots att IFRS 3 inte har varit i bruk i 10 år ännu har det gjorts 

ändringar i standarden som tyder på att standardsättarna återtagit lite av hur 

redovisningen av goodwill var innan 2005 och införandet av IFRS. Ett exempel på detta 

är att IASB 2009 införde IFRS för SMEs (små och medelstora företag). Författaren 

menar att goodwillredovisningen i framtiden troligen kommer att likna hur det såg ut 

innan förändringen på 2000-talet (Pounder, 2013, s. 15-16). Detta är en återkommande 

diskussion och vi menar att även revisorer berörs av detta. Därmed vill vi få en 

förståelse för vad revisorer anser om subjektivitet och nedskrivningstest. 

 

Bens et al. (2011, s. 550) menar att standardsättare alltid kommer att få jobba med att 

hitta en bra balans mellan trovärdighet och tillförlitlighet när det kommer till den 

information som ska tas med, speciellt gällande immateriella tillgångar och goodwill. 

Tillgångar som värderas till verkligt värde ses ofta som mer relevant för användarna än 

om värdering till verkligt värde inte hade gjorts. Samtidigt kan det i många fall vara 

svårt att värdera en tillgång till verkligt värde och detta gör att informationen kan tappa i 

trovärdighet (Bens et al., 2011, s. 550). Vi menar att denna problematik är svår att helt 

eliminera, men genom revision kan den åtminstone minska och ge trovärdighet till de 

finansiella rapporterna.  

 

Petersen och Plenborg (2010) har i en studie i Danmark undersökt hur företag 

implementerar nedskrivningstest för goodwill. De fann att det finns en variation i hur 

företag använder sig av IAS 36 – Nedskrivningar (som även behandlar nedskrivning av 

immateriella tillgångar), men att det var svårt att fastställa exakt vad det beror på. 

Författarna diskuterar om företagen antar en ansats som passar dess organisatoriska och 

ekonomiska struktur eller om variationen beror på att företagen är osäkra på hur de ska 

använda denna standard. Författarna kom också fram till att implementeringen av IAS 

36 är inkonsekvent vad gäller både att identifiera kassagenererande enheter samt 
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beräkningen av återvinningsvärdet (Petersen & Plenborg, 2010, s. 419-420). En studie 

av KPMG (2014, s. 12) visar att den del analytiker tycker att den information som 

lämnas om nedskrivningstesten är inkonsekvent vilket gör att det blir svårt att jämföra 

företag. Petersen och Plenborg (2010, s. 419-420) skriver att IAS 36 är en standard som 

involverar en hel del subjektivitet och betydande bedömningar vad gäller exempelvis att 

identifiera en kassagenererande enhet och beräkna nyttjandevärdet. Denna standard 

kräver god kunskap om olika värderingstekniker då det inte finns riktlinjer om hur vissa 

komponenter ska beräknas (Petersen & Plenborg, 2010, s. 419-420). Vi anser att ett 

problem med att företag använder sig av IAS 36 på varierande sätt är att det kan finnas 

utrymme för en betydande del tolkning av standarden, vilket gör att redovisningen av de 

immateriella tillgångarna och goodwill kan komma att se olika ut företag emellan. 

Innebörden av detta kan bli att jämförbarheten minskar vilket försvårar för användarna 

av informationen.  

 

I sin studie fann Bens et al. (2011, s. 550-551) att nedskrivning av goodwill gav ett 

sjunkande aktiepris samt att innehållet i den information som ges om 

goodwillnedskrivningar inte har ökat som standardsättarna ville, utan snarare har 

informationen minskat. Detta styrker att ledningen på företag har större möjlighet att 

manipulera sina siffror vilket kan leda till att informationen inte blir lika användbar för 

intressenterna (Bens et al., 2011, s. 550-551). Vi anser att revision av företags 

finansiella rapporter även kan minska den informationsasymmetri som kan uppkomma 

vid nedskrivningar. Enligt AbuGhazaleh et al. (2011, s. 167, 197) är företag som är 

statligt styrda mindre benägna att inte använda den privata information som de besitter 

för att visa det verkliga värdet på företaget. Studien visar också att dessa företag på ett 

bättre sätt gör sina nedskrivningar när de faktiskt uppstår och därmed ges en bättre bild 

av företagets verksamhet. Resultaten från denna studie visar i motsats till vissa andra 

studier att införandet av IFRS 3 har ökat kvaliteten på goodwillnedskrivningar och 

därmed att företagets värde visas på ett mer rättvisande sätt (AbuGhazaleh et al., 2011, 

s. 167,197).  

 

I den studie som Gauffin och Nilsson (2013) utförde i Sverige på alla börsnoterade 

bolag fann de att köpeskillingen vid förvärv fördelades mellan materiella tillgångar, 

immateriella tillgångar och goodwill, varav immateriella tillgångar stod för 23% och 

goodwill för 54%. Samtidigt som goodwillposten upptar en stor del av de noterade 

företagens balansräkningar är nedskrivningen liten, endast 1-2 % av det totala 

goodwillvärdet, och så har det sett ut under 2008-2012 (Gauffin & Nilsson, 2013). Om 

trenden med den låga nedskrivningen fortsätter indikerar det att företagen anser att deras 

goodwill har en ekonomisk livslängd på cirka 100 år. Risken med detta är att företagen 

kan behöva göra en betydligt större nedskrivning senare (Gauffin & Wallén, 2011). 

 

Dessa studier visar att värdering och redovisning av goodwill är ett omdiskuterat ämne. 

I vår studie vill vi få revisorers synvinkel på detta och eftersom åsikterna skiljer sig åt i 

forskningen menar vi att det är möjligt att även revisorer har olika uppfattningar 

gällande goodwillredovisningen. Eftersom viss forskning tyder på att det finns en stor 

del subjektivitet i värderingen anser vi att detta kan leda till meningsskiljaktigheter 

mellan exempelvis ägare och ledning, vilket kan ses som det som inom agentteorin 

benämns som ett agent-principalförhållande.  
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4.4 Agentteorin 
 

Agentteorin brukar beskrivas som ett förhållande mellan två parter där den ena benämns 

som agent och den andra som principal och det är detta förhållande som teorin främst 

fokuserar på (Hatch, 2002, s. 366; Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Ett sätt att se på 

detta förhållande är att principalen anställer agenten för att utföra ett visst arbete. Ett 

exempel är ett företags ägare (principalen) och dess VD (agenten), där VD:n har 

auktoritet att ta vissa beslut (Jensen & Meckling, 1976, s. 308).  

 

Förhållandet mellan dessa två parter kan ses som ett kontrakt. Om båda parterna vill 

maximera sin nytta är det troligt att det uppstår en konflikt mellan principalen och 

agenten, vilket kan leda till att agenten inte handlar utifrån principalens intresse (Jensen 

& Meckling, 1976, s. 308). Detta brukar kallas för agentproblemet och är den risk som 

finns i ett agent-principalförhållande (Hatch, 2002, s. 366). Agentteorin vill lösa två 

olika problem som kan uppstå i ett agent-principalförhållande; för det första kan agenten 

och principalen ha olika mål som kan göra att det uppstår en konflikt. Om principalen 

skulle övervaka allt som agenten gör skulle det troligtvis bli mycket dyrt och det är i 

praktiken inte möjligt, vilket gör att principalen inte kan vara säker på att agenten 

handlar på ett passande sätt (Eisenhardt, 1989, s. 58). För det andra är utgångspunkten i 

agentteorin att agenten inte är villig att ta risker och detta leder till att principalen och 

agenten kan ha olika syn på risk vilket gör att de handlingar som agenten utför kan 

skilja sig från vad principalen hade önskat. (Eisenhardt, 1989, s. 58; Sundgren et al., 

2013, s. 46). Vi menar att en situation då detta problem kan uppkomma är vid 

exempelvis test av nedskrivningsbehov av goodwill. 

 

Enligt Jensen och Meckling (1976, s. 308) kan principalen minska eller begränsa dessa 

motsättningar genom att övervaka vad agenten gör samt att etablera incitament för 

agenten att ta de beslut som principalen önskar, så kallade monitoring costs. Dessa 

åtgärder är inte alltid tillräckliga och därför kan principalen betala agenten så den inte 

tar beslut som kan skada principalen eller försäkra sig om att principalen blir 

kompenserad om agenten tar beslut eller utför handlingar som får negativa effekter för 

principalen. Dessa kostnader kallas för bonding costs (Jensen & Meckling, 1976, s. 

308). Eftersom agenten i stor utsträckning kan styra över sin egen insats är det möjligt 

att agenten gör så lite som möjligt om den inte blir kompenserad för att anstränga sig 

ytterligare (Sundgren et al., 2013, s. 46). Samtidigt är det nästintill omöjligt för 

principalen att försäkra sig om att agenten tar de optimala besluten sett från principalens 

synvinkel (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Hatch (2002, s. 367) skriver att en del av 

agentteorin är antagandet om att principalen aldrig kan vara säker på att agenten gör det 

som de båda parterna kommit överens om, ett exempel kan vara att agenten inte tar 

ansvar över de arbetsuppgifter som han eller hon är ansvarig för. För att principalen ska 

ha en möjlighet att veta om agenten tar sitt ansvar handlar det till stor del om vilken 

information som finns tillgänglig för principalen. Ofta finns det en 

informationsasymmetri mellan parterna där agenten har mer information än vad 

principalen har och det kan vara så att agenten inte vill dela med sig av denna 

information. Detta kan agenten utnyttja genom att inte utföra sitt arbete på det sätt som 

var överenskommet vilket drabbar principalen (Hatch, 2002, s. 367). Motsättningarna 

som finns gör att det uppstår en så kallad agency cost som beskrivs som summan av 

”monitoring expenditures” för principalen, ”bonding expenditures” för agenten samt 

”residual loss”. Residual loss är den upplevda förlusten som principalen gör räknat i 

pengar på grund av motsättningarna som finns (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). 
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Jensen och Meckling (1976, s. 309) menar att det också kan uppstå agency costs i alla 

situationer som innebär samarbete mellan två eller fler personer även om förhållandet 

mellan principal och agent inte är tydlig.  

 

Agentteorin är den främsta teorin vad gäller ”compensation management”, men den 

används även inom andra områden såsom redovisning, marknadsföring och 

nationalekonomi. Teorin har dock kritiserats på grund av att den består av förenklade 

antaganden och ett snävt fokus vilket gör att validiteten begränsas (Cuevas-Rodríguez et 

al., 2012, s. 526-527). Agentteorin har bland annat ett negativt antagande om att agenten 

alltid uppvisar ett beteende som minskar principalens välfärd. Det finns också en sida 

som menar att agenten inte behöver kontrolleras för att agera på ett ärligt sätt utan att 

den gör det ändå. De hävdar att förhållandet mellan två parter kan byggas på lojalitet 

och att de kan lita på varandra och att det därmed är möjligt att gemensamt skapa villkor 

som gynnar båda parterna. Detta är en indikation på att kontrollen av agenten och 

incitamenten för dennes beteende rör sig från det ekonomiska till sociala, till exempel 

möjligheten att utvecklas (Cuevas-Rodríguez et al., 2012, 539-540). Cuevas-Rodríguez 

et al. (2012, s. 540) beskriver vidare att det finns möjlighet att utveckla agentteorin 

ytterligare med andra teorier för att kunna förstå mer komplexa situationer som kan 

uppstå i ett agent-principalförhållande. 

 

Healy och Palepu (2001, s. 406, 408) skriver att kravet på finansiella rapporter och 

andra upplysningar uppstår på grund av den informationsasymmetri som finns mellan 

agent och principal. Förhållandet mellan agent och principal och de problem som kan 

uppstå mellan de båda parterna gör att det finns en efterfrågan på revision. En revisors 

uppgift är att granska företags finansiella rapporter och på så sätt minska 

informationsasymmetrin mellan ägare och ledning. Detta kan göras eftersom revisorn 

har tillgång till den information som företaget har och kan därmed möjligtvis upptäcka 

om ledningen har information som ägarna inte har. En revision ökar även trovärdigheten 

på företags finansiella rapporter och de upplysningar som ges (Healy & Palepu, 2001, s. 

406). I vår studie ämnar vi att undersöka om informationsasymmetrin mellan ägare och 

ledning är ett utbrett problem ur revisorers synvinkel. Enligt Healy och Palepu (2001, s. 

414-415) har en revisor också till uppgift att säkerställa för intressenter att de finansiella 

rapporterna är upprättade i enlighet med redovisningsstandarderna. Vissa kreditgivare 

kan kräva att företag anlitar en oberoende revisor för att ge ett lån, även om lagen inte 

kräver att företaget i fråga ska ha en revisor (Healy & Palepu, 2001, s. 415). Som 

tidigare nämnts kan en typ av agent-principalförhållande uppstå även i andra slags 

förhållanden även om det inte finns en uttalad agent och principal. Revisorn har till 

uppgift att dels minska informationsasymmetrin mellan ägare och ledning, men även att 

säkerställa för andra intressenter att de finansiella rapporterna är i sin ordning och att de 

är trovärdiga. 

 

Även om agentteorin utgår från förhållandet mellan ett företags ägare och ledning och 

de problem som ägarna har gällande kontroll, så menar vi att den även går att applicera i 

vår studie gällande redovisningen och värderingen av immateriella tillgångar och 

goodwill. Detta eftersom det kan vara så att de som tar beslut angående dessa tillgångar 

gör det på ett sätt så att det själva belönas. Ett exempel skulle kunna vara att personerna 

som tar beslut om en eventuell nedskrivning får en bonus om företaget uppnår ett visst 

uppsatt resultatmål. Om en nedskrivning resulterar i att målet inte kommer att uppnås 

finns det en möjlighet att de inte gör nedskrivningen fast de egentligen borde, vilket gör 

att de ser till sina egna intressen i första hand och inte till principalens. Fokus i vår 
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studie är dock inte att undersöka om det finns motsättningar mellan ägare och ledning, 

men vi menar att vi måste vara medvetna om att problem i ett agent-

principalförhållande kan finnas närvarande och således påverka värderingen.  

 

4.5 Vinstmanipulering (earnings management)  
 

Earnings management, eller vinstmanipulering som det kallas på svenska, innebär att 

företaget hanterar transaktioner och drar nytta av den tolkning som kan göras i 

redovisningen för att nå exempelvis ett visst resultatmål (Sundgren et al., 2013, s. 51). I 

en artikel av Healy och Wahlen (1999, s. 368) definieras vinstmanipulering som: 

 

”Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and 

in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders 

about the underlying economic performance of the company or to influence contractual 

outcomes that depend on reported accounting numbers.” 

 

Ledningen på ett företag måste i många fall göra olika slags bedömningar, men detta 

betyder inte alltid att det handlar om vinstmanipulering. Fokus i definitionen ovan ligger 

i att de bedömningar som görs är för att vilseleda intressenter och det är detta som blir 

vinstmanipulering (Healy & Wahlen, 1999, s. 368-369). Vinstmanipulering kan inträffa 

när ledningen har tillgång till information som de externa intressenterna inte har samt att 

det är troligt att denna information inte kommer att bli synlig för dessa intressenter 

(Healy & Wahlen, 1999, s. 369).  

 

Ett exempel på vinstmanipulering kan enligt Sundgren et al., (2013, s. 51) vara när ett 

företag gör uppskattningar så att dessa ska leda till att maximera vinsten. 

Vinstmanipulering för att maximera vinsten är bara något som företaget kan göra på 

kort sikt. Även om det kan verka som att vinstmanipulering innebär att företaget bryter 

mot de redovisningsstandarder som finns så behöver inte detta vara fallet, det kan vara 

så att de utnyttjar den flexibilitet som faktiskt finns i redovisningen (Sundgren et al., 

2013, s. 51). I vår studie vill vi undersöka revisorers uppfattning om i vilken omfattning 

ledningen använder nedskrivningar eller avsaknaden av dessa för att uppnå specifika 

resultatmål. Healy och Wahlen (1999, s. 369) menar att det för standardsättarna handlar 

om att veta vilka motiv det kan finnas för vinstmanipulering, vilka 

redovisningsstandarder som kräver bedömningar av ledningen eller andra inblandade, i 

vilken omfattning vinstmanipulering faktiskt sker samt vilka ekonomiska konsekvenser 

detta får, om det ens får några konsekvenser. Dessa frågor behöver svar för att 

standardsättarna ska kunna göra om eller kräva tilläggsupplysningar i de standarder som 

används för att kunna minska vinstmanipulering (Healy & Wahlen, 1999, s. 369-370). 

Sundgren et al. (2013, s. 52) skriver att bland annat revision och att företaget vill ge ut 

trovärdiga finansiella rapporter till sina intressenter gör att vinstmanipulering kan hållas 

nere.  

 

Vi menar att vinstmanipulering kan kopplas till agentteorin genom att det är möjligt att 

agenten ser till sina egna intressen genom att manipulera vinsten för att själv få 

exempelvis en bonus. Sett till vår studie skulle denna manipulering kunna bestå av 

bedömningar av nedskrivning av immateriella tillgångar och goodwill och att vissa 

uppskattningar i nedskrivningstestet leder till ett önskat resultat och inte till vad som 

egentligen speglar företagets verksamhet.  
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4.6 Revision 
 

Närvaron av ett agent-principalförhållande i många företag gör att det finns en 

efterfrågan på revisorer (Eilifsen et al., 2014, s. 5). Enligt FAR (2013) kan en revisor 

arbeta ut mot många olika typer av företag; allt från att ha förtroendeuppdrag hos ideella 

föreningar till revision hos ägarledda aktiebolag, publika företag eller dotterbolag i 

internationella koncerner. Dessa typer av företag kan verka inom olika branscher där 

redovisning samt styrelsens arbete skiljer sig åt branschvis men även företag emellan 

inom branschen. En revisor arbetar utifrån god revisionssed och internationella 

revisionsstandarder (FAR, 2013). Det finns olika definitioner på vad revision är, men 

Eilifsen et al. (2014, s. 12) definierar revision som: 
 

”Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence 

regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of 

correspondence between those assertions and established criteria and communicating 

the results to interested users” 

 

Denna definition innebär att revisorn ska utföra revisionen på ett noggrant sätt och 

planera sitt arbete väl. Revisorn ska även själv söka efter bevis och sedan utvärdera 

dessa bevis och allt detta ska ske på ett objektiv sätt, samt att bevisen ska vara relevanta. 

Denna del av revisionen behöver revisorn lägga ner mycket tid på, men de bevis som 

samlas in kan skilja sig åt beroende på vilket företag arbetet utförs på. För att revisorn 

ska kunna bedöma om bevisen om ekonomiska händelser uppfyller de uppställda 

kriterierna kan de vid en revision av de finansiella rapporterna använda sig av IFRS. 

Sist men inte minst utfärdar revisorn revisionsberättelsen till användarna av den 

finansiella informationen (Eilifsen et al., 2014, s. 12).  En revisor ska vara oberoende 

och inte ha några egna intressen i företaget, detta eftersom en revisors utlåtanden om de 

finansiella rapporterna ska vara trovärdiga och objektiva (Eilifsen et al. 2014, s. 6, 636).  

