
EXAMENSARBETE

Koncerners signalering vid
nedskrivningsprövning av goodwill

Emma Edberg
Rebecca Marklund

2016

Civilekonomexamen
Civilekonom

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

  



Koncerners signalering vid 
nedskrivningsprövning av goodwill 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emma Edberg 

Rebecca Marklund 
   

Examensarbete 
Civilekonomexamen, 2016 

 
Redovisning och styrning 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 
Luleå Tekniska Universitet 

 



FÖRORD 
Examensarbetet har genomförts som ett avslutande moment i vår civilekonomutbildning 
med inriktning mot redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet. Studien har 
genomförts under vårterminen 2016 och motsvarar 30 högskolepoäng. Vi vill rikta ett 
stort tack till alla intervjurespondenter som bidragit med sin expertis, sina erfarenheter 
och sin kunskap inom området. Vidare vill vi tacka vår handledare Jeaneth Johansson 
för värdefull vägledning och stöd under studiens gång. Slutligen vill vi tacka våra 
opponenter för synpunkter och konstruktiv kritik, vilket bidragit till studiens utveckling. 
 
Tack till Er! 
 
 
Luleå, juni 2016 
 
 
 
________________________  __________________________ 
Emma Edberg   Rebecca Marklund 



SAMMANFATTNING 

 

Stora nedskrivningar av koncerners redovisade goodwillvärden har väckt stor 
uppmärksamhet och diskussioner har förts gällande redovisningsreglerna som reglerar 
goodwill. IFRS-regelverket gällande värdering och nedskrivningsprövning av goodwill 
anpassas till företagens verksamhet för att företag skall kunna redovisa en rättvisande 
bild av företagets ekonomiska värde. De anpassningsutrymmen som lämnas i 
regelverket ligger till grund för opportunistiska värderingsmetoder och subjektiva 
antaganden. Relevansen och trovärdigheten i den redovisningsinformation som 
företagen lämnar om nedskrivningsprövningarna ifrågasätts. Denna studie undersöker 
hela nedskrivningsprocessen genom en kvalitativ undersökningsansats där aktörernas 
upplevelser, förståelse och kunskap om nedskrivningsprocessen ligger i fokus. Syftet är 
att öka förståelsen för koncerners signalering vid nedskrivningsprövning av goodwill.  
 
Studiens resultat visar att koncerner lämnar bristfälliga upplysningar gällande 
nedskrivningsprövning av goodwill och väljer den mest gynnsamma fördelningen av 
kassagenererande enheter samt använder sig av olika beräkningsantaganden. Utifrån en 
utvecklad analysmodell över nedskrivningsprocessen dras en slutsats om att företagens 
beräkningar, antaganden och prognoser påverkas av företagens incitament, interna 
mjuka och hårda samt externa mjuka och hårda informationssignaler.  Det finns inte 
sedan tidigare tydliga kopplingar mellan dessa interna och externa faktorer och 
nedskrivningsprocessen, vilket bidrar till ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar 
goodwillvärdets nedskrivningsprocess.  
 
Nyckelord: Goodwill, nedskrivningsprövning, information, signaler, incitament. 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

Goodwill impairments have attracted great attention and discussions have been held 
regarding the accounting and valuation rules concerning goodwill. IFRS is designed to 
be adapted to individual companies’ operations so that companies’ can present an 
accurate picture of its economic value. Companies’ opportunities to adapt are described 
as a basis for opportunistic valuation methodologies and subjective assumptions. The 
relevance and credibility of the information regarding impairment testing is questioned. 
This study examines the entire impairment process through a qualitative research 
approach in which actors' experiences, understanding and knowledge of the impairment 
process is in focus. The aim is to increase understanding of corporate groups signaling 
at the impairment testing of goodwill.  
 
The results of the study show that the groups provide incomplete information regarding 
impairment testing of goodwill and choose the most favorable distribution of cash 
generating units and use different assumptions. Based on an advanced analytical model 
of the impairment process a conclusion is drawn that corporate calculations, 
assumptions and projections are affected by corporate incentives, soft and hard 
information signals, both internal and external. It does not exist any clear links between 
these internal and external factors and impairment process, which contributes to a 
greater understanding of the factors affecting the impairment process of goodwill.  
 
Keywords: Goodwill, goodwill impairment, information, signals, incentives. 
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1 INLEDNING 
 

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning av goodwill och IFRS-regelverket. Vidare följer en 
problemdiskussion om det subjektiva utrymmet som finns i regelverket i samband med 
nedskrivningsprövning av goodwill och därefter presenteras studiens forskningsfråga och syfte. 
Slutligen redogörs för studiens disposition.  

1.1 Bakgrund 
En av de största företagsskandalerna i världen är Enronskandalen. Det Enron i huvudsak 
gjorde var att uppskatta och bokföra alltför optimistiska marknadsvärden och framtida 
intäkter, vilket ledde till att det redovisade värdet var betydligt högre än det verkliga 
värdet. Studier har visat att Enrons bokföringsbrott till största del berodde på egna 
bedömningar av reglerna. (Barlev & Haddad, 2004) Hayn och Hughes (2006) skriver i 
sin studie att det finns stort utrymme för bedömningar i samband med nedskrivnings-
prövning av goodwill. Enligt författarna leder det till att intressenternas, det vill säga 
informationsmottagarnas värdering av företaget försvåras.  

Enligt en studie av Grant Thornton (2010) utgör företagens goodwillpost i genomsnitt 
30 % av företagens egna kapital. Gauffin och Thörnsten (2010) har funnit bevis på att 
IFRS-regelverket tillåter subjektiva bedömningar och prognoser i nedskrivnings-
processen av goodwill, vilket leder till att en stor del av företagens egna kapital består 
av subjektiva bedömningar. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet vid ett 
företagsförvärv och det egna kapitalet i det förvärvade företaget är förvärvad goodwill 
och får redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning. (Lönnqvist, 2009) I 
nedskrivningsprocessen av goodwill gör företaget en bedömning om det finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov och beräknar ett återvinningsvärde för att avgöra om 
tillgången har minskat i värde. När