 

Ett sätt att kontrollera att revisorer är oberoende när de utför revisionen är en kontroll av 

kvaliteten som Revisorsnämnden gör. Denna kontroll utförs på de revisorer som arbetar 

med börsnoterade bolag som av lag måste ha en revisor. Det är upp till varje 

revisionsbyrå att själva ha interna kontroller för att säkerställa att de följer god 

revisions- och revisorssed och att de följer de lagar och regler som finns samt att de 

revisionsberättelser som utges i det stora hela är väsentliga. Revisorsnämnden kan 

utföra olika slags kontroller för att undersöka kvaliteten på de system byrån använder 

och kontrollera effektiviteten och kvaliteten på en specifik revisor (Revisorsnämnden). 

 

Revisorer som arbetar med börsnoterade företag och IFRS blir därmed kontrollerade för 

att säkerställa att kvaliteten på deras arbete är tillräckligt hög. Att revisorer även är 

oberoende gör att vi troligen får tillgång till de uppfattningar som revisorer har 

angående immateriella tillgångar och goodwill samt deras uppfattningar om införandet 

av IFRS 3 och IAS 36, vilket är syftet med vår studie. 

 

4.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

Forskningen visar på att det är komplicerat att värdera immateriella tillgångar och 

goodwill, men samtidigt menar forskare att det är något som behöver göras då 

informationen ses som relevant för användarna av den finansiella informationen. Vi 

menar att eftersom immateriella tillgångar och goodwill är en stor andel av de totala 
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tillgångarna i många företag är det viktigt att värderingen utförs på ett korrekt sätt. Detta 

för att intressenter ska kunna ha nytta av den information som ges samt att de ska kunna 

lita på den.  

 

Som tidigare beskrivet i teorikapitlet finns behovet av revisorer bland annat på grund av 

den informationsasymmetri som kan uppstå mellan ägare och ledning och revisorns 

uppgift är bland annat att minska denna asymmetri. Vi menar att värderingen av 

immateriella tillgångar och goodwill är en anledning till att det kan uppstå en konflikt 

mellan ägare och ledning då de kan ha olika syn på hur den ska utföras. Vidare anser vi 

att det är möjligt att ledningen kan använda sig av exempelvis nedskrivningar för att 

gynna sig själva genom att till exempel ta beslutet att inte skriva ner värdet på tillgången 

fast de egentligen borde. Värdering av tillgångar innefattar alltid en viss subjektivitet, 

men viss forskning tyder på att tolkningsutrymmet i standarderna är för stort. Detta kan 

leda till att jämförbarheten och tillförlitligheten på informationen blir bristande vilket i 

sin tur kan innebära att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild och således 

inte speglar företagets faktiska ekonomiska verksamhet. Det faktum att åsikterna går 

isär rörande tolkningsutrymmet och konsekvenserna av detta gör att vi i vår studie vill 

undersöka denna aspekt närmare genom att intervjua revisorer som arbetar med dessa 

frågor på ett objektivt sätt.  

 

  

Vi vill i vår studie få revisorers uppfattning om standarderna rörande redovisning och 

värdering av immateriella tillgångar och goodwill. Börsnoterade koncerner ska vid 

upprättandet av sina finansiella rapporter använda sig av IFRS. Enligt standarderna ska 

immateriella tillgångar identifieras och värderas, vilket även gäller goodwill. Vi menar 

därför att kunskap om värdering och de eventuella problem som kan uppstå vid 

värdering av dessa tillgångar är viktigt. Denna kunskap behövs för att vi ska kunna 

komma fram till om revisorer anser att införandet av IFRS 3 har lett till en mer 

rättvisande bild av dessa tillgångar. Vidare menar vi att eftersom värdering av 

tillgångarna är subjektiv, då många antaganden måste göras, kan detta leda till en 

konflikt mellan ägare och ledning, vilket kan härröras till agentteorin. Konflikten kan 

eventuellt leda till vinstmanipulering vilket kan ge ett missvisande värde på 

immateriella tillgångar och goodwill, detta kan således göra att de finansiella 

rapporterna inte ger en rättvisande bild.  

 

Figur 3. Sammanfattning av den teoretiska referensramen (Författarnas egen figur). 
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Vi anser att den revision som revisorer utför är länken mellan dessa olika delar då de 

granskar företags finansiella rapporter på ett objektivt sätt för att sedan förmedla sin 

åsikt om rapporterna till de externa intressenterna. Revisorerna finns bland annat för att 

se till att företag följer standarderna och att värdering av immateriella tillgångar och 

goodwill har utförts på ett korrekt sätt. Genom revision är det troligt att 

informationsasymmetrin som kan finnas mellan ägare och ledning minskar samt att det 

är möjligt att upptäcka eventuell vinstmanipulering.  De externa intressenterna tar 

många av sina ekonomiska beslut utifrån företags finansiella rapporter och ger inte de 

en korrekt bild av företagets verksamhet kan de fatta fel beslut, exempelvis gällande 

investering eller långivning. Detta gör att vi ser det som troligt att revisorer kan ge oss 

en förståelse för hur de uppfattar standarderna rörande immateriella tillgångar och 

goodwill. De kan även ge oss sina personliga uppfattningar om konsekvenser av 

införandet av IFRS 3 och omarbetningen av IAS 36 samt om de anser att standarderna 

ger en mer rättvisande bild av dessa tillgångar.  
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5. Praktisk metod 
 

I detta kapitel ges först en beskrivning av den undersökningsdesign vi valt för vår studie 

och hur urvalet av intervjupersoner gått till. Därefter förklaras hur vi utformat vår 

intervjuguide samt hur intervjuerna har förberetts och utförts. Sedan följer en 

redogörelse för hur vi bearbetat de intervjusvar vi fått och kapitlet avslutas med 

reflektioner kring vårt tillvägagångssätt.  
  

 

5.1 Undersökningsdesign och intervjuer 
 

För att få mer djupgående information om ett ämne menar Ejvegård (2009, s. 50) att 

experter inom valt ämne med fördel kan intervjuas. Kvale och Brinkmann (2009, s. 17) 

beskriver att kvalitativa intervjuer syftar till att få en förståelse om ett ämne genom 

intervjupersonens perspektiv.  Vår studie kommer således att bestå av intervjuer med 

revisorer som arbetar med IFRS och börsnoterade företag. De branschmän vi intervjuat 

har olika bakgrund och erfarenhet då det gäller revision, vilket kan ge vår studie större 

bredd och djup. Vi har vidare valt att göra kvalitativa intervjuer som grund för empirin i 

vår studie för att få revisorers uppfattning om tillämpningen av de standarder som 

behandlar immateriella tillgångar och goodwill. Vårt val stärks av att Bryman (2011, s. 

412) och Hartman (2004, s. 280) skriver att det vid en kvalitativ undersökning är 

vanligast att använda sig av intervjuer för att samla in sin empiri.  

 

Intervjuer är en tidskrävande empiriinsamlingsteknik och kan vara svår att behärska 

första gången (Bryman, 2011, s. 421; Ejvegård, 2009, s. 51). Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 17-18) skriver att det ofta kan verka lätt att genomföra intervjuer, men för att 

intervjun ska bli bra samt för att få ut det forskaren vill av intervjun är det viktigt att 

planera sin intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 33-34) ger övning färdighet 

när det gäller att bli en duktig intervjuare, och skriver att det finns tips att läsa om hur en 

person kan lära sig att intervjua. En nackdel med att använda intervjuer som 

empiriinsamling i vår studie är att ingen av oss är vana intervjuare. Därför började vi i 

ett tidigt skede av vår studie med att läsa på om planering av intervjuer, utformning av 

intervjuguide samt hur intervjuer kan genomföras för att vi skulle vara så förberedda 

som möjligt inför intervjutillfället. Vi kontaktade även lämpliga intervjupersoner i god 

tid samt började formulera frågor till vår intervjuguide. 

 

Termen kvalitativa intervjuer innefattar både semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 413). Semistrukturerade intervjuer är ett 

begrepp som täcker många olika typer av intervjuer men vanligast är att intervjuaren har 

en rad frågor som ställs i obestämd ordningsföljd. Dessa frågor är allmänt formulerade 

och uppföljningsfrågor kan vara lämpligt. Vid ostrukturerade intervjuer använder 

intervjuaren ofta bara en rad teman eller en intervjuguide med generella frågeställningar 

över det område som intervjun förväntas täcka (Bryman, 2011, s. 206). I vår studie har 

vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. En anledning till detta är att vi endast har 

tillgång till våra intervjupersoner under en begränsad tid. För att vi ska kunna få svar på 

de frågor vi anser behöver besvaras för att få revisorers uppfattning om standarderna 

rörande immateriella tillgångar och goodwill, samt uppnå vårt syfte med studien, menar 

vi att vi inte kan använda oss av ostrukturerade intervjuer. En nackdel som vi ser med 

semistrukturerade intervjuer är att frågorna kan bli både för specifika men samtidigt kan 

upplevas som generella, beroende på intervjuperson. Vi har därför varit tvungna att ha 
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dessa aspekter i åtanke vid genomförandet av intervjuerna. Vi har i största mån försökt 

anpassa oss efter respektive intervjuperson och varit uppmärksamma på hur de 

reagerade på frågorna för att få ut så mycket som möjligt av varje intervju. 

 

Enligt Bryman (2011, s. 413) är tillvägagångssättet vid genomförandet av en kvalitativ 

studie ofta betydligt mindre strukturerat än vid kvantitativ forskning. Frågeställningarna 

i en kvalitativ intervju ska vara allmänt formulerade och vikt läggas på 

intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Det är intervjupersonens åsikter som 

är intressanta i en kvalitativ intervju, och tvärtom är det forskarens intressen som 

beaktas vid en kvantitativ intervju. Kvalitativa intervjuer tenderar således att vara mer 

flexibla. Intervjuaren kan under intervjuns gång styra om frågorna vartefter som 

intervjupersonen svarar och komplettera med lämpliga följdfrågor. Vid genomförandet 

av en kvalitativ studie vill forskaren få så detaljerade och djupgående svar som möjligt. 

Vid behov kan intervjupersonen även intervjuas flera gånger för att forskaren ska få 

tillräckligt med information (Bryman, 2011, s. 413). Att intervjuerna kunde komma att 

utformas och utvecklas på olika sätt beroende på intervjuperson var något vi hade i 

åtanke vid genomförandet av vår studie. De revisorer vi intervjuade har skilda 

erfarenheter gällande vårt valda ämne och vi var därmed medvetna om att alla 

intervjupersonerna inte skulle kunna svara lika utförligt på alla frågor vi ställde. 
 

5.2 Urval 
 
5.2.1 Val av byråer 
 

Vi har valt att ha revisorer som intervjupersoner i vår studie. Kravet för att revisorn 

skulle vara lämplig för vår studie var att denne skulle ha erfarenhet av användandet av 

IFRS och arbeta ut mot börsnoterade företag som använder sig av standarderna. De fyra 

största revisions- och redovisningsbyråerna är PwC, EY, Deloitte och KPMG och dessa 

brukar kallas för ”the Big 4”. Det är främst the Big 4 som arbetar med revision av 

börsnoterade koncerner och många av revisorerna på dessa byråer har därför erfarenhet 

av IFRS. Vi ville intervjua revisorer från var och en av de ovannämnda byråerna 

eftersom vi då får en större bredd på vår studie. Vi insåg även att det skulle vara svårt 

att kunna genomföra alla intervjuer med revisorer från en och samma byrå eftersom vår 

studie genomfördes under en för revisorerna hektisk arbetsperiod. 

 
5.2.2 Val av intervjupersoner 
 

Redan då vi började med vår uppsats var vi medvetna om svårigheterna med att få 

revisorer att ställa upp som intervjupersoner. Detta eftersom våren är den tidpunkt på 

året som denna yrkeskategori har störst arbetsbörda i form av revision av företags 

finansiella rapporter. Det här var något som vi fick erfara när vi började söka kontakt 

med revisorer för våra intervjuer. Den första kontakten togs den 3 mars 2014 och den 

sista intervjun bokades tre veckor senare, det vill säga den 24 mars 2014. Trots vissa 

svårigheter att få kontakt med lämpliga intervjupersoner fick vi slutligen sex revisorer, 

varav en i dagsläget arbetar som redovisningsspecialist, att medverka på våra intervjuer. 

Vi benämner samtliga intervjupersoner som revisorer eftersom även 

redovisningsspecialisten är behörig som revisor och har tidigare arbetat som 

auktoriserad revisor. Anledning till att vi valde att ändå intervjua 

redovisningsspecialisten är att denna person har goda kunskaper om IFRS samt även 

kan svara på frågorna ur en revisors synvinkel. Då kravet för våra intervjupersoner var 
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att de skulle ha erfarenhet av att arbeta med börsnoterade företag är det troligt att 

revisorerna kommer att ha olika mycket arbetslivserfarenhet.  

 
5.2.3 Access och urvalsstrategi 
 

Den första kontakten skedde oftast inte direkt med intervjupersonen utan det var i de 

flesta fall någon annan person på de olika kontoren som hjälpte oss att finna lämpliga 

intervjupersoner och därefter gav oss kontaktuppgifter till revisorerna. Vi började med 

att kontakta en person som är kontorschef på en av byråerna som hör till the Big 4. 

Denna person kunde hjälpa oss att komma i kontakt med några lämpliga 

intervjupersoner. Via telefon och mejl kontaktades dessa revisorer. Vi upptäckte att det 

var lättast att nå revisorerna via mejl eftersom de då kunde välja att svara när de inte var 

upptagna. I de flesta fall fick vi dock ringa och mejla ett flertal gånger till respektive 

tilltänkt intervjuperson, detta berodde dels på att revisorerna var väldigt upptagna och 

dels på att de glömde bort att återkoppla till oss som utlovat. Även i de fall där personen 

vi kontaktade i första hand inte själv kunde ställa upp på en intervju, kunde de i många 

fall hänvisa oss vidare. Vi har även haft kontakt med de som arbetar som 

studentkoordinator på PwC, EY och Deloitte som i sin tur förmedlade kontaktuppgifter 

till potentiella intervjupersoner, detta ledde oss fram till tre av våra intervjupersoner. De 

personer som hjälpte oss att få kontakt med intervjupersoner behövde vi i de flesta fall 

också kontakta flera gånger, både via mejl och telefon, då de inte hörde av sig till oss 

som tidigare bestämt. Vi var således tvungna att lägga ner väldigt mycket tid och 

engagemang på att finna lämpliga intervjupersoner till vår studie. 

 

 Vid ett tillfälle hade fyra revisorer tackat ja till att ställa upp på en intervju, några dagar 

senare ångrade sig två av dessa då de ansåg att de inte hade tid. De personer som hjälpte 

oss nämnde i några fall namn på revisorer som möjligtvis skulle kunna ställa upp på en 

intervju, men vi uppmärksammade att ingen av dessa hade möjlighet att bli intervjuade. 

Trots detta hjälpte de oss att få kontakt med andra revisorer som vi sedan intervjuade. 

Detta visar på att vi haft bortfall i viss utsträckning. 

 

Ju fler personer vi kontaktade u mer blev vi medvetna om att revisorer i Västerbotten 

inte arbetar med IFRS i så stor utsträckning och dessa var därför inte lämpade som 

intervjupersoner för vår studie. Trots detta faktum lyckades vi komma i kontakt med 

några lämpliga revisorer i Västerbotten som har erfarenhet av börsnoterande koncerner 

och IFRS som kunde medverka på intervjuer. Dessa intervjupersoner fick vi tag i 

genom kontorschefen hos ett av the Big 4, en studentkoordinator samt genom ett 

telefonsamtal till en av byråerna där vi blev hänvisade till en av deras revisorer. Denna 

urvalsmetod kallas enligt Bryman (2011, s. 194) för bekvämlighetsurval och innebär att 

forskarens urval helt enkelt består av de personer som är tillgängliga för studien. 

Bekvämlighetsurval är en typ av icke-sannolikhetsurval och är därför inte 

generaliserbart (Bryman, 2011, s. 194). Vårt urval skulle även till viss del kunna liknas 

vid ett snöbollsurval. Snöbollsurval är enligt Bryman (2011, s. 196) när forskaren 

kontaktar personer som kan vara intressanta för undersökningen och att dessa i sin tur 

hjälper forskaren att få kontakt med fler intervjupersoner. Eftersom syftet med vår 

studie inte är att kunna generalisera resultaten så ser vi inget problem med att använda 

oss av ett bekvämlighetsurval. De revisorer som hade möjlighet att ställa upp på 

intervjuer jobbar på PwC, EY, Deloitte och KPMG i tre olika städer, vilka är Skellefteå, 

Umeå och Stockholm. I och med detta har vi revisorer som representerar var och en av 

de byråer som tillhör the Big 4; tre revisorer arbetar på PwC och de övriga tre 



43 
 

revisorerna arbetar på EY, Deloitte och KPMG. Vi tror inte att denna fördelning 

kommer att ha någon betydelse för vår studie eftersom alla revisorer oavsett byrå ska 

följa samma regler.  

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) skriver att en fråga som ofta kommer upp när 

intervjuer används i den kvalitativa forskningen är hur många intervjupersoner som 

behövs. Vidare beskriver de att svaret på denna fråga varierar beroende på syftet med 

studien, men de skriver att det är vanligt med 15 +/-10 intervjupersoner (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 129-130). Utifrån dessa riktlinjer var vårt mål att genomföra sex 

intervjuer med revisorer som har god kunskap och erfarenhet av vårt valda ämne. Vi 

menar att detta kommer att ge ett tillräckligt grundligt empiriskt material för att vi ska 

kunna besvara vår frågeställning och uppnå syftet med studien samt att kunna dra 

slutsatser utifrån empirin. Trost (2010, s. 143-144) skriver att det är bättre med få 

intervjuer som är utförda på ett bra sätt än många intervjuer som är mindre bra utförda. 

Vidare skriver Trost (2010, s. 143) att hur många intervjuer som behövs beror på många 

olika saker, men generellt anser han att 4-5 intervjuer kan vara tillräckligt. Detta stödjer 

därmed också vårt val att sex intervjupersoner kan ses som tillräcklig expertis för att 

uppnå empirisk mättnad i vår studie.  

 

5.3 Konstruktion av intervjuguide 
 

För att utforma frågorna i vår intervjuguide har vi utgått vi från standarderna samt de 

teorier och den vetenskapliga forskning vi använt oss av, vilket överensstämmer med 

den deduktiva ansats som vår studie har. Enligt Hartman (2004, s. 281) är syftet med att 

utforma en intervjuguide att se till att intervjun behandlar de frågor som ses som 

relevanta för den specifika studien. Vi utformade en intervjuguide för att säkerställa att 

vi skulle ha möjlighet att kunna besvara vår frågeställning samt kunna uppnå vårt syfte 

med studien. Då vi vill få revisorers uppfattningar om konsekvenser av införandet av 

IFRS samt om de uppfattar att de nya standarderna ger en rättvisande bild av företags 

finansiella rapporter har vi fokuserat på IFRS 3 och IAS 36 vid utformningen av 

frågorna. Dessa standarder kombinerat med teorier som behandlar värdering, forskning 

kring immateriella tillgångar och goodwill kopplat till IFRS 3 och IAS 36, samt 

agentteorin och vinstmanipulering gör att vi kunnat formulera våra frågor så att de både 

innefattar det som står i standarderna, samt vad teori och forskning visar på. Vi har 

utformat frågorna på så sätt att de inte ska vara för ledande och anledningen till detta är 

att vi inte ville styra revisorerna i för stor utsträckning i deras svar då ville få deras egna 

uppfattningar om vårt valda ämne. Vissa frågor är mer öppna och där fanns det 

möjlighet för oss att ställa eventuella följdfrågor beroende på vad revisorn svarar.  

 

Vi har även utformat vår intervjuguide efter olika teman. Hartman (2004, s. 281) skriver 

att de teman som ska diskuteras med intervjupersonen ska placeras i en viss ordning, 

men hur detta görs beror på vem som ska intervjuas och vilket ämne det gäller. 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av teman är dels för att underlätta för 

intervjupersonerna när de ska svara på frågorna, och dels för att få en röd tråd genom 

intervjun. En annan anledning till att dela in intervjuguiden i teman är att det underlättar 

för oss själva vid sammanställningen av den insamlade empirin, vid analysen samt för 

att kunna dra slutsatser. Vår intervjuguide är utformad på så sätt att vi börjar med mer 

allmänna frågor kring införandet av IFRS och hur det påverkat intervjupersonerna i 

deras arbete som revisor samt vad de har för uppfattningar om detta. Därefter behandlas 

värdering och nedskrivningstest, av främst goodwill, information mellan ägare och 
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ledning och intervjuguiden avslutas med frågor rörande tolkning av standarderna. 

Hartman (2004, s. 281) beskriver att den så kallade trattekniken innebär att frågorna i 

början är mer generella för att sedan smalna av. Det är på detta sätt vi har tänkt när vi 

utformat vår intervjuguide med olika teman. Att vi använder oss av teman, men även 

mer specifika frågor är för att intervjuerna ska utföras på liknande sätt och att de olika 

intervjupersonerna ska ha samma grundförutsättningar att ge sina uppfattningar om 

standarderna och för att vi ska få tillgång till det vi anser oss behöva för att genomföra 

vår studie.  

 

Intervjuguiden med försättsblad finns i sin helhet i Appendix 1. 

 

5.4 Planering och genomförande av intervjuer 
 
5.4.1 Anonymitet och etiska forskningsaspekter 
 

I försättsbladet till intervjuguiden skrev vi bland annat att vi gärna ville nämna vilken 

byrå revisorerna arbetar på, men att de själva fick vara anonyma i vår studie. Trost 

(2010, s. 61) skriver att anonymitet innebär att det genom att läsa texten inte är möjligt 

att identifiera den intervjuade personen. Vi nämner vilka byråer våra intervjupersoner 

arbetar på, men inte specifikt i vilken stad vilket gör att vi kan säkerställa anonymiteten.  

Vidare skriver Trost (2010, s. 61) att den som intervjuar oftast vet namnet på 

intervjupersonen, men intervjuaren ska sedan göra intervjupersonen anonym för läsaren. 

För att uppnå detta har vi valt att ge de intervjuade personerna fiktiva namn. Detta kan 

kopplas till anonymiseringens etiska sida som enligt Johansson Lindfors (1993, s. 178) 

har att göra med den intervjuade personens integritet. Det vi har fått reda på vid 

intervjuerna behandlas konfidentiellt, vilket Trost (2010, s. 61) beskriver som att det 

som sägs under intervjun inte ska spridas på så sätt att ingen annan ska kunna ta reda på 

vem som har berättat vad. Fejes och Thornberg (2009, s. 227) menar att konfidentialitet 

är en viktig etisk aspekt vid forskning. För vår del innebär detta att vi inte kommer att 

låta någon annan lyssna på inspelningarna av intervjuerna, och ingen utomstående 

kommer heller att få ta del av transkriberingarna. Fejes och Thornberg (2008, s. 227) 

skriver vidare att informerat samtycke är viktigt samt att resultat inte får förvrängas eller 

användas i fel syfte. Vi informerade våra intervjupersoner om avsikten med vår studie 

och vad deras svar skulle användas till samt att vi ville spela in intervjuerna. Innan 

intervjuerna genomfördes hade vi fått samtliga intervjupersoners samtycke. 

 
5.4.2 Inför intervjuerna 
 

Innan intervjuerna genomfördes skickades intervjuguiden ut till intervjupersonerna via 

mejl så att de skulle kunna förbereda sig på de frågor vi ville ställa samt för att de skulle 

bli medvetna om hur upplägget på intervjun såg ut. Tre av intervjuerna utfördes på 

intervjupersonens arbetsplats, medan de andra tre utfördes som telefonintervjuer. Trost 

(2010, s. 65) skriver att den plats där intervjun ska utföras ska vara lugn samt att 

intervjupersonen ska känna sig bekväm på denna plats. Vi menar att revisorernas 

arbetsplatser var det bästa alternativet för de vi träffade för en intervju. Detta för att det 

är en plats de är vana att vistas på samt att de inte behövde bege sig någonstans för att 

träffa oss, vilket skulle kunna uppfattas som besvärligt för intervjupersonerna.  

 

Trots att den kvalitativa intervjun ofta beskrivs som ett samtal mellan två parter är detta 

inte riktigt sant (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 48). Ett exempel på detta är att ”intervjun 
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är en enkelriktad dialog”, vilket betyder att den som intervjuar ställer frågor till 

intervjupersonen som denne svarar på (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 49). I vår studie 

kan intervjun ses som en enkelriktad dialog då vi ställde frågor till intervjupersonerna 

som vi ville att de skulle besvara utifrån sin egen erfarenhet som revisor och sina egna 

uppfattningar. Detta gör att det inte blir en diskussion mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Problemet med detta faktum är att intervjupersonen kan känna sig 

utfrågad och obekväm, men eftersom intervjupersonerna i vår studie är revisorer och 

således experter på sitt område borde de därför inte känna sig underlägsna rent 

kunskapsmässigt. Däremot hör intervjuer inte till en revisors vardag vilket kan göra att 

själva intervjusituationen kan upplevas som obekväm. Vi skickade ut intervjuguiden i 

förväg för att försöka undvika att intervjupersonen skulle känna sig besvärad och 

oförberedd.  

 

Vi bestämde innan intervjuerna att vi båda skulle vara närvarande vid alla intervjuer, 

men vi delade upp ansvaret under de olika intervjuerna mellan oss; där en av oss ledde 

intervjun och den andra agerade som observatör. Enligt Trost (2010, s. 67) kan det vara 

en fördel att vara två intervjuare då de kan ge stöd åt varandra samt att förståelsen kan 

öka, men för att det ska bli på detta sätt så är det viktigt att personerna kan samarbeta på 

ett bra sätt. Vi menar att vi kompletterar varandra bra samt att vi är vana att arbeta 

tillsammans vilket gör att vi vet hur den andra personen beter sig och vi kan på så sätt 

hjälpas åt på ett bra sätt. Vi valde att dela upp det på så vis att den ena av oss ledde 

intervjun och ställde frågorna ur intervjuguiden och lyssnade uppmärksamt på svaren. 

Den andra av oss hade som ansvar att föra anteckningar under intervjuns gång, samt 

finnas som stöd för den andra personen genom att exempelvis ställa följdfrågor.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna med en diktafon för att inte missa någon information 

samt för att minska risken för feltolkningar av intervjupersonernas svar. Trost (2010, s. 

74) skriver att en fördel med att spela in intervjun är att intervjuaren kan koncentrera sig 

på att ställa frågorna och lyssna på svaren istället för att behöva anteckna. I 

försättsbladet till intervjuguiden framkom att vi ämnade spela in intervjuerna. Vi 

frågade även alla våra intervjupersoner innan om de godkände att vi spelade in 

intervjun, vilket alla intervjupersonerna gjorde. 

 
5.4.3 Genomförandet av intervjuer 
 

Intervjuerna genomfördes mellan den 25 mars 2014 och den 1 april 2014. De revisorer 

vi intervjuade arbetar på olika orter och kontor i Sverige; Skellefteå, Umeå och 

Stockholm. Med de intervjupersoner som arbetade i Skellefteå och Umeå gjordes 

intervjuerna på deras respektive arbetsplatser. På grund av det geografiskt stora 

avståndet mellan Umeå, orten vi studerar på, och Stockholm gjordes telefonintervjuer 

med revisorerna som arbetar i Stockholm. Detta innebar att vi gjorde tre 

telefonintervjuer och tre intervjuer genomfördes på respektive revisors arbetsplats. 

Samma intervjuguide användes vid telefonintervjuerna som vid de intervjuer som 

gjordes på plats. Vi är medvetna om att resultaten kan skilja sig åt mellan en intervju 

som görs på intervjupersonens arbetsplats och en telefonintervju. Eftersom samma 

intervjuguide användes och att vi inte ämnar undersöka hur intervjupersonen svarar; 

utan vad denne faktiskt svarar utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser, gör att vi 

anser att dessa två typer av intervjuer i vår studie går att använda och utvärdera som 

likvärdiga. 
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Intervjuerna tog från 30 minuter upp till 1 timme och 19 minuter. De intervjuer vi 

utförde på revisorernas arbetsplatser tog lite längre tid än telefonintervjuerna. Vi var 

medvetna om att detta var något som kunde hända, dock menar vi att vi fick tillräckliga 

och utförliga svar även från de som vi intervjuade över telefon. En av 

intervjupersonerna fick samma dag som avtalad intervjutid förhinder och kunde inte 

medverka just då. Denna person svarade då på eget initiativ på intervjufrågorna i den 

utskickade intervjuguiden skriftligt och mejlade svaren till oss samma dag med en 

hälsning om att det gick bra att vi återkom ifall vi hade några följdfrågor. Då vissa av 

svaren var relativt kortfattade bokade vi in en ny intervjutid med denna person för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor samt be intervjupersonen utveckla vissa svar. Denna 

uppföljning tog 20 minuter vilket även visas i tabellen. Alla intervjupersoner utom en 

hade läst igenom intervjuguiden i förväg och var väl förberedda på våra frågor. Den 

person som inte läst intervjuguiden hade inte haft möjlighet att göra detta på grund av 

tidsbrist, men vi uppfattade ändå inte att det påverkade intervjun negativt eftersom 

denna person upplevdes som väldigt kunnig inom vårt valda ämne. 

 

Intervjupersoner Intervjutid Typ av intervju 

Agneta 45 min Personlig 

Benny 79 min Personlig 

Calle 45 min Personlig 

Denise 30 min Telefon 

Emma 20 min Telefon 

Fredrik 32 min Telefon 
 

Tabell 1. Intervjuer (Författarnas egen tabell). 
 

Överlag såg alla sex intervjuer ganska lika ut vad gäller strukturen. Dock kunde inte alla 

intervjupersoner svara lika ingående på alla frågor vilket gjorde att vi som intervjuare 

fick anpassa oss efter intervjupersonens förutsättningar, genom att exempelvis ställa 

frågorna i en annan ordningsföljd eller göra en mindre omformulering av frågan. Vi var 

medvetna om att detta var något som kunde inträffa, därför ser vi det inte som något 

problem att intervjuerna utformades på lite olika sätt. Detta eftersom skillnaderna 

mellan de olika intervjuerna ändå upplevdes som relativt små och vi menar därför att 

alla intervjuer är likvärdiga. Två av intervjupersonerna har arbetat som revisor mellan 

sex och nio år och de har således inte någon praktisk erfarenhet av redovisningen av 

immateriella tillgångar och goodwill innan 2005 när IFRS infördes. Dessa personer 

kunde därmed inte göra jämförelser mellan de nuvarande reglerna och de tidigare 

reglerna, men de valde då att istället göra jämförelser mellan IFRS och svenska 

redovisningsregler. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat hur de svarat på 

frågorna och därmed även studien, men vi upplever ändå att de hade relevanta åsikter 

och tankar om standarderna och att deras svar var användbara i vår studie. 

 

Vi avslutade med att tacka intervjupersonerna för att de ställt upp på en intervju samt att 

vi frågade om vi fick höra av oss i efterhand om det skulle vara något mer vi funderade 

över. Detta godkändes av samtliga intervjupersoner. Vid genomgången av intervjuerna 

upptäckte vi att följdfrågor behövde ställas till tre av intervjupersonerna. Det var dock 

inga stora kompletteringar som krävdes så följdfrågorna mejlades till dessa personer. 

Anledning till att mejl valdes framför telefonkontakt var att det tidigare varit 

problematiskt att nå revisorerna via telefon. 
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Några av intervjupersonerna frågade om vi kunde skicka uppsatsen till dem när den var 

klar, vilket vi sade att vi kunde göra. Enligt Trost (2010, s. 112) är det relativt vanligt att 

intervjupersonen ber om att få läsa rapporten när den är klar. Han skriver vidare att detta 

är något intervjuaren bör gå med på eftersom intervjupersonen gett av sin tid och 

därmed bör intervjuaren göra något tillbaka. Dock bör intervjuaren inte fråga 

intervjupersonen om de vill läsa rapporten när den är klar, anledningen till detta är att 

mycket kan hända; såsom att rapporten inte blir klar eller att det tar längre tid än 

beräknat innan den är färdigställd (Trost, 2010, s. 112).  

 

5.5 Bearbetning av datainsamlingen 
 

Enligt Bryman (2011, s. 429) tar transkribering mycket tid samt att det kan bli en hel del 

sidor att sedan gå igenom. Han skriver vidare att det kan ta 5-6 timmar att transkribera 

en intervju på en timme. Vi valde ändå att transkribera intervjuerna och detta gjordes i 

stor utsträckning så snart efter intervjun som möjligt då vi var medvetna om att det 

kunde ta lång tid. Det tog oss ungefär en timme att transkribera 10 minuter. En 

anledning till att vi gjorde valet att transkribera intervjuerna var för att lättare kunna 

bearbeta och analysera den data vi samlat in, istället för att behöva lyssna igenom 

inspelningarna flera gånger för att hitta det vi söker. Detta underlättade även då vi ville 

lyfta fram vissa specifika citat från intervjuerna. Bryman (2011, s. 428) skriver att en 

fördel med att transkribera är att det kan göra att intervjuaren bättre kommer ihåg vad 

som sagts under intervjun. Detta är något vi märkte när vi transkriberade intervjuerna 

och som vi sedan hade nytta av vid databearbetningen och analysen. När 

transkriberingen av samtliga intervjuer var klara valde vi att skriva ut dessa för att 

underlätta empirisammanställningen. Efter detta gick vi igenom alla intervjuer för att 

säkerställa att vi fått tillfredsställande svar vid intervjutillfällena och som tidigare 

nämnts kontaktades några av intervjupersonerna för följdfrågor. 

 

Intervjusvaren sammanställdes utefter de teman som användes i intervjuguiden och 

delas inte upp efter varje enskild revisor. Denna empiriframställning anser vi vara mest 

lämpad för vår studie eftersom vi vill få ett vidare perspektiv av revisorers uppfattning 

om de standarder som behandlar immateriella tillgångar och goodwill. Vi ville även att 

empirin skulle framställas på ett överskådligt sätt för att ge läsaren en tydligare bild och 

få en röd tråd i intervjupersonernas svar. Hade vi istället valt att dela upp svaren fråga 

för fråga och/eller intervju för intervju menar vi att empirikapitlet kunnat upplevas 

uppdelat samt att det hade blivit många upprepningar. 

 

5.6 Reflektion till tillvägagångssättet 
 

Som tidigare beskrivet skickade vi ut vår intervjuguide till alla intervjupersoner ett par 

dagar innan intervjutillfället för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig inför 

intervjun. Vi hade planerat detta tillvägagångssätt för att säkerställa att 

intervjupersonerna verkligen skulle kunna svara på våra frågor. Då alla intervjupersoner 

utom en efterfrågade intervjuguiden redan innan vi skickat ut den känns detta som ett 

bra tillvägagångssätt. Att vi valde att gå tillväga på detta sätt kan ha påverkat 

intervjutiden; eftersom intervjupersonerna fått möjlighet att bekanta sig med frågorna är 

det troligt att själva intervjun tog kortare tid än vad den annars kunnat göra. Vi upplevde 

att en fördel med att ha skickat ut intervjuguiden i förväg var att intervjupersonerna var 

väl förberedda inför intervjutillfället så tillvida att de redan funderat en del på sina svar. 

En nackdel å andra sidan var att alla revisorer som vi intervjuade på plats hade 
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intervjuguiden utskriven framför sig och detta gjorde att vi upplevde att de emellanåt 

var väldigt fokuserade på sin utskrift av frågorna. Till följd av detta upplevde vi som 

intervjuare att det var lite svårt att ställa huvudfrågorna eftersom intervjupersonen redan 

läst dem på sitt papper, samt det var svårt att komma med följdfrågor som inte stod med 

i intervjuguiden eftersom intervjupersonen ibland redan börjat fokusera på nästa fråga. 

Trots vissa svårigheter med detta tillvägagångssätt upplever vi ändå att fördelarna med 

att skicka ut intervjuguiden i förväg överväger nackdelarna, och skulle vi genomföra 

studien igen skulle vi använda oss av samma strategi. 

 

Telefonintervjuerna spelades, likt intervjuerna som gjordes på plats, in med en diktafon. 

Detta gjordes genom att telefonen sattes på högtalarfunktion och diktafonen lades 

bredvid på inspelning. Intervjupersonerna hade informerats om detta och lämnat sitt 

godkännande. Det var bara en av revisorerna som intervjuades via telefon som satt 

avskilt utan störande bakgrundsljud. De övriga två telefonintervjuerna innehöll en hel 

del störande ljud i bakgrunden vilket försvårade både intervjun, men framförallt 

transkriberingen då det bitvis var svårt att höra vad intervjupersonen sa. 

Transkriberingen av telefonintervjuerna tog därför nästan dubbelt så lång tid som de 

intervjuer som gjordes på plats. Detta faktum kan ha gjort att vi missat något som 

intervjupersonerna sagt eller lett till misstolkningar från vår sida. Trots dessa 

svårigheter anser vi oss ha fått tillfredsställande svar även vid telefonintervjuerna då vi 

uppfattar att dessa revisorer har mycket goda kunskaper om vårt valda ämne. Vi anser 

att de telefonintervjuer vi genomförde ger värde till vår studie på samma sätt som de 

intervjuer som gjordes på plats och vi skulle inte ha exkluderat telefonintervjuer om vi 

skulle göra om studien igen. Dock skulle vi innan intervjutillfället informera 

intervjupersonen om att det vore önskvärt att denne sitter i ett avskilt rum utan störande 

bakgrundsljud under själva intervjun. 
 
En annan utmaning med telefonintervjuerna var att vi inte kunde avläsa personen, om 

exempelvis en längre tystnad uppstod var det svårt för oss att avgöra om personen inte 

förstod frågan eller om tystanden betydde att intervjupersonen tog lite längre betänketid. 

Fördelen är att vi uppfattade det som att intervjupersonerna var mer sakliga och hade 

tydligare svar på vissa frågor. 
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6. Empiri 
 

I detta kapitel återges den empiri som samlades in via kvalitativa intervjuer. Empirin 

har sammanställts i de teman som användes vid intervjuerna för att göra det 

överskådligt för läsaren. Empirikapitlet är intervjupersonernas egna berättelser och är 

fritt från författarnas tolkningar och teoretiska begrepp. 
 

De sex personer som intervjuades för vår studie har arbetat som revisorer under 

varierande lång tid; från 6 år till 35 år, varav den ena intervjupersonen har arbetat som 

redovisningsspecialist de senaste 5 åren och dessförinnan 10 år som revisor. För att 

behålla anonymiteten på revisorerna har vi valt att ge dem fiktiva namn. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erfarenheten av arbetet med börsnoterande företag och IFRS skiljer sig åt mellan 

intervjupersonerna. För att bibehålla anonymiteten på våra intervjupersoner kommer vi 

inte att berätta specifikt vilken arbetslivserfarenhet varje enskild revisor har, men vi 

anser ändå att det är intressant att delge deras bakgrund. Två av revisorerna i 

Västerbotten anser sig ha mycket erfarenhet av arbetet med börsnoterade företag och 

IFRS i förhållande till andra revisorer inom samma geografiska område. Den ena 

revisorn arbetar vid intervjutillfället med ett börsnoterat företag samt med ett antal andra 

bolag som också redovisar enligt IFRS. Den andra revisorn har tidigare arbetat i 

Stockholm med bland andra SAS och Stora Enso, vilka båda redovisar enligt IFRS 

eftersom de är börsnoterade bolag. Denna person arbetade även under perioden 2008 till 

2012 på sin byrås specialistavdelning med kvalificerade redovisningsfrågor; IFRS och 

svensk GAAP. Den tredje revisorn i Västerbotten har arbetat med några få börsbolag 

men har även erfarenhet av att arbeta med utländska dotterbolag i Sverige som internt 

måste redovisa enligt IFRS. Gällande de revisorer som arbetar i Stockholm har den ena i 

princip arbetat med börsnoterande bolag på heltid från och med år 2000 och med IFRS 

sedan det implementerades. Personen som sedan 5 år tillbaka arbetar som 

redovisningsspecialist är främst IFRS-expert och jobbar därmed mest med 

börsnoterande bolag och således med IFRS i stor utsträckning. Som revisor har denna 

person också erfarenhet av stora revisioner av börsnoterade företag. Cirka en tredjedel 

av de företag som den tredje revisorn från Stockholm arbetar med är börsnoterade och 

använder sig av IFRS.  

 

6.1 Införandet av IFRS 
 

De revisorer som intervjuades har olika åsikter om införandet av IFRS. Två av 

revisorerna anser att införandet av IFRS var negativt, medan de fyra andra tycker att det 

var en positiv förändring. Agneta tycker att avsikten med införandet av IFRS var bra 

eftersom detta ska öka transparensen och att det ska bli mer tydligt i redovisningen, men 

Intervjupersoner Byrå Erfarenhet som revisor 

Agneta KPMG 35 år 

Benny PwC 27 år 

Calle Deloitte 9 år 

Denise PwC 10 år 

Emma PwC 6 år 

Fredrik EY 18 år 

Tabell 2. Intervjupersoner (Författarnas egen tabell). 
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säger samtidigt att ”jag är old school så jag tycker att IFRS är ett gissel”. Även Fredrik 

tycker att införandet av IFRS är mestadels negativt eftersom regelverket är för 

komplicerat och att det är alldeles för stort inslag av bedömningar. Fredrik säger att 

”min personliga uppfattning är att om du har ett stort inslag av bedömningar till 

verkliga värden, och verkliga värden bygger på stora uppskattningar om framtiden, så 

tycker jag att det minskar jämförbarheten mellan olika bolag”. Vidare anser Agneta att 

den rättvisande bilden kommer i skymundan på grund av att det detaljregleras för 

mycket i IFRS och att detta är det största problemet med standarden; ”det är svårt att se 

skogen för alla träd”. Agneta har även arbetat med regelverket som används i USA, US 

GAAP, och menar att detta regelverk är ännu mer detaljstyrt än IFRS. Tanken med 

IFRS är att det ska finnas ett regelverk i världen att förhålla sig till och detta har lett till 

att redovisningen enligt IFRS blivit alltmer detaljstyrd för att närma sig US GAAP. Den 

rättvisande bilden kommer från Europa och hade denna varit styrande i USA hade fallet 

med Enron inte inträffat. Agneta menar att det var uppenbart att det inte var en 

rättvisande bild medan de som jobbade med redovisningen kring Enron antagligen 

tyckte att de följde regelverken i detalj. Agneta tycker att IFRS är alltför detaljerat och 

frågar sig vem detaljkunskaperna är till för. Vidare anser hon att arbetet var roligare förr 

då det byggde mer på sunt förnuft och bedömningar samt rättvisande bild. Dock tycker 

Agneta att det även finns en del fördelar med införandet av IFRS, som till exempel att 

regelverket tydliggör vissa aspekter i redovisningen. Trots att Agneta mestadels ser 

införandet av standarden som negativt anser hon att det inte finns någon väg tillbaka 

med tanke på hur utvecklingen ser ut. 

 

De fyra andra revisorerna tycker att införandet av IFRS överlag är bra. Calle anser att 

det är svårt att säga om införandet av IFRS 3 är positivt eller negativt eftersom det inte 

finns något alternativ till den. Även Denise tycker att det är svårt att ta ställning till 

huruvida införandet av IFRS är positivt eller negativt, men tycker generellt sett att det är 

bra för börsnoterande företag att få ett globalt stort redovisningsregelverk att förhålla sig 

till. Denise anser att den svenska redovisningen delvis är splittrad; det finns vissa 

områden som är ganska hårt reglerade medan vissa andra områden inte alls är särskilt 

reglerade. Emma säger att ”generellt sett tycker jag att IFRS är ganska bra just för att 

det ger väldigt tydlig vägledning och de standarder som har omarbetats har gjorts det 

för att de inte varit tillräckligt tydliga”. Gällande de förändringar som gjorts under de 

senaste åren så tycker Calle att det är positivt; trots att det blivit mer komplext har det 

även blivit mer rättvisande. Benny tycker att införandet av IFRS 3 är en logisk 

konsekvens av hur redovisningen har utvecklats genom åren, det vill säga att 

redovisning till verkligt värde ska ske i allt större utsträckning. Å andra sidan upplever 

Denise det som att många börsföretag klagar på att regelverket är för tungt och att det 

krävs för mycket upplysningar. Benny är övervägande positivt inställd till införandet av 

IFRS samtidigt som han ställer sig frågande till varför goodwill ska skrivas ner när 

exempelvis aktievärdet i ett dotterbolag inte ska göra det. 

 

Införandet av IFRS 

Positivt Negativt 

Tydlighet Komplicerat 

Vägledning Minskad jämförbarhet 

Globalt regelverk Detaljerat 

Mer rättvisande bild Förlorad rättvisande bild 

 

Tabell 3. Positivt och negativt med införandet av IFRS (Författarnas egen tabell). 
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6.1.1 Övergången från ett regelverk till ett annat 
 

Angående vad som varit den största skillnaden mellan de nuvarande reglerna och de 

tidigare reglerna gällande immateriella tillgångar och goodwill så tycker hälften av 

intervjupersonerna att övergången från avskrivning till nedskrivning av goodwill är den 

största skillnaden. Denise konstaterar att ”det är nog den punkten som de allra flesta 

företag upplever att det blev märkbart direkt, den var så tydlig. Alla företag som hade 

goodwill fick börja med nedskrivningsprövning istället för avskrivningar”. Agneta 

menar att förändringen mestadels är negativ och säger att ”jag tillhör de som tycker att 

goodwill ska avskrivas, det var redigare på något vis”. Som förklaring till detta forsätter 

Agneta med att redovisningen totalt sett aldrig speglar verkligt värde i övrigt, då till 

exempel maskiner ska skrivas av. Benny anser också att omvärderingarna till verkligt 

värde som ska göras är den största skillnaden mellan dåvarande och nuvarande regler. 

Emma menar att immateriella tillgångar och goodwill är poster som i princip alltid 

granskas och upplever därför ingen större skillnad mellan de olika reglerna. ”Det är 

framför allt att det är fler andra immateriella anläggningstillgångar som identifieras” 

säger Fredrik och menar att detta är den största skillnaden mellan de nuvarande och 

dåvarande reglerna. Calle som inte var med vid övergången till IFRS gör istället 

jämförelsen mellan svenska redovisningsprinciper och IFRS och anser då att det är mer 

bedömningar i ett IFRS-företag som måste nedskrivningspröva sin goodwill. Även om 

nedskrivningsprövning kan uppstå i bolag som skriver av sin goodwill så är det ovanligt 

att så är fallet, detta gör att det blir mindre bedömningar i dessa bolag. Denise säger att 

reaktionerna på övergången från avskrivning till nedskrivning har varit blandade; vissa 

tycker att det är bra att inte behöva ta kostnaden för avskrivningarna i resultaträkningen 

medan andra tycker att det är besvärligt att göra nedskrivningsprövningarna varje år. 

”Det är en diskussion som pågår. Det är inte alla som tycker att det här är bra, utan 

man vill gå tillbaka till att skriva av goodwill eftersom man märkt att goodwillposterna 

bara växer och växer hela tiden i balansräkningarna” avslutar Denise. 

 

Alla revisorer vi intervjuat anser att det blivit mer att ta hänsyn till vid revisionen av 

immateriella tillgångar och goodwill i och med de nya standarderna. De menar att det 

blivit mer komplext, speciellt vad gäller granskningen av goodwill och 

nedskrivningstesten, i och med att de måste granska de bedömningar och antaganden 

som företagsledningen gjort. Benny säger att nedskrivningstesten inte är något nytt, men 

fokus på dessa test har ökat, vilket har gjort att han fått större respekt för dem. Emma 

menar att immateriella tillgångar och goodwill är poster som de i princip alltid granskar, 

under förutsättning att de uppgår till väsentliga belopp. Granskningen av dessa poster är 

något som alla intervjupersoner i vår studie nämner på ett eller annat sätt. 

 

Konsekvenser av övergången 

Nedskrivningstest 

Fler bedömningar 

Komplext 

Ökad identifiering av immateriella tillgångar 

Omvärdering till verkligt värde 
 

Tabell 4. Konsekvenser av övergången till det nya regelverket (Författarnas egen 

tabell). 
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6.1.2 Identifiering av immateriella tillgångar och goodwill vid rörelseförvärv 
 

Med införandet av IFRS 3 ville standardsättarna att goodwill skulle minska genom att 

en större andel immateriella tillgångar skulle identifieras. Alla intervjuade revisorer 

utom en upplever att mer immateriella tillgångar identifieras, såsom varumärken och 

kundavtal. Samtidigt menar Denise och Fredrik att förväntansbilden var att det skulle bli 

ännu mindre goodwill än vad det är i Sverige idag. Agneta, Benny och Denise anser att 

företag anstränger sig mer för att identifiera andra tillgångar än tidigare. Benny 

förväntar sig en noggrannare förvärvsanalys, men säger även att ”till slut är det så att 

det bara finns någon slags ospecificerad betalning för någon kassagenereringsförmåga 

och då är det goodwill”. Trots att Agneta anser att en större andel immateriella 

tillgångar identifieras, ser hon en tendens till att företag hellre vill rubricera övervärdet 

som goodwill, för att slippa avskrivningarna. 

 

Intervjupersonerna tycker alla att det är positivt att en större andel immateriella 

tillgångar ska identifieras vid rörelseförvärv. Emma menar att immateriella tillgångar 

ofta är en stor post i vissa bolag och som annars kan ha bristfällig information om vad 

det faktiskt avser, eftersom det kan vara många olika saker. Samtidigt menar Fredrik att 

det mesta ändå allokeras till goodwill och Agneta anser att företaget kan hamna i väldigt 

svåra definitionsfrågor när immateriella tillgångar ska identifieras. Emma ställer sig 

dock frågande till i vilken utsträckning det faktiskt kommer ske mer identifiering av 

immateriella tillgångar i verksamheten. De flesta av intervjupersonerna tror att 

immateriella tillgångar och goodwill påverkar investerare och kreditgivare när de ska 

fatta beslut. Benny säger att ”man lånar hellre ut till ett hus i sten och betong än till 

luft” och Denise anser att ”ju mer obestämbart någonting är i balansräkningen desto 

större risk blir det med investeringen”. Vidare säger Denise att värderingsspecialisterna 

på hennes byrå alltid använder sig av ett högt riskpåslag när de räknar diskontering på 

goodwill, eftersom den posten har störst risk. ”Så egentligen är det så att ju mer man 

kan bryta ut från balansräkningen desto mer visar man att man har specifika tillgångar 

som kan bli värda något, som man kan överlåta eller sälja separat”, avslutar Denise. 

Samtidigt säger Benny att ”benägenheten att ge lån till företaget eller koncernen som 

redovisar en stor goodwillpost behöver inte vara något hinder då det normalt sett 

hänger ihop med att de är väldigt lönsamma och då vill banken vara med”. Agneta och 

Fredrik tror däremot inte att denna information angående immateriella tillgångar och 

goodwill påverkar kreditgivare och investerare då de menar att dessa intressenter istället 

tittar på företags kassaflöden.  

 

6.2 Värdering och nedskrivningstest 
 
6.2.1 Utmaningar vid revision av immateriella tillgångar och goodwill 
 

Det finns viss kritik från de yrkesverksamma som berörs av standarderna mot att 

värderingen av immateriella tillgångar och goodwill är subjektiv samt att det krävs 

mycket bedömningar. Alla intervjupersoner instämmer i detta eftersom värderingen 

bygger på företagsledningens egna prognoser om framtiden. Alla revisorer menar också 

att de framtida kassaflödena som företagen beräknar innefattar en stor del subjektivitet 

och bedömningar. Alla intervjupersoner menar att de prognoser, antaganden och 

bedömningar, rörande exempelvis tillväxttakt och diskonteringsränta, som företagen gör 

ska vara rimliga och det är detta som revisorerna granskar. ”Vi försöker utvärdera hur 

säkra de är på prognoser. Om du tänker ett bolag som alltid tror att nästa år kommer 
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att vara guld och gröna skogar så försöker vi utmana de prognoserna; så här har ni 

inte presterat historiskt sett” säger Fredrik. Vidare menar Fredrik att IFRS har gått för 

långt och att det är för mycket bedömningar. Denise säger att det till stor del handlar om 

på vilken nivå i företaget som goodwill allokeras, det kan göras på en hög eller låg nivå. 

Hon förklarar att med hög nivå menas att goodwillen aggregerats genom flera segment 

och detta innebär att ett segment som går bra kan täcka upp för ett annat som går dåligt. 

Vidare berättar Denise att låg nivå innebär att goodwill allokerats till mindre segment, 

mindre delar av företaget. Om nedskrivningsprövningen av goodwill sker på en lägre 

nivå är det troligare att en nedskrivning faktiskt görs. Denise menar att ”det är en 

väldigt stor fråga i IAS 36 som är väldigt svår att hantera; att se att man hamnar på 

rätt nivå då man testar goodwillen”.  

 

Benny upplever det som en utmaning att en revisor måste göra en prövning av 

styrelsens yttersta ansvar rörande budgetprocess, prognoser och värderingstekniker. Han 

berättar också att en revisor inte får ta ställning till framtiden, men samtidigt grundar sig 

värdet på exempelvis goodwill på framtida kassaflöden vilket gör att en revisor på något 

sätt ändå måste ta ställning till framtiden, ”för mig är detta ett Moment 22”, säger 

Benny. Han anser att det är svårt för en revisor att avgöra vilka av företagsledningens 

antaganden som är rimliga, så till vida att det inte är uppenbart att de inte kan stämma, 

och oftast skriver revisorn på revisionsberättelsen för denne anser sig inte kunna veta 

bättre än företaget om dess verksamhet.  

 

Revisorerna ser vissa utmaningar med granskningen av immateriella tillgångar och 

goodwill. Emma och Fredrik anser att det är mycket subjektivitet i dessa bedömningar, 

men Emma menar samtidigt att det finns teoretiska och tekniska modeller att använda 

sig av. Hon tycker att det är svårt att granska aktiveringen av immateriella tillgångar, 

speciellt om bolaget själv inte har goda interna rutiner kring detta. Två utmaningar som 

Fredrik upplever är att granska och fastställa på vilken nivå företaget har testat goodwill 

samt att utmana bolagets framtida prognoser, och han återkommer då till vikten av att 

ha en rimlig tillväxttakt och diskonteringsränta. Även Denise upplever liknande 

utmaningar som Fredrik och hon menar att det kan vara svårt att bedöma 

tillförlitligheten i de tester som företagen gör, ”man kan inte jämföra äpplen och päron; 

att de kassaflöden man testar faktiskt är anförliga till de tillgångar man testar […] Det 

är både bedömning av rimlighet i antagandena men sedan också att revidera och se att 

det går ihop”.  Tidigare när goodwill skrevs av tyckte Denise att det var lättare att 

revidera denna post, ”nu är det väldigt svårt att komma in i revisionen och ställa de 

rätta frågorna”. Vidare anser Denise att företag numera ställer mer frågor kring detta. 

Calle har samma åsikt som Fredrik och Denise gällande granskningen av företagets 

prognoser och menar vidare att det är särskilt svårt att granska företag som går mindre 

bra, men som samtidigt menar att de kommer att ha stora vinster i framtiden. Agneta 

själv undervisar i värdering, men upplever att många andra revisorer tycker att 

värdering är svårt och att det därför är vanligt att ta hjälp av värderingsspecialister vid 

granskningen av immateriella tillgångar och goodwill.    

 
6.2.2 Lämnandet av upplysningar och genomförandet av nedskrivning 
 

Rörande de upplysningar som företag ska lämna i årsredovisningen vid värderingen av 

immateriella tillgångar och goodwill har revisorerna olika uppfattningar om hur 

informativa dessa upplysningar faktiskt är. Calle och Emma tycker att det ges relevant 

information till användarna i de upplysningar som företagen lämnar, även om den är av 
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varierande kvalitet. Denise menar att detta är ett viktigt område; om företaget gjort en 

nedskrivningsprövning så måste användarna av de finansiella rapporterna kunna förstå 

vilka antaganden som gjorts kring detta. De viktigaste aspekterna att tydliggöra är 

vilken diskonteringsränta som använts, vilken tillväxttakt som är beräknad samt hur 

rimliga prognoserna som informationen baserats på är. Denise och Fredrik tycker att en 

del företag är duktiga på att ge information medan andra bara lämnar väldigt generella 

upplysningar i sina årsredovisningar, de anser att det finns förbättringspotential inom 

detta område. Fredrik fortsätter med att upplysningarna är väldigt svåra göra för 

företagen då de inte vill delge sina konkurrenter och andra intressenter för mycket 

information om sin tro om framtiden. Han menar även att det är komplicerat och 

tidskrävande för företagen att ta fram all denna information. ”Jag undrar vilka 

användare som är intresserade” funderar Agneta kring upplysningskraven och fortsätter 

”det krävs en hel del av läsaren för att kunna utvärdera hela den här beskrivningen”. 

Både Fredrik och Agneta tycker att upplysningskraven generellt sett i IFRS är för 

detaljerade och omfattande, och att speciellt området rörande värderingen av 

immateriella tillgångar och goodwill är väldigt komplext. 

 

Företag ska minst en gång per år nedskrivningstesta sin goodwill och lämna 

upplysningar om detta samt hur återvinningsvärdet beräknades. Benny och Calle anser 

att nedskrivningstesten är rimliga och att det är viktigt att de utförs samt att information 

om dessa lämnas. ”Är det en jättestor goodwillpost finns det inte en suck på jordklotet 

att jag sätter mitt namn på revisionsberättelsen innan det finns ett nedskrivningstest” 

säger Benny och menar att det är revisorn som får ta smällen ifall ett företag med ren 

revisionsberättelse ändå går i konkurs. Agneta och Fredrik tycker att 

nedskrivningstesten är komplicerade och väldigt subjektiva då de bygger på framtida 

bedömningar av kassaflödena. Benny säger att ”för mig är den stora frågan med att 

hantera nedskrivningstesterna; att ta ställning till framtiden utan att ta ställning till 

framtiden”. Denise säger att återvinningsvärdet har varit omdebatterat. IAS 36 har 

omarbetats och från och med 2014 ska återvinningsvärdet återges per segment i de fall 

en nedskrivning behöver göras. Gällande de upplysningar som ska lämnas om 

återvinningsvärdet anser Emma att de kommer att öka i och med omarbetningen av IAS 

36. Bennys åsikt är att ”återvinningsvärdet borde inte täcka goodwill, det är något man 

kan sälja som är identifierbart och särskiljbart och då ska det vara med i 

förvärvsanalysen och inte heta goodwill”. Calle tycker att standarden innefattar de 

upplysningar som ska lämnas gällande återvinningsvärdet på ett bra sätt, men däremot 

är han tveksam till om företagen faktiskt lämnar dessa upplysningar. 

 

Studier på alla börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen visar att företagen i snitt 

skriver ner sitt goodwillvärde med 1-2% per år. Alla revisorer upplever att 

goodwillvärdet skrivs ner stötvis till följd av exempelvis konjunkturer, svängningar i 

branschen, att företaget tappat en betydande kund eller andra yttre faktorer som 

företagen själva inte kan påverka. Ytterligare en anledning till att goodwillvärdet skrivs 

ner stötvis är om företaget en period går sämre, företagsledningen väljer således att ta 

nedskrivningen då för att sedan kunna visa bättre marginaler till nästkommande period. 

Agneta, Benny och Emma menar att en annan anledning till nedskrivning av 

goodwillvärdet är att förvärvet inte blev så lönsamt som företaget först räknat med. 

Benny menar vidare att det kan vara frestande för företagsledningen att anpassa 

variablerna så att det diskonterade värdet av kassaflödena blir minst lika högt som det 

bokförda värdet. Fredrik säger att företagen ska räkna på kassaflöden i evighet, ”så det 

krävs ganska mycket för att man ska kunna få en nedskrivning om jag ska vara ärlig”. 
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Benny och Agneta säger att företagen försöker försvara sitt goodwillvärde så långt det 

bara är möjligt, värdet går inte ner över en natt och det finns således en förskjutning av 

nedskrivning och nedgång av värdet. Emma och Denise menar att risken med att 

goodwillen inte skrivs ner är att den bara ökar. ”Problemet är i slutändan att om inga 

nedskrivningar görs så bli goodwillposten bara större och större, den ligger kvar för 

evigt och kommer vara en otroligt stor del av företagens balansräkningar i framtiden” 

säger Denise. 

 

6.3 Information mellan ägare och ledning 
 
6.3.1 Informationsasymmetri 
 

”Det är alldeles självklart att det här är ett problem”, säger Benny och syftar på att 

ledningen och ägarna inte har lika mycket information gällande nedskrivningstesterna 

av goodwill. ”Det är min utgångspunkt hela tiden; att ägaren inte har samma 

information och det är därför vi finns, det är revisorns roll”, fortsätter Benny. Alla 

revisorerna anser att ledningen har mer information än ägarna. Fredrik menar att 

ledningen alltid har mer information och det är så det ska vara då det är deras ansvar. 

Vidare menar Fredrik att ägare som sitter i styrelsen får ta del av betydligt mer 

information, om exempelvis goodwillnedskrivningar, än en liten aktieägare. Calle 

menar att företagets största konkurrent också kan äga aktier i bolaget och gå på 

bolagsstämman, därför är det logiskt att företagsledningen inte vill lämna ut för 

detaljerad information till alla sina ägare. Benny menar att en mindre aktieägare kan ta 

hjälp av externa analytiker för att kunna få insikt i hur nedskrivningsprövningen av 

goodwill har gjorts. 

 

Om informationsasymmetrin mellan ägare och ledning är så stor att den upplevs som ett 

problem menar Agneta att revisorns åtgärd är att hota med en oren revisionsberättelse. 

Samtidigt menar hon att det är väldigt svårt; ”vem är jag att veta så mycket mer än 

företagsledningen i de här frågorna? Om hur marknad, konjunktur och produkter 

kommer att utvecklas?” Dock säger Agneta att det ytterst sällan blir en oren 

revisionsberättelse i noterade bolag och menar att revisorn och företagsledningen oftast 

kan komma fram till en lösning. 

 
6.3.2 Ledningens användning av goodwillnedskrivningar 
 

Det finns forskning som visar att företagsledningen ibland använder sig av 

goodwillnedskrivningar eller avsaknaden av dessa för att uppnå exempelvis ett visst 

resultatmål. Ingen av intervjupersonerna har någon egen erfarenhet av detta, och deras 

teoretiska resonemang kring problematiken går isär. Agneta säger att som revisor är det 

en misstanke som de får ha med sig. Agneta och Benny menar att de flesta ändå har 

något slags rättvist tänkande och Benny fortsätter ”de flesta styrelser är seriösa och de 

vill inte heller sätta sig i en sits där någon i efterhand kan visa att de gjort fel, så det är 

klart att de måste hålla sig på gatan i alla fall”. Agneta beskriver det som att ”det kan 

vara att bita sig själv i svansen och inte ta smällen, om det skulle vara så att man 

kommer fram till att det finns ett nedskrivningsbehov”. Benny avslutar med att säga att 

om en mätning skulle göras så är nedskrivningsbehoven större än vad som faktiskt görs. 

Enligt Denise kan det finnas visst utrymme att använda sig av detta i och med att IAS 

36 innebär att mycket bedömningar behöver göras i nedskrivningstesten. Beroende på 

hur variablerna anpassas så kan företaget således hamna i en nedskrivningssituation 
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eller inte. Vidare tror Denise att detta främst sker hos företag som ligger nära en 

nedskrivning av goodwillvärdet. Varken Calle eller Fredrik anser att detta är något som 

förekommer hos företag. ”Jag ser faktiskt inga incitament eller press på att man skulle 

ändra på sin goodwillnedskrivning bara för att uppnå ett resultatmål, eller tvärtom”, 

säger Fredrik. Calle menar att det är andra parametrar, såsom konjunkturer, som spelar 

in när företagsledningen bestämmer om goodwillvärdet ska skrivas ner eller inte. Benny 

säger att det är ledningen som drivit igenom ett förvärv och menar därför att det ligger i 

dess intresse att anpassa värdet på variablerna så att goodwillvärdet är försvarbart. 

Agneta menar att företagsledningen ofta har en strategi om hur de lämnar informationen 

kring en nedskrivning. Både Benny och Agneta tror att ett VD-byte kan leda till större 

goodwillnedskrivningar för att den nye VD:n vill rensa upp i företaget för att sedan 

kunna framstå som ”the good guy”. 

 

6.4 Tolkning av standarderna 
 

Hur de intervjuade revisorerna ser på tolkningsutrymmet i standarderna varierar. Vissa 

tycker att det finns fler nackdelar än fördelar, medan andra tycker att fördelarna 

överväger. ”Jag tycker faktiskt att det inte finns några direkta fördelar, jag tycker att 

det är alldeles för subjektivt, så det finns väldigt mycket nackdelar”, säger Fredrik och 

menar vidare att det är ett komplicerat regelverk, att det är många olika bitar som måste 

reflekteras över samt att det är svårt för bolagen att ha den kompetensen och 

erfarenheten. Agneta menar att en revisor ska säkerställa att informationen som företag 

lämnar ska ge en rättvisande bild, men hon anser att IFRS är för detaljerat vilket kan 

motverka den rättvisande bilden. Agneta menar att det är svårt att följa alla regler och 

att detta kan leda till att den rättvisande bilden förloras; ”man ser inte skogen för alla 

träd; man ser alla träd, men man fattar inte hur skogen ser ut. Det tycker jag är 

dilemmat”. Emma säger att ”IFRS innehåller många punkter och krav, men lämnar 

ändå visst tolkningsutrymme, även om det inte alls är lika mycket som i svensk 

redovisning […] Problemet med detta är att det kan bli svårt med jämförbarheten; stort 

tolkningsutrymme försvårar jämförbarheten mellan bolagen”. Även Fredrik tycker att 

jämförbarheten kan gå förlorad samt att tillförlitligheten minskar. 

 

Å andra sidan är Denise, Benny och Calle positiva till det tolkningsutrymme som finns i 

IFRS. Denise menar att det är ett principbaserat regelverk och inte detaljstyrt och att det 

är bra att det ges lite utrymme för bedömningar. ”Det ska kanske inte vara en kokbok 

med detaljerade regler som styr, utan det måste finnas utrymme för förnuftigt tänkande 

och egna bedömningar”, säger Denise. Hon menar att grundtanken är bra, men att det 

samtidigt kan vara svårt för de som ska upprätta de finansiella rapporterna att känna att 

de gör rätt eftersom det är lättare att följa tydliga regler än att hela tiden dra egna 

slutsatser. Calle anser att det vore olyckligt om IFRS var lika detaljstyrt som US GAAP 

eftersom alla företag är olika och därmed har olika bedömningar om framtiden. Benny 

säger att ”syftet med IFRS är just att ge utrymme för olika typer av redovisning för att 

det ska passa varje enskilt företag, men det måste vara tydligt”. Han menar vidare att 

även fast tolkningsutrymme ges måste företagen hantera det konsekvent samt ge 

upplysningar om vad som gjorts, på det sättet menar Benny att IFRS inte ger utrymme 

för dolda värderingsskillnader. 
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Tolkning av standarderna 

Fördelar Nackdelar 

Utrymme för bedömningar Subjektivitet 

Anpassning efter företag Komplicerat 

Ej detaljstyrt Detaljerat 

  Minskad jämförbarhet 

  Minskad tillförlitlighet 

 

Tabell 5. För- och nackdelar med tolkningsutrymmet (Författarnas egen tabell). 
 

Huruvida det finns en skillnad mellan olika branscher i hur företag tillämpar IFRS 3 och 

IAS 36, anser intervjupersonerna att det är svårt att svara på. Calle och Emma anser sig 

inte ha tillräckligt med erfarenhet för att kunna svara på detta. De andra fyra revisorerna 

har inte heller någon direkt erfarenhet av detta. Fredrik och Agneta menar dock att det 

är skillnad mellan olika branscher beroende på hur verksamheten ser ut. Tillverkande 

bolag har ofta övervärden i exempelvis maskiner och fastigheter, medan ett IT-företag 

troligtvis har mer teknologi i balansräkningen. ”Så det är klart att det finns 

branschskillnader, men inte i tillämpningen direkt”, säger Fredrik. Vidare menar Benny 

att det är verksamhetens omfattning som avgör hur komplex rapporteringen enligt IFRS 

blir. Han menar således att exempelvis stora industriföretag berörs av fler regler än 

mindre fastighetsbolag som i princip bara har intäkter i form av hyror och kostnader 

hänförliga till elräkningar. Denise funderar kring att skillnaden branscher emellan kan 

ligga i på vilken nivå det är möjligt att mäta kassaflödet. Hon menar att det för ett 

globalt tillverkande företag kan vara svårare att bryta ut kassagenererande enheter på en 

låg nivå jämfört med företag inom detaljhandeln där en butik kan vara en 

kassagenererande enhet. 

 
6.4.1 Rättvisande bild 
 

Ett av syftena med IAS 36 är att ge en mer rättvisande bild av goodwillvärdet genom att 

goodwill ska nedskrivningstestas regelbundet istället för att göra årliga avskrivningar. 

Även gällande denna aspekt har revisorerna skilda meningar om syftet är uppnått. 

Benny tycker att det är förenligt med den allmänna utvecklingen att inte skriva av 

goodwill utan att det istället är bättre att ha en mer noggrann nedskrivningsprövning. 

Detta för att det överensstämmer med den ökade graden av redovisning till verkligt 

värde, samt att innehåll är viktigare än form. Calle anser att det är bra att göra 

nedskrivningar på goodwill så länge värdena i förvärvsanalysen är allokerade på ett bra 

sätt. Han fortsätter med att det finns en problematik med avskrivningar av goodwill 

eftersom det är svårt att bedöma vilken nyttjandeperiod goodwill egentligen har. ”Det 

skulle kännas väldigt konstigt om man hela tiden skrev ner det värdet löpande, ungefär 

som att det här företaget blir bara mindre och mindre värt varje år”, säger Calle. Trots 

att Benny övervägande tycker att det är rätt att goodwill ska skrivas ner menar han att 

det medför vissa komplikationer. Han anser att enkelheten och överskådligheten till viss 

del blir lidande på grund av det och att detta alltid kommer att vara en konflikt. ”Om 

man förenklar det för mycket blir det ingen rättvisande bild och då spelar det ingen roll 

att det är enkelt, då säger det ingenting. Då är det bättre att ha något som är 

komplicerat, men som säger någonting så att jag förstår”, avslutar Benny. 
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Denise anser att det är svårt att uttala sig om huruvida syftet är uppnått eller inte, det 

beror mycket på vem som tillfrågas eftersom det råder väldigt delade meningar om hur 

goodwillposten ska hanteras. Hon tycker att goodwill borde förbrukas i takt med att 

företaget till exempel ändrar struktur, inriktning eller bransch; ”jag kan nog känna att 

det borde vara någon form av avskrivning på goodwillposten, men på vilken tid och hur 

man ska göra det är en annan fråga”. Agneta är likt Denise av den åsikten att goodwill 

borde skrivas av istället för att skrivas ner, detta eftersom hon anser att nedskrivning 

inte görs förrän företaget är absolut tvunget. Hon funderar på om det verkligen är rätt att 

aktieägarna inte får veta hur det ligger till med goodwillvärdet; helt plötsligt kan det 

komma en stor nedskrivning. Agneta menar att det är mindre bra att olika slags 

tillgångar hanteras på olika sätt; ”i den ideala världen så skulle hela tillgångsmassan 

vara värderad till verkligt värde, och där är vi ju inte alls”. Fredrik är också av den 

åsikten att goodwill inte borde skrivas ner och menar att syftet med att få en mer 

rättvisande bild inte är uppnått, utan hävdar att nedskrivning av goodwillvärdet har 

minskat jämförbarheten. Samtidigt menar han att avskrivning kanske inte heller är att 

föredra, utan att IASB borde ta ett nytt grepp; ”men då måste man även få med 

amerikanarna på bordet, så det kommer nog att dröja många, många år”. 

 

Ett av huvudsyftena med införandet av IFRS 3 var att få en mer rättvisande bild av 

immateriella tillgångar och goodwill och därmed även de finansiella rapporterna. Emma 

tycker inte att hon upplevt några markanta skillnader i och med detta, men menar ändå 

att det pågår en diskussion hos bolagen. ”Jag tycker att det är bra att standarderna hela 

tiden revideras, det betyder att de är levande och att det finns möjlighet att påverka”, 

säger Emma. Denise tycker att det är rimligt att fler immateriella tillgångar ska 

identifieras vid ett rörelseförvärv, det ger en mer rättvisande bild. ”Allting som man kan 

identifiera och kan sätta ett värde på är jättebra om det kommer in i balansräkningen”, 

menar Denise. Samtidigt som Denise tycker att utvecklingen är positiv, menar hon att 

det ger merjobb för företagen eftersom det är viktigt att varje post som sätts upp på 

balansräkningen blir korrekt värderad. Detta är komplicerat och kan kräva att företaget 

behöver ta in värderingsspecialister, vilket är en kostnad. Calle upplever att det 

identifieras alldeles för lite immateriella tillgångar vid rörelseförvärv och att det delvis 

är upp till bland annat revisorer att göra andra bedömningar än företagsledningen och 

utmana dem att identifiera fler immateriella tillgångar. Samtidigt säger han att; ”det är 

svårt, det är väldigt, väldigt beroende på vilken typ av företag man granskar”. Fredrik 

tycker inte att syftet med den rättvisande bilden har uppnåtts eftersom allting har 

försvårats. Jämförbarheten bolag emellan har försämrats samt att de upplysningskrav 

som finns inte fyller sin funktion. ”Jag tycker att normgivarna misslyckades ganska 

ordentligt faktiskt”, avslutar Fredrik. Agneta menar att den rättvisande bilden försvinner 

i detaljerna och spekulerar i årsredovisningens betydelse i framtiden eftersom den är 

otroligt omfattande och detaljerad. Hon funderar också på om den verkligen är relevant 

för användarna. 

 

6.5 Övriga reflektioner 
 

Utöver de teman och frågor som diskuterades under intervjuerna framkom även andra 

synpunkter och tankar kring immateriella tillgångar, goodwill, värdering och revidering 

av standarderna.  

 

Calle berättade att det inom relativt nya branscher kan vara svårt att avgöra hur långa 

nyttjandeperioder vissa immateriella tillgångar har. Han menar att detta gör att revisorer 
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dels får hjälpa företagen med detta genom rådgivning och dels utmana företagen till att 

inte skriva av de immateriella tillgångarna i för snabb takt. ”Du kan veta att en 

genomsnittlig kundrelation som du har aktiverat är aktuell i tre år”, och med detta 

menar Calle att det finns vedertagna nyttjandeperioder för vissa immateriella tillgångar, 

medan det för andra är svårare att fastställa. 

 

”När man värderar goodwill vill jag påstå att man idag pratar främst om diskonterat 

kassaflöde. Det är den enda vedertagna principen idag” säger Benny och för ett 

resonemang om att värderingen av goodwill kan delas upp i tre delar. Den första delen 

av värderingen är DCF-modellen, där DCF står för discounted cash flow, och den menar 

Benny är objektiv. Detta är en vedertagen princip som alla värderare accepterar. Under 

den andra delen finns viss möjlighet till subjektiv bedömning. Benny menar att 

bedömningen av diskonteringsräntan är mitt emellan objektiv och subjektiv. Han säger 

att statslåneräntan är objektiv och anser även att en riskränta på 5% nästan är objektiv 

sanning. Subjektiviteten ligger i att bedöma företaget; vilken typ av företag det är samt 

vilken bransch det verkar i. Den tredje och sista delen innehåller enligt Benny mest 

subjektivitet i och med bedömningen av kassaflödena; ”vad kassaflödet kommer vara ett 

visst år, det kan ju vara brutalt olika”. Han menar att det subjektiva ligger i variablernas 

värde då det bygger på företagsledningens antaganden och bedömningar om framtiden. 

När revisorerna ska granska värderingen av goodwill är det väldigt svårt att veta om 

dessa tre steg har gått rätt till. Största utmaningen ligger i att bedöma rimligheten i del 

tre, eftersom det är svårt för en revisor att kunna anse sig ha bättre kunskap om 

företagets verksamhet än vad företagsledningen har. 

 

Denise menar att det förs en ständig diskussion om standarderna som behandlar 

immateriella tillgångar och goodwill, dels på högsta nivå inom IASB, men även på 

byråerna. Hon tycker att det är spännande att det sker ständiga förändringar inom 

området. Vidare säger Denise att USA har samma regler som IFRS, det vill säga att 

goodwill ska nedskrivningstestas även enligt US GAAP. Sedan 2014 har USA infört en 

lättnadsregel för icke-noterade bolag som innebär att dessa företag får skriva av 

goodwill på 10 år. Med detta menar Denise att USA också börjar svänga lite grann i hur 

goodwill ska hanteras, samt att det finns tendenser till att vilja gå tillbaka till någon 

form av avskrivning på goodwill. 

 

 
 

Figur 4. Kortfattad översikt av empirikapitlet (Författarnas egen figur). 
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7. Analys 
 

I detta kapitel analyseras empirin och således revisorernas uppfattningar om de 

standarder som behandlar immateriella tillgångar och goodwill. Kopplingar dras 

mellan empirin och standarderna samt den teoretiska referensramen. Utifrån detta görs 

tolkningar av revisorernas uppfattningar om de konsekvenser revisorerna anser att 

införandet av standarderna har fått samt om den rättvisande bilden.  
  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser revisorer anser att 

införandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 har fått på redovisningen av 

immateriella tillgångar och goodwill, samt om dessa standarder har gett en mer 

rättvisande bild av företags finansiella rapporter.  

 

 

Figur 5. Standarder, konsekvenser och rättvisande bild (Författarnas egen figur). 

De nya standarderna infördes 2005 och syftet var att få en mer rättvisande bild av 

immateriella tillgångar och goodwill och därmed företags finansiella rapporter, detta 

visas i den vänstra delen av bilden ovan. Analysen börjar med att lyfta fram de 

konsekvenser som revisorerna upplever med standarderna för att sedan avgöra om en 

mer rättvisande bild har uppnåtts, detta visas i den högra delen av bilden.  

 

7.1 Konsekvenser av införandet av de nya standarderna 
 
7.1.1 IFRS 3 och IAS 36 
 

Syftet med införandet av IFRS 3 var att få en mer rättvisande bild av immateriella 

tillgångar och goodwill. De flesta av revisorerna anser att införandet av IFRS delvis är 

positivt, medan de övriga menar att det mesta med införandet är negativt. Några av 

revisorerna har dock starka åsikter om införandet och ser egentligen inga positiva 

effekter av införandet av IFRS.  En rättvisande bild beskrivs enligt Nilsson (2010, s. 42) 

som att företagets redovisning som helhet ska spegla företagets verksamhet. En revisor 

tycker vidare att IFRS är för detaljerat och menar att detta gör att den rättvisande bilden 

kommer i skymundan. Nilsson (2010, s. 15-16) skriver att även om IFRS har ökat 

harmoniseringen och därmed jämförbarheten internationellt så har det inte blivit så 

nationellt sett, då det är svårt att jämföra olika bolag. Detta är något som en av 

revisorerna också upplever och menar att det beror på alla de bedömningar och 

uppskattningar som måste göras vid värdering av immateriella tillgångar och goodwill 
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enligt de nya standarderna. Vi tolkar detta som att revisorerna tycker att en nackdel med 

de nya standarderna är att de är komplexa. Å andra sidan menar några av revisorerna att 

det är en fördel att det numera finns ett globalt redovisningsregelverk att förhålla sig till 

och att standarderna ger tydlig vägledning. Vidare anser en av revisorerna att det är bra 

att standarderna omarbetats då de inte var tillfredsställande tidigare. Den harmonisering 

av redovisningen som påbörjats samt att införandet av IFRS 3 var ett viktigt steg i den 

globala harmoniseringen (AbuGhazaleh et al., 2001, s. 166; Marton et al., 2013, s. 2) är 

något som en del av revisorerna upplever. 

 

Vi tolkar det som att några av revisorerna tycker att IASB är på väg i rätt riktning vad 

gäller utvecklingen av standarderna. Vi upplever även att en del av revisorerna tycker 

att utvecklingen av standarderna går åt rätt håll, medan andra tycker att IASB kommit 

ifrån jämförbarheten och den rättvisande bilden, vilka var två av syftena med införandet 

av IFRS. Vi menar att detta tyder på att revisorers uppfattningar angående införandet av 

IFRS går isär och vi tolkar det som att revisorernas personliga preferenser spelar in; 

men det verkar som att de flesta av intervjupersonerna kan se både för- och nackdelar 

med standarderna.  

 
7.1.2 Goodwill och skillnaden mellan avskrivning och nedskrivning 
 

Flera av revisorerna säger uttryckligen att den största förändringen med de nya 

standarderna är att goodwill regelbundet ska nedskrivningstestas istället för att skrivas 

av. Detta kan kopplas till Hamberg et al. (2011, s. 264) som skriver att företag som hade 

goodwill i sin balansräkning ansåg att införandet av IFRS 3 påverkade dem mest. En av 

revisorerna upplever att reaktionerna från yrkesverksamma rörande övergången från 

avskrivning till nedskrivning av goodwill är blandade, detta stöds även av AbuGhazaleh 

(2001) och Chalmers et al. (2011) som menar att åsikterna går isär om huruvida 

nedskrivning ger en mer rättvisande bild av goodwillvärdet. Vidare menar denne revisor 

att ett problem som finns är att goodwillposten bara blir större och större i företags 

balansräkningar. Detta är något som även Gauffin och Wallén (2011) ser som ett 

problem då det görs lite nedskrivningar vilket tyder på att företag anser att deras 

goodwill har en livslängd på närmare 100 år.  

 

Standardsättarna anser att nedskrivning av goodwill ska öka tydligheten samt att det ska 

bli lättare för användarna att förstå de finansiella rapporterna (Colquitt & Wilson, 2002, 

s. 350). En av revisorerna menar att det inte blivit på detta sätt och tycker att 

avskrivning av goodwill är bättre. Detta är motsatsen till vad Chalmers et al. (2011) 

finner i sin studie, då deras studie visar på att nedskrivning reflekterar goodwillvärdet 

på ett mer korrekt sätt än vad avskrivning gör. Vidare menar denne revisor att 

redovisningen totalt sett inte speglar verkligt värde och tycker därför att det är 

missvisande att goodwill ska värderas till verkligt värde. Detta tolkar vi som att revisorn 

tycker att det är ologiskt att företags tillgångar värderas olika beroende på vilken typ av 

tillgång det gäller. Vidare tolkar vi det som att en annan av intervjupersonerna indirekt 

anser att övergången från avskrivning till nedskrivning av goodwill är den största 

skillnaden då denne pratar om värdering till verkligt värde. En av revisorerna gör 

jämförelsen mellan svenska redovisningsprinciper och IFRS och anser att det krävs fler 

bedömningar i företag som använder sig av IFRS på grund av nedskrivningstesten. 

Detta tolkar vi som att även denne revisor menar att den största förändringen med 

införandet av IFRS är övergången från avskrivning till nedskrivning av goodwill. 
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Majoriteten av intervjupersonerna uppfattar att företag vid rörelseförvärv identifierar en 

större andel immateriella tillgångar sedan införandet av IFRS 3, de anser att företag 

anstränger sig mer för att särskilja immateriella tillgångar från goodwill. Samtidigt 

menar flera av revisorerna att de trodde att den nya standarden skulle leda till ännu 

mindre goodwillposter än det faktiska utfallet. Detta tolkar vi som att dessa revisorer 

anser att goodwillposterna fortfarande är för stora, vilket styrks av Gauffin och Nilsson 

(2013) som i sin studie skriver att 54% av köpeskillingen allokeras till goodwill.  

 

Enligt IAS 36 (p. 8) ska en tillgång skrivas ner när redovisat värde överstiger 

återvinningsvärdet. Samtidigt skriver Gauffin och Nilsson (2013) att det under en 5-års 

period har skett väldigt små nedskrivningar av företags goodwillvärden, endast 1-2% av 

det totala goodwillvärdet. Samtliga revisorer pratar om denna problematik och menar att 

det kan bero på att företag väljer att göra nedskrivningen av goodwillvärdet ett år som 

redan har ett dåligt resultat. Gauffin och Wallén (2011) belyser risken med att skjuta 

upp nedskrivningen av goodwill tills det är absolut nödvändigt, då detta kan leda till att 

företaget då måste göra en ännu större nedskrivning. Ytterligare ett problem som några 

av revisorerna upplever är att om inga nedskrivningar görs så kommer goodwillposten 

bara att öka, förutsatt att nya rörelseförvärv görs, och i framtiden bli en jättestor del av 

företags balansräkningar. Detta blir möjligt genom att tidsaspekten på goodwillvärdet 

kan flyttas framåt under tidens gång (Lönnqvist, 2012, s. 39-40). En av revisorerna 

menar att det är svårt att kunna få en nedskrivning av goodwill eftersom IAS 36 (p. 31) 

säger att de kassaflöden som tillgången ska ge upphov till ska beräknas, vilket denna 

revisor menar är i all evighet. Vi uppfattar det som att vissa av revisorerna ser det som 

ett problem att goodwill sällan skrivs ner, vilket tyder på att det finns brister i IAS 36.  

 

Qasim et al. (2013, s. 64, 70, 74) skriver att ledningen kan välja att ta beslut som speglar 

företagets verksamhet eller inte. Vill ledningen exempelvis uppnå ett visst resultatmål 

kan de välja att matcha nedskrivningarna för det ändamålet, företagets verksamhet 

speglas då inte på ett rättvisande sätt. Detta är även något som en av revisorerna 

diskuterar; att företagsledningen ibland kan vilja anpassa variablerna för att undvika 

nedskrivning av goodwillvärdet. En del av revisorerna menar att företag försvarar sitt 

goodwillvärde så långt det är möjligt för att slippa göra en nedskrivning av det. Vi 

tolkar detta som att revisorerna upplever att företag till viss del är benägna att justera 

variablerna vid beräkning av de framtida kassaflödena för att matcha nedskrivningarna 

och därigenom själva styra vilket räkenskapsår dessa kommer ske. Detta kan kopplas till 

att värderingen upplevs som subjektiv och komplex. 

 
7.1.3 Förhållandet mellan principal och agent  
 

Hatch (2002, s. 367) skriver att det kan finnas en informationsasymmetri mellan ägare 

och ledning där ledningen ofta har mer information. Samtliga intervjupersoner 

diskuterar just detta och anser att ledningen har mer information än ägarna vad gäller 

företagets verksamhet och dess finansiella ställning. En av revisorerna menar att det är 

därför som revisionen är så viktig och en annan revisor anser att det är revisorernas 

uppgift att säkerställa att den information som företag lämnar i de finansiella 

rapporterna är korrekt. Detta styrks av Healy och Palepu (2001, s. 414-415) som skriver 

att en revisor ska säkerställa för externa intressenter att dessa rapporter är upprättade i 

enlighet med standarderna. Vidare lyfter Healy och Palepu (2001, s. 406, 408) även 

fram vikten av revision för att minska informationsasymmetrin mellan principal och 

agent. Samtidigt menar en av revisorerna att det är svårt vid revisionen att ifrågasätta 
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företagsledningens antaganden och bedömningar eftersom företagsledningen kan sin 

verksamhet bäst. Ingen av revisorerna har någon praktisk erfarenhet av att 

företagsledningen använder nedskrivningstesterna för att nå ett visst resultatmål, men 

majoriteten av dem för ändå ett teoretiskt resonemang där alla hamnar i att scenariot är 

möjligt men inte så vanligt förekommande. Detta eftersom revisorerna menar att de 

flesta styrelser är seriösa och vill företagets bästa. Vi tolkar det därför som att 

revisorerna inte anser att det i så stor utsträckning förekommer vinstmanipulering på det 

sätt som Healy och Wahlen (1999) och Sundgren et al. (2013) beskriver. Vi uppfattar 

det som att även om revisorerna inte har någon egen erfarenhet av att företag använder 

sig av vinstmanipulering eller anser att informationsasymmetrin är något större 

problem, så menar revisorerna att dessa aspekter alltid måste beaktas i och med 

revisionen. Vi tolkar detta som att revisorerna inte upplever att företag justerar sina 

siffror gällande nedskrivningstesterna i så stor utsträckning eftersom de vet att de kan 

bli upptäckta vid den årliga revisionen.  

 
7.1.4 Värdering och revisorns utmaningar vid revision 
 

De nya standarderna kräver att regelbundna värderingar görs av immateriella tillgångar, 

men framförallt goodwill. Nilsson et al. (2002, s. 47-48) skriver att det finns 

information som den som ska utföra värderingen behöver veta; såsom den ekonomiska 

livslängden, kassaflöden samt diskonteringsräntan. Detta gör att företagsledningen 

måste göra en hel del antaganden och bedömningar för att kunna värdera tillgångarna. 

Alla revisorer är överens om att revisionen av immateriella tillgångar och goodwill har 

blivit mer komplex eftersom en noggrann granskning måste ske av de antaganden och 

bedömningar som företagsledningen gör. Detta framkommer även i Hayn och Hughes 

(2006, s. 224) studie som visar att revisorernas arbetsinsats har ökat i och med 

införandet av de nya standarderna. Vi tolkar detta som att denna granskning alltid har 

varit en av revisorernas arbetsuppgifter, men att införandet av de nya standarderna har 

gjort att det blivit mer fokus på värderingen av dessa tillgångar och därmed även 

nedskrivningstesten med anledning av den komplexitet och subjektivitet som 

revisorerna upplever. 

  

Alla intervjupersoner anser att värderingen av immateriella tillgångar och goodwill 

innefattar stor del subjektivitet och mycket bedömningar. För att beräkna framtida 

kassaflöden måste bedömningar av exempelvis diskonteringsränta och tillväxttakt göras. 

En av revisorerna påpekar att det finns modeller att använda sig av för att utföra 

värderingen. Nilsson et al. (2002, s. 27) skriver att även då det finns vetenskapligt 

förankrade modeller finns det alltid en subjektivitet i värderingen som är svår att 

komma ifrån. Vidare menar Salinas och Ambler (2009) att det finns metoder som inte är 

teoretiskt förankrade som används vid värdering av varumärken. Enligt Sharma (2012, 

s. 61) finns det flera olika metoder för att värdera immateriella tillgångar men 

värderingen är trots dessa metoder komplex då den innehåller mycket subjektivitet. Ett 

par av revisorerna diskuterar på vilken nivå goodwill allokeras och menar att detta är en 

svårighet. Enligt Smith (2006, s. 181-183) ska goodwill fördelas mellan olika 

kassagenererande enheter och det är för dessa som återvinningsvärdet ska beräknas vid 

nedskrivningstest. Vi uppfattar detta som att de kassagenererande enheterna kan se 

väldigt olika ut beroende på vilken storlek företaget har och inom vilken bransch det 

verkar samt hur noggranna företagen är vid allokeringen av goodwill. Detta kan tolkas 

som en svårighet för revisorerna när de ska granska goodwillposten i företags 

finansiella rapporter. Alla revisorer anser att det på ett eller annat sätt är komplicerat att 
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revidera posterna immateriella tillgångar och goodwill. Enligt IASB:s Föreställningsram 

(p. 31) ska den information som ges i de finansiella rapporterna vara tillförlitlig vilket 

betyder att den ska vara fri från väsentliga fel och inte heller vara vinklad. En av 

revisorerna menar att det är svårt att bedöma tillförlitligheten på den information som 

ges. Om revisorer tycker att det är svårt att bedöma tillförlitligheten menar vi att detta 

kan tyda på att det är ännu svårare att kunna göra den bedömningen som exempelvis 

investerare. 

 
7.1.5 Informationens relevans för intressenter 
 

Övervägande del av intervjupersonerna tror att investerare och kreditgivare påverkas av 

posterna immateriella tillgångar och goodwill när de ska fatta ekonomiska beslut. Detta 

går emot Pounder (2013, s. 15) som i sin studie skriver att redovisningen av goodwill i 

balansräkningen ibland ifrågasätts av intressenter av de finansiella rapporterna samt att 

vissa användare helt exkluderar goodwillposten vid beslutsfattande. Några av 

revisorerna menar att en stor goodwillpost i balansräkningen kan ses som en risk för 

intressenter, detta eftersom goodwill är något som inte går att identifiera och således 

inte går att överlåta eller sälja separat. Detta styrks av Pounder (2013, s. 15) som 

nämner detta i sin studie och menar att goodwill exempelvis inte kan användas som 

säkerhet vid ett banklån. En av revisorerna menar å andra sidan att en stor goodwillpost 

inte behöver vara något hinder för att få ett banklån eftersom goodwill ofta hänger ihop 

med god lönsamhet. Ett par av revisorerna menar att intressenter bara fokuserar på 

kassaflöden och därför inte påverkas av posterna immateriella tillgångar och goodwill. 

Vi tolkar detta som att det är svårt för intressenter att veta hur viktig goodwillposten är 

och hur de ska förhålla sig till den. 

 

Som tidigare nämnt tycker intervjupersonerna att det är positivt att en större andel 

immateriella tillgångar identifieras vid rörelseförvärv. I IAS 38 finns regler för vad som 

avses med immateriella tillgångar samt hur dessa ska redovisas och även särskiljas från 

goodwill. Trots de regler som finns menar flera av intervjupersonerna att det är 

problematiskt att identifiera dessa tillgångar och en av revisorerna ställer sig även 

frågande till i vilken omfattning detta faktiskt kommer att ske. En av revisorerna 

diskuterar även problematiken med att bestämma nyttjandeperioden för vissa 

immateriella tillgångar. Att nyttjandeperioden ska fastställas då detta är möjligt framgår 

i IAS 38 (p.88-89). Lev et al. (2009, s. 275) skriver att det finns många olika typer av 

immateriella tillgångar. Vi tolkar detta som att det kan vara en anledning till 

problematiken med identifieringen av fler immateriella tillgångar vid ett rörelseförvärv 

samt ett skäl till att en stor del av köpeskillingen ändå allokeras till goodwill. 

  

Alla intervjupersonerna är överens om att det är bra att upplysningar ska lämnas 

gällande värderingen av immateriella tillgångar och goodwill samt återvinningsvärdet 

vid nedskrivningstesten. Samtidigt ser de olika brister i dessa upplysningar då de anser 

att de är för generella, av varierande kvalitet, tidskrävande för företagen eller för 

komplicerade för användarna. Även Pounder (2013, s. 15-16) skriver att 

nedskrivningstesten får kritik eftersom de är komplexa och tidskrävande för företag. Att 

upplysningar om nedskrivningstest ska lämnas anser revisorerna är rimligt, dock menar 

några av dem att det är tveksamt om företag lämnar upplysningarna som de ska samt att 

återvinningsvärdet är omdebatterat. Detta kan kopplas till en studie av Bens et al. (2011, 

s. 550) som skriver att det för standardsättarna handlar om att nå en balans mellan 

trovärdighet och tillförlitlighet gällande den information som ska lämnas. Även 
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Sundgren et al. (2013, s. 56-57) nämner problematiken med tillförlitligheten när 

värderingen baseras på kassaflöden och menar att tydliga upplysningar kan öka 

tillförlitligheten. Dock menar några av revisorerna att för omfattande och detaljerade 

upplysningar inte är relevanta för användarna. Vi tolkar detta som att intervjupersonerna 

anser att upplysningarna som lämnas brister i relevansen och att det då är troligt att de 

inte påverkar användarnas ekonomiska beslut. Vi upplever det även som att det finns 

brister i begripligheten eftersom intervjupersonerna anser att upplysningarna är för 

komplicerade för användarna. Enligt IASB:s Föreställningsram (p. 25) och Sundgren et 

al. (2013, s. 55) ska komplicerad information inte utelämnas då den kan vara relevant 

för användarna. Vi tolkar det som revisorerna säger som att den information som 

lämnas gällande värderingen av immateriella tillgångar och goodwill samt 

återvinningsvärdet kan vara alltför komplicerad, vilket gör att den inte blir relevant för 

intressenterna eftersom de inte kan ta till sig informationen. 

 
7.1.6 Tolkningsutrymmet 
 

Vad gäller tolkningsutrymmet som finns i standarderna går åsikterna bland 

intervjupersonerna isär. Några av revisorerna ser tolkningsutrymmet som positivt 

medan de andra upplever det som negativt. Meningsskiljaktigheten rörande 

tolkningsutrymmet är även något som Uzma (2011, s. 29) belyser och menar att 

tolkningsutrymmet är omdiskuterat eftersom det kan påverka trovärdigheten och 

tillförlitligheten. Smith (2006, s. 30) och IASB:s Föreställningsram (p. 39) beskriver att 

intressenter ska kunna jämföra företag och för att detta ska vara möjligt måste 

redovisningen ske på liknande sätt. En del av revisorerna menar att en negativ aspekt av 

tolkningsutrymmet är att jämförbarheten mellan företag kan gå förlorad då för stort mått 

av subjektivitet finns närvarande i och med tolkningsutrymmet.  Nilsson (2010, s. 42-

43) skriver att det kan behöva göras en avvägning mellan de olika kvalitativa 

egenskaperna för att få en rättvisande bild av redovisningen. En av revisorerna menar att 

den rättvisande bilden kan gå förlorad då det finns så många regler att förhålla sig till 

för företagen. Detta kan tolkas som att det är svårt att göra denna avvägning eftersom en 

prioritering av en av de kvalitativa egenskaperna görs på bekostnad av någon annan. Vi 

menar att detta kan leda till att det i slutändan inte finns någon rättvisande bild att tala 

om.  

 

De revisorer som anser att tolkningsutrymmet som finns i IFRS är positivt menar att 

företag är olika och att redovisningen därför bör kunna anpassas, att det är rimligt att 

egna bedömningar görs. Samtidigt menar de att det är viktigt att företag är tydliga med 

vad de har gjort och på vilket sätt. Chalmers et al. (2012, s. 691) beskriver dock att 

införandet av IFRS kan ha gjort att viktig information angående immateriella tillgångar 

gick förlorad. Petersen och Plenborg (2010) fann i sin studie att företag tillämpar 

nedskrivningstesten på olika sätt. Detta är inte något som intervjupersonerna själva 

upplevt, men de för teoretiska resonemang kring det. Vissa av revisorerna menar att 

skillnaden i tillämpning av nedskrivningstesten inte är direkt branschberoende utan 

snarare kan härröras till vilken typ av verksamhet företaget har och hur komplex denna 

är. Ju mer omfattande verksamhet ett företag har desto fler regler kommer det att 

påverkas av. Petersen och Plenborg (2010) skriver även att företag identifierar 

kassagenererande enheter på olika nivåer. Detta är också något som en av revisorerna 

diskuterar och menar att detta är olika svårt från företag till företag beroende på typ av 

verksamhet. Vi tolkar det som att det kan vara svårt för företag att uppnå en balans i 
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redovisningen om för många egna tolkningar av standarderna görs vilket tyder på en 

komplexitet i standarderna. 

 

7.2 Rättvisande bild eller inte 
 

AbuGhazaleh et al. (2011) och Bens et al. (2011) visar med sina studier att det finns 

olika åsikter om huruvida nedskrivning av goodwill är mer rättvisande än avskrivning. 

Bens et al. (2011, s. 550-551) menar att den information som företag lämnar gällande 

nedskrivning av goodwill har minskat och är därmed mindre användbar för intressenter. 

Vi tolkar detta som att redovisningen av goodwill inte blev så rättvisande som 

standardsättarna ville med revideringen av IAS 36. Intervjupersonerna har skilda 

uppfattningar om huruvida syftet är uppnått, men de flesta landar i att goodwillvärdet 

inte är så rättvisande som förhoppningarna var från början. AbuGhazaleh et al. (2011, s. 

167, 197) finner att goodwillnedskrivningar gör att företags värde visas på ett mer 

rättvisande sätt. Detta stämmer inte överens med vad intervjupersonerna svarat då vissa 

menar att det är mer rättvisande med avskrivning av goodwill och en revisor menar att 

varken avskrivning eller nedskrivning är ett bra alternativ utan att standarden bör göras 

om helt. En anledning till varför revisorerna inte upplever att nedskrivning av goodwill 

ger en mer rättvisande bild tror vi kan bero på den subjektivitet och den komplexitet 

som finns i nedskrivningstesten. Även Pounder (2013, s. 15) skriver att bland annat 

revisorer vill att standarderna ska ändras ytterligare, samt att en del vill att standarderna 

ska ändras tillbaka. Vi tolkar detta som att det finns en oenighet bland revisorer om hur 

utvecklingen av standarderna ska fortsätta. 

  

Skinner (2008, s. 191) skriver att på grund av att immateriella tillgångar ofta är en stor 

och viktig post för många företag har detta gjort att standardsättarna har sett ett behov 

av att ändra redovisningsstandarderna för immateriella tillgångar. Trots ändringar i 

standarderna tycker majoriteten av revisorerna inte att syftet med IFRS 3 har uppnåtts, 

det vill säga att få en mer rättvisande bild av immateriella tillgångar och goodwill och 

därmed även av företags finansiella rapporter, och att standarderna behöver omarbetas 

ytterligare. Intervjupersonerna återkommer till att diskutera subjektivitet och 

komplexitet, de menar att det är tidskrävande och svårt för företag att utföra detta samt 

att jämförbarheten minskar. Några av revisorerna menar att det hela tiden förs en 

diskussion om standarderna som behandlar immateriella tillgångar och goodwill och att 

det löpande sker förändringar i standarderna, vilket de tycker är positivt. Även Uzma 

(2011, s. 28) skriver att redovisningen av immateriella tillgångar är omdebatterad och 

att debatten troligen kommer att fortsätta även i framtiden. Vi tolkar det som att ingen 

av intervjupersonerna är helt nöjda med hur standarderna är utformade, då de inte 

fungerar tillfredsställande i praktiken. Samtidigt har ingen av intervjupersonerna något 

konkret förslag till förbättring annat än att några av dem tycker att en tillbakagång till 

avskrivning kan vara att föredra. En av revisorerna drar det så långt som att spekulera i 

årsredovisningens faktiska betydelse för intressenter. 

 
7.2.1 Subjektivitet och bedömningar 
 

Sundgren et al. (2013, s. 31, 35) skriver att allt fler tillgångar ska värderas till verkligt 

värde och vid ett rörelseförvärv ska detta alltid göras. Uzma (2011, s. 29) skriver att 

värdering till verkligt värde av immateriella tillgångar och goodwill kan fylla det gap 

som finns mellan bokfört värde och verkligt värde. En av revisorerna menar att eftersom 

inte alla tillgångar värderas till verkligt värde tycker denne att det känns konstigt att 
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immateriella tillgångar och goodwill regelbundet ska omvärderas och att detta kan 

påverka den rättvisande bilden negativt. 

 

Alla intervjupersoner anser dock att det är väsentligt att försöka identifiera så mycket 

immateriella tillgångar som möjligt vilket delvis går emot det Uzma (2011, s. 34) 

skriver; att vissa inte anser att dessa tillgångar bör tas upp i balansräkningen på grund av 

subjektiviteten i värderingen av immateriella tillgångar. Uzma (2011, s. 35) skriver 

vidare att revisorer kan hjälpa till att bedöma vilka värderingstekniker som bör användas 

vid värdering av immateriella tillgångar till verkligt. Detta är något som våra 

intervjupersoner inte anser sig ha tillräcklig kunskap om, det vill säga att de menar att 

företagsledningen har störst kunskap om värderingen då de kan sin egen verksamhet 

och bransch bäst. Vi tolkar det som att revisorerna menar att det övergripande problemet 

med standarderna är subjektiviteten och de bedömningar som företagsledningen 

behöver göra, och att detta medför att jämförbarheten minskar samt att det är 

tidskrävande. 
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8. Slutsatser 
 

Utifrån analysen i det föregående kapitlet dras här slutsatser kring det undersökta 

ämnet. Vidare beskrivs även studiens bidrag och förslag ges på vidare forskning. 
 

 

8.1 Konsekvenser av införandet 
 

Tidigare forskning visar att åsikterna angående införandet av IFRS 3 - Rörelseförvärv 

bland de som arbetar med standarderna som behandlar immateriella tillgångar och 

goodwill går isär, och detta är något som vi även ser bland våra intervjupersoner. Även 

om revisorerna har olika uppfattningar om de olika delarna i standarderna så är det 

överens om att de måste omarbetas ytterligare för att kunna ge en rättvisande bild av 

immateriella tillgångar och goodwill, och därmed även en mer rättvisande bild av 

företags finansiella rapporter. Vi uppfattar det som att vissa av revisorerna menar att 

utvecklingen av standarderna går i rätt riktning medan andra tycker att det går i motsatt 

riktning för att den rättvisande bilden ska kunna uppnås.  

 

Vad gäller nedskrivningstesten av goodwill som företag ska göra årligen anser 

revisorerna att det finns brister med att använda sig av nedskrivningar av 

goodwillvärdet. Vi uppfattar det som att standarden IAS 36 - Nedskrivningar inte följs 

som det initialt var tänkt eftersom nedskrivningar tenderar att förskjutas till framtiden. 

Vi anser att en konsekvens av detta är att det är troligt att det inte visas en rättvisande 

bild av goodwillvärdena som finns i företags balansräkningar. Något som revisorerna 

också diskuterar en hel del kring är den subjektivitet och de bedömningar som finns när 

värdering av immateriella tillgångar och goodwill ska utföras. Revisorerna för endast 

teoretiska resonemang kring hur företag tillämpar nedskrivningstesten och 

identifieringen av kassagenererande enheter. Trots detta menar vi att det är ganska 

logiskt att det kan finnas skillnader i hur företag av olika karaktär använder sig av 

nedskrivningstesten och identifierar kassagenererande enheter. Detta eftersom det finns 

en möjlighet för företag att göra egna tolkningar av standarderna och göra anpassningar 

av redovisningen till sin egen verksamhet. Det vi ser som ett potentiellt problem är om 

samma slags företag tillämpar reglerna kring redovisningen helt annorlunda, 

jämförbarheten skulle därigenom försvinna.  

 

Tolkningsutrymmet som finns i standarderna gör att vi uppfattar det som att gränsen 

mellan rätt och fel rörande hur mycket egna bedömningar som får göras är hårfin. Följs 

regelverket helt utan egna tolkningar så kan den rättvisande bilden försvinna om denna 

typ av redovisning inte passar just det företaget. Å andra sidan, bygger redovisningen på 

för mycket egna bedömningar kan jämförbarheten, tillförlitligheten och således även 

den rättvisande bilden bli bristfällig.  

 

8.2 Rättvisande bild 
 

Vi uppfattar det som att även om några av revisorerna tycker att tanken med 

nedskrivning av goodwill är bra, är det i praktiken många delar, såsom subjektivitet, 

bedömningar och antaganden, som måste beaktas vid värderingen och att det därför kan 

bli svårt att få en rättvisande bild. Detta gör att vi anser att syftet med en mer rättvisande 

bild inte har uppnåtts i den utsträckning som var tanken bakom omarbetningen av IAS 

36. Immateriella tillgångar och goodwill ska regelbundet värderas till verkligt värde och 
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inte endast vid rörelseförvärvet. Vi menar att den regelbundna värderingen till verkligt 

värde är det som ger upphov till en stor del av subjektiviteten och de bedömningar som 

många av revisorerna ser som ett problem. Vi förstår det som att tanken med införandet 

av IFRS 3 är god och detta gäller även värdering till verkligt värde. Samtidigt verkar det 

som att detta har fört med sig problem av olika slag för företag, revisorer och externa 

intressenter, då det är komplicerat att utföra samt att det kan vara svårt att förstå och 

utvärdera värderingen.  

 

Intervjupersonerna tycker att det är bra att fler immateriella tillgångar ska identifieras 

vid rörelseförvärv och upplever att företagen även gör det, samtidigt som det finns 

brister i hur goodwill hanteras och redovisas. Vi menar att IASB har en lång väg kvar 

att gå innan det faktiskt kommer att bli en mer rättvisande bild av immateriella 

tillgångar och goodwill och därmed även en mer rättvisande bild av företags finansiella 

rapporter. Trots att fler immateriella tillgångar identifieras vid rörelseförvärv allokeras 

fortfarande den största delen av köpeskillingen till goodwill och då det finns brister i 

hur denna post redovisas är det troligt att den rättvisande bilden försvinner.  

 

Vår studie visar att yrkesverksamma revisorer som arbetar en hel del med företag som 

använder sig av standarderna upplever att det är svårt att granska redovisningen på 

grund av den komplexitet som finns i standarderna. Vi uppfattar det som att revisorerna 

menar att även företag har svårt att veta hur de ska tillämpa reglerna på ett korrekt sätt. 

Om regelverket är för komplext försvinner en stor del av användarvänligheten; 

revisorerna menar att begripligheten, relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten 

kan gå förlorad, vilket även leder till att den rättvisande bilden är svår att uppnå. Vi 

uppfattar det som att revisorerna menar att standarderna behöver omarbetas ytterligare, 

men i och med den harmonisering som pågår mellan regelverk i olika länder kommer 

IFRS att behöva närma sig US GAAP. Vi upplever detta som att vissa av revisorerna 

inte ser det som en lösning utan att det snarare skulle göra saken ännu värre eftersom 

US GAAP är väldigt detaljerat. 

 

Sammanfattningsvis upplever vi det som att våra intervjupersoner har olika åsikter om 

IFRS 3 och IAS 36, vilket även är något som tidigare forskning visar. Bland de sex 

intervjupersonerna ser vi att de som jobbat under en längre tid tenderar att vara mer 

negativt inställda till nya standarderna. Detta menar vi kan bero på att de har praktisk 

erfarenhet från hur det var innan IFRS infördes och därmed kan de tydligare se de för-

och nackdelar som finns med övergången till det nya regelverket. Samtidigt kan detta 

kritiska förhållningssätt bero på att de är mer vana vid de regelverk som användes innan 

2005 och att de upplever att det skett för stora förändringar på kort tid. Trots att de inte 

är överens om utformningen av standarderna är positiv eller negativ uppfattar vi det som 

att alla menar att den inbyggda subjektiviteten är ett problem och att syftena med 

införandet inte har uppnåtts och att standardsättarna behöver arbeta vidare för att lyckas 

uppnå en mer rättvisande bild. 

 

8.3 Rekommendationer och samhälleliga aspekter 
 

Goodwillposten är i många företag en stor del av dess tillgångar, vilket i vissa fall kan 

ses som en risk då detta kan ge upphov till svåra konsekvenser för samhället vid en 

eventuell konkurs. Detta på grund av att goodwill till skillnad från andra tillgångar inte 

kan överlåtas eller säljas separat och således inte inbringa några pengar till konkursboet. 

Då viss forskning och några av intervjupersonerna menar att intressenter inte tar hänsyn 
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till goodwillposten vid ekonomiska beslut kan en konkurs drabba dessa intressenter hårt 

då de är omedvetna om risken. Ett par av intervjupersonerna menar att kreditgivare 

endast är intresserade av företags kassaflöden vid bedömning av kreditgivningen. Vi 

menar att om kreditgivare inte alls tar hänsyn till en stor goodwillpost så är en fara att 

de förbiser den risk som en stor goodwillpost möjligtvis kan innebära.  

 

Tidigare forskning visar att åsikterna går isär rörande hanteringen av immateriella 

tillgångar och goodwill, men vi anser att det i många fall var svårt att avgöra vems 

åsikter som lyftes fram i studierna. Vi menar att vår studie bidrar med revisorers 

uppfattningar om vilka konsekvenser införandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 

har fått gällande redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill. Då revisorer är 

objektiva och vi ser dem som länken mellan företag och intressenter menar vi att det är 

väsentligt att få deras uppfattningar. 

 

Vi rekommenderar att intressenter bör beakta goodwillposten vid ekonomiska beslut så 

att de är medvetna om att det kan finnas en inneboende risk i goodwillposten vilket gör 

att intressenter, som exempelvis banker och leverantörer, inte kan få betalt vid en 

eventuell konkurs just eftersom goodwill inte kan säljas. Eftersom börsnoterade företag 

som använder sig av IFRS ofta är relativt stora, med en betydande del goodwill i 

balansräkningen, och därmed har många intressenter leder detta till att många kan 

drabbas vid en eventuell konkurs. 

 

Vad gäller utformningen av standarderna och framförallt IAS 36 – Nedskrivningar 

upplever vi det som att IASB har en hel del att arbeta vidare med. Då åsikterna går isär 

rörande om avskrivning eller nedskrivning ger den mest rättvisande bilden av 

goodwillvärdet tyder detta på att IASB kanske måste tänka om vad gäller hanteringen 

av speciellt goodwill. För att minska komplexiteten som finns i standarderna skulle det 

vara önskvärt om de var tydligare utformade. Därigenom skulle det vara möjligt att den 

information som företag lämnar blir mer användbar för intressenter samt att företagen 

på ett bättre sätt vet hur de ska tillämpa standarderna. För att få en rättvisande bild av 

immateriella tillgångar och goodwill och därmed företags finansiella rapporter behöver 

informationen vara begriplig, relevant, tillförlitlig och jämförbar. Vi menar att IASB bör 

se över dessa aspekter för att få ett bättre regelverk som fler användare kan vara nöjda 

med. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning 
 

Något som kan vara intressant att studera vidare vad gäller goodwill är hur 

nedskrivningarna av denna tillgång hanteras vid ett VD-byte. En av de revisorer vi 

intervjuat menar att det kan vara så att när ett företag får en ny VD vill denne rensa upp 

bland företagets tillgångar för att senare kunna visa upp ett bra resultat och därmed 

framställa sig själv på ett bra sätt. Vi menar att om detta skulle vara utfallet vid ett VD-

byte så är det troligt att standarderna inte följts såsom det var tänkt. Detta kan ses som 

ett intressant ämne att studera eftersom det kan styrka eller avvisa de brister som våra 

intervjupersoner diskuterat samt problematiken som tidigare forskning visar på gällande 

nedskrivning av goodwill. 

 

En annan intressant synvinkel att undersöka immateriella tillgångar och goodwill är ur 

intressenters perspektiv, vilket vi även tidigare nämnt. De flesta av de revisorer vi 

intervjuat för vår studie menar att dessa poster beaktas av intressenter vid ekonomiska 



71 
 

beslut, medan viss forskning tyder på att intressenter inte tar hänsyn till dessa poster. Vi 

menar därför att det skulle vara givande att få reda på vad exempelvis banker, 

leverantörer och investerare har för åsikter gällande immateriella tillgångar och 

goodwill. Detta skulle kunna hjälpa företag att lyfta fram information om dessa 

tillgångar för intressenterna.  
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9. Sanningskriterier 
 

I detta kapitel diskuteras kriterier som kan användas för att utvärdera kvaliteten på en 

kvalitativ studie. Vi för ett resonemang kring vår studies tillförlitlighet och äkthet.  
  

 

9.1 Tillförlitlighet 
 

Tillförlitlighet handlar om att säkerställa hur trovärdiga resultaten är genom att 

utvärdera empiriinsamlingen och analysen (Fejes & Thornberg, 2009, s. 219). Bryman 

(2011, s. 354) menar att tillförlitlighet kan delas upp i fyra delkriterier, vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Svensson och Starrin (1996, s. 211) skriver att trovärdigheten i kvalitativ forskning 

bedöms genom validering och för att säkerställa att en lämplig tolkning gjorts av 

empirin. För att uppnå trovärdighet skriver Johansson Lindfors (1993, s. 171) att det är 

viktigt att diskutera hur empirin har samlats in och hur den sedan har tolkats. Vi har i 

vår studie gett alla intervjupersoner samma möjlighet att svara på våra frågor då vi 

använt oss av en intervjuguide för att säkerställa att ingen eventuellt viktig information 

skulle gå förlorad. I de fall vi upptäckte att information saknades ställde vi följdfrågor 

till intervjupersonerna. Vid empiriinsamlingen var vi även noga med att ställa 

förtydligande frågor för att säkerställa att vi verkligen förstod av intervjupersonerna 

menade. Risken finns att vi med vissa följdfrågor omedvetet kan ha lett in 

intervjupersonerna på ett spår som de själva kanske inte tänkt på i sammanhanget. Vid 

framställningen av empirin och analysen var detta dock inget som vi upplevde som ett 

problem. Vid analysen har vi utifrån intervjupersonernas svar gjort kopplingar till 

vetenskapliga teorier och tidigare forskning. Nylén (2005, s. 13-14) skriver att det sätt 

som empirin framställs på är viktig för studiens trovärdighet. Vidare skriver hon att det 

är bra att ta med så mycket av empirin som möjligt samtidigt som för detaljerad empiri 

inte är intressant för läsaren (Nylén, 2005, s. 13, 16). Vi har i vår studie försökt göra en 

avvägning i empiriframställningen för att ge största möjliga värde för läsaren utan att 

viktig information går förlorad. 

 

Lundahl och Skärvad (1999, s. 195) skriver om överförbarhet och menar att resultaten 

från en kvalitativ studie inte kan generaliseras till en hel population och Bryman (2011, 

s. 355) skriver att en kvalitativ studie handlar om att ge djup istället för bredd som en 

kvantitativ studie gör. Intentionen med vår studie är inte att kunna överföra resultaten 

till en större population utan istället få en förståelse för de uppfattningar som de 

intervjuade revisorerna har. Våra intervjupersoner har olika åsikter i många frågor, 

vilket kan jämföras med tidigare forskning. I och med detta faktum tror vi ändå att det 

är möjligt att vi med ett större antal intervjupersoner skulle ha fått liknande resultat. 

 

Pålitlighet handlar om att varje del i forskningsprocessen ska beskrivas och att 

exempelvis kollegor kan granska forskarens arbete (Bryman, 2011, s. 355). Vi har i vår 

studie tydligt beskrivit varje steg under uppsatsens gång och även reflekterat över vårt 

tillvägagångssätt. Vi har beskrivit vår förförståelse och även presenterat vad vi anser 

kunna vara för- och nackdelar med den kunskap vi har sedan innan. Läsaren har då 

möjlighet att själv kunna dra slutsatser om hur detta kan ha påverkat studien. Vi har 

regelbundet fått feedback av vår handledare vilket har varit till stor hjälp samt att vi bett 

våra vänner och familjer läsa igenom vår uppsats. De kommentarer vi fått har hjälpt oss 
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att kunna förbättra vår uppsats. En fördel som vi ser det med att låta andra läsa igenom 

det vi skrivit är att få kommentarer på saker som vi annars kanske hade förbisett 

eftersom det är lätt att fastna i samma spår. Dock har en del av de som läst igenom vårt 

arbete själva ingen eller väldigt lite kunskap om det vi undersöker, men de har kunnat 

hjälpa oss med om det vi skrivit är förståeligt även för någon som har bristfällig 

kunskap inom området. 

 

Bryman (2011, s. 354-355) skriver att en möjlighet att styrka och konfirmera är att 

forskaren ska säkerställa att denne inte med avsikt har låtit egna värderingar påverka 

studiens slutsatser. Vi har försökt vara objektiva på så sätt att vi inte dragit våra 

slutsatser utan att det finns en empirisk grund bakom. Det är möjligt att den kunskap 

och de erfarenheter vi har kan påverka hur vi gjort vissa tolkningar i främst 

analyskapitlet, men detta är inget vi gjort medvetet utan vi har alltid utgått från den teori 

och forskning vi tagit del av samt den insamlade empirin. Vi har som tidigare nämnt så 

tydligt som möjligt försökt förmedla hur vi gått tillväga och våra tankar kring detta. 

 

9.2 Äkthet 
 

Bryman (2011, s. 356-357) skriver att äkthet bland annat handlar om att ge studien en 

rättvisande bild av de åsikter som framkommit vid empiriinsamlingen. I vårt fall har vi 

försökt återge intervjupersonernas berättelser på ett så korrekt vis som möjligt. Vi har 

även lyft fram samtliga intervjupersoners svar och försökt att inte framhålla en persons 

svar mer än någon annans. I de fall vissa intervjupersoner exempelvis citeras mer än 

andra beror detta på att denne har större kunskap om just det temat och har således mer 

att tillföra vår studie. Vi har använt oss av en hel del citat vilket vi anser förtydligar vad 

intervjupersonerna berättar under intervjuerna. 

 

Vidare beskriver Bryman (2011, s. 356-357) äkthet som att studien ska ha pedagogisk 

autenticitet, vilket innebär att de personer som deltagit i studien får bättre förståelse för 

hur andra personer i liknande miljöer upplever liknande situationer. I vår studie 

intervjuades revisorer från fyra olika byråer på olika orter, och vid intervjuerna 

framkom att dessa revisorer möter liknande utmaningar i sitt yrke trots geografiska 

avstånd och olika yrkesbakgrund. De intervjupersoner som efterfrågat att få ta del av 

studiens resultat och läsa den färdiga rapporten kommer att få ett exemplar av vårt 

examensarbete skickat till sig. Vi menar att detta kan bidra till att intervjupersonerna får 

en bättre förståelse för hur andra, i detta fall revisorer, uppfattar liknande 

yrkessituationer.  

 

 

    



74 
 

10. Referenser 
 

AbuGhazaleh, N.M., Al-Hares, O.M., & Roberts, C. (2011). Accounting Discretion in 

Goodwill Impairments: UK Evidence. Journal of International Financial Management 

& Accounting, 22 (3), 165-204. 

 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. 1:a uppl. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Bens, A.D., Heltzer, W., & Segal, B. (2011). The Information Content of Goodwill 

Impairments and SFAS 142. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 26 (3), 527-

555.  

 

Blackwell, D.W., Noland, T.R., & Winters, D.B. (1998). The Value of Auditor 

Assurance: Avidence from Loan Pricing. Journal of Accounting Research, 36 (1), 57-

70. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber AB. 

 

Carsberg, B. (1966). The Contribution of P. D. Leake to the Theory of Goodwill 

Valuation, Journal of Accounting Research, 4 (1), 1-15. 

 

Chalmers, K., Clinch, G., Godfrey, J.M., & Wei, Z. (2012). Intangible assets, IFRS and 

analysts’ earnings forecasts, Accounting & Finance, 52 (3), 691-721. 

 

Chalmers, K.G., Godfrey, J.M., & Webster, C.J. (2011). Does a goodwill impairment 

regime better reflect the underlying economic attributes of goodwill? Accounting & 

Finance, 51 (3), 634-660. 

 

Collis, J., Jarvis, R., & Skerratt, L. (2004). The demand for the audit in small companies 

in the UK. Accounting and Business Research, 34 (2), 87-100. 

 

Colquitt, L.L., & Wilson, A.C. (2002). The Elimination of Pooling-of-Interests and 

Goodwill Amortization and its Effect on the Insurance Industry. Journal of Insurance 

Regulation, 20 (3) 338-351. 

 

Eilifsen, A., Messier, W.F., Glover, S.M., & Prawitt, D.F. (2014). Auditing & assurance 

services. 3:e uppl. Maidenhead: McGraw-Hill Education. 

 

Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of 

Management Review, 14 (1), 57-74.  

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

FAR. (2013). Roller / Revisor. FAR. http://www.far.se/Branschen/Roller/Revisor/. 

[Hämtad 2014-03-03]. 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. 1:a uppl. Stockholm: 

Liber AB 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~buh%7C%7Cjdb~~buhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Accounting%20Research%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.far.se/Branschen/Roller/Revisor/


75 
 

Gauffin, B., & Nilsson, S-A. (2013). Rörelseförvärv enligt IFRS 3, åttonde året - och 

inte blir det bättre. Balans, [Online] 6 november. Tillgänglig via; 

http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/rorelseforvarv-enligt-ifrs-3-attonde-aret-

och-inte-blir-det-battre/ . [Hämtad 6 februari 2014] 

 

Gauffin, B., & Wallén, P. (2011). 630 miljarder kronor som tagna ur luften. Dagens 

Industri, [Online] 3 december. Tillgänglig via; http://www.meritmind.se/nyheter/artikel-

i-di-om-nedskrivning-av-goodwill . [Hämtad 30 januari 2014] 

 

Gaughn, P.A. (2005). Mergers: What can go wrong and how to prevent it. Hoboken: 

Wiley. E-bok. 

 

Hamberg, M., Paananen, M., & Novak, J. (2011). The Adoption of IFRS 3: The Effects 

of Managerial Discretion and Stock Market Reactions. European Accounting Review, 

20 (2), 263-288. 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hatch, M.J. (2002). Organisationsteori. Moderna, symboliska och postmoderna 

perspektiv. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hayn, C., & Hughes, P.J. (2006). Leading Indicators of Goodwill Impairment. Journal 

of Accounting, Auditing & Finance, 21 (3), 223-265. 

 

Healy, P.M., & Palepu, K.G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and 

the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of 

Accounting and Economics, 31 (1-3), 405-440. 

 

Healy, P.M., & Wahlen, J.M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature 

and Its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons. 13 (4), 365-383.  

 

IFRS-volymen 2013. Stockholm: FAR Akademi AB. 

IASB:s Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter 

IAS 36 - Nedskrivningar 

IAS 38 – Immateriella tillgångar 

IFRS 3 - Rörelseförvärv 

IFRS 13 – Värdering till verkligt värde 

 

Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.  

 

Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsutbildning. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Luehrman, T.A. (1997). What's It Worth? A General Manager's Guide to Valuation. 

Harward Business Review , 75 (3), 132-142. 
 

Lundahl, U., & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 

http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/rorelseforvarv-enligt-ifrs-3-attonde-aret-och-inte-blir-det-battre/
http://www.tidningenbalans.se/fordjupning/rorelseforvarv-enligt-ifrs-3-attonde-aret-och-inte-blir-det-battre/
http://www.meritmind.se/nyheter/artikel-i-di-om-nedskrivning-av-goodwill
http://www.meritmind.se/nyheter/artikel-i-di-om-nedskrivning-av-goodwill


76 
 

KPMG. (2014, 3 april). Who cares about goodwill impairment? KPMG. 

http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Who-

cares-about-goodwill-impairment-O-201404.pdf. [Hämtad 2014-04-03]. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 
 

Lev, B., Radhakrishnan, S., & Zhang, W. (2009). Organization Capital. Abacus, 45 (3), 

275-298. 

 

Lönnqvist, R. (2012). Årsredovisning i koncerner. 6:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lönnqvist, R. (2013). Redovisning och finansiering. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Marton, J., Lumsden, M., Lundqvist, P., & Pettersson, A K. (2013). IFRS - i teori och 

praktik. 3:e uppl. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

 

Nilsson, H., Isaksson, A., & Martikainen, T. (2002). Företagsvädering med funamental 

analys. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, S. (2010). Redovisningens normer och normbildare. 4:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data – Framställningsstrategier för 

empiriredovisning. 1:a uppl. Malmö: Liber Ekonomi.  

 

Petersen, C., & Plenborg, T. (2010). How Do Firms Implement Impairment Test of 

Goodwill? Abacus, 46 (4), 419-446. 

 

Pounder, B. (2013). Accounting for Goodwill: Back to the Good Old Days?. Strategic 

Finance, 95 (7), 15-16. 

 

Qasim, A., Haddad, A.E., & AbuGhazaleh, N.M. (2013). Goodwill accounting in the 

United Kingdom: The effect of International Financial Reporting Standards. Review of 

Business and Finance Studies, 4 (1), 63-78. 

 

Rees, D.A., & Janes, T.D. (2012). The Continuing Evolution of Accounting for 

Goodwill. CPA Journal, 82 (1), 30-33. 

 

Revisorsnämnden. (u.å.). Kvalitetskontroll av revisorer som utför lagstadgad revision I 

börsnoterade företag. Revisorsnämnden. 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/mer_om_kvalitetskontroll_av_revisorer_som

_utfor_lagstadgad_revision_i_borsnoterade_foretag.html . [Hämtad 2014-03-05]. 

 

Salinas, G., & Ambler, T. (2009). A taxonomy of brand valuation practice: 

Methodologies and purposes. Journal of Brand Management, 17 (1), 39-61. 

 

Sapienza, S.R. (1964). Business Combinations and Enterprise Evaluation. Journal of 

Accountning Research, 2 (1), 50-66. 

http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Who-cares-about-goodwill-impairment-O-201404.pdf
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Who-cares-about-goodwill-impairment-O-201404.pdf
http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/mer_om_kvalitetskontroll_av_revisorer_som_utfor_lagstadgad_revision_i_borsnoterade_foretag.html
http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/mer_om_kvalitetskontroll_av_revisorer_som_utfor_lagstadgad_revision_i_borsnoterade_foretag.html


77 
 

Sharma, N. (2012). Intangible Assets: A Study of Valuation Methods. BVIMR 

Management Edge, 5 (1), 61-69. 

 

Skinner, D.J. (2008). Accounting for intangibles – a critical review of policy 

recommendations. Accounting and Business Research, 38 (3), 191-204. 

 

Smith, D. (2006). Redovisningens språk. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sundgren, S., Nilsson, H., & Nilsson, S. (2013). Internationell redovisning - teori och 

praxis. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Svensson, P-G., & Starrin, B. (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik. 1:a uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Uzma, S.H. (2011). Challenges of Reporting Intangible Assets in Financial Statements. 

IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices, 10 (4), 28-38. 

 

Walker, G.T. (1938). Nonpurchased Goodwill. Accounting Review, 13 (3), 253-259. 

  



78 
 

Appendix 1: Intervjuguide 
 

Hej, 

 

Vi heter Emelie Nilsson och Jenny Stenlund och vi läser civilekonomprogrammet vid 

Umeå universitet. Vi är inne på åttonde och sista terminen och skriver just nu vårt 

examensarbete som behandlar immateriella tillgångar och goodwill och hur dessa 

redovisas enligt IFRS. Vårt fokus ligger på IFRS 3 och IAS 36. Syftet med vår studie är 

att få dina åsikter och tankar som revisor angående dessa standarder. 

 

I vår uppsats vill vi gärna nämna vilket företag du jobbar på, men personligen kommer 

du att vara anonym. Vi avser att spela in vårt samtal för att minimera risken att 

information från intervjun faller bort eller misstolkas. Detta sker efter ditt samtycke. 

 

Det vi kommer att behandla under intervjun är frågor rörande införandet av IFRS, 

värdering och nedskrivningstest, information mellan ägare och ledning samt tolkning av 

standarderna. 

 

Tack för att du ställer upp på en intervju! 

 

 

Emelie Nilsson & Jenny Stenlund
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Bakgrundsfrågor 
 

Hur länge har du arbetat som revisor? 

 

I vilken utsträckning har du arbetat med börsnoterade företag och IFRS? 

 

Införandet av IFRS 

 

1. Hur ser du på införandet av IFRS 3? Vad upplever du som positivt/negativt? 

 

2. Vad anser du är den största skillnaden mellan nuvarande regler och de tidigare 

reglerna gällande immateriella tillgångar och goodwill?  

 

3. På vilket sätt har de ändrade standarderna gällande immateriella tillgångar och 

goodwill påverkat ditt arbete? Är detta poster som alltid granskas? 

 

4. Vad anser du om att en större andel immateriella tillgångar ska identifieras vid 

ett rörelseförvärv?  

 

5. Med införandet av IFRS 3 ville standardsättarna att goodwill skulle minska 

genom att större andel immateriella tillgångar skulle identifieras. Hur uppfattar 

du detta? 

 

6. Immateriella tillgångar och goodwill är stora poster i många företag; vilken är 

din uppfattning om hur investerare och kreditgivare beaktar dessa? 

 

Värdering och nedskrivningstest 

 

7. Det finns viss kritik mot att värderingen av immateriella tillgångar och goodwill 

är subjektiv och att det krävs en hel del bedömningar. Vad är din åsikt om detta? 

Hur hanteras detta vid revisionen? 

 

8. I några studier framkommer att goodwillvärdet hos företag på Stockholmsbörsen 

i snitt skrivs ner med 1-2% per år. Vilken är din uppfattning om hur företag 

väljer att skriva ner goodwillvärdet? 

 

9. Vad anser du om de upplysningar företag ska lämna vid värderingen av 

immateriella tillgångar och goodwill? Ges relevant information för användarna? 

 

10. Vad anser du om de nedskrivningstest som ska göras regelbundet? Och vad har 

du för åsikt om de upplysningar företag lämnar gällande beräkning av 

återvinningsvärdet?  

 

11. Vilka utmaningar anser du att det finns med granskningen av värderingen av 

immateriella tillgångar och goodwill?  
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Information mellan ägare och ledning 

 

12. Hur vanligt är det att du upptäcker att ledningen och ägarna inte har samma/lika 

mycket information gällande nedskrivningstesterna av goodwill? Hur hanteras 

detta?  

 

13. Viss forskning tyder på att företagsledningen använder sig av goodwill-

nedskrivningarna/avsaknaden av nedskrivningar för att uppnå till exempel ett 

visst resultatmål, hur uppfattar du detta? 

 

Tolkning av standarderna 

 

14. Vad anser du om tolkningsutrymmet i standarderna?  

 

15. Upplever du någon skillnad mellan olika branscher och deras sätt att tillämpa 

IFRS 3 och IAS 36?  

 

16. Ett av syftena med IAS 36 är att ge en rättvisande bild av värdet på goodwill. 

Hur uppfattar du detta? I vilken grad tycker du att detta har uppnåtts? 

 

17. Huvudsyftet med IFRS 3 var att få en mer rättvisande bild av immateriella 

tillgångar och goodwill och därmed de finansiella rapporterna. Hur väl tycker du 

att detta har uppnåtts?  

 

 

Är det något annat du vill tillägga? 
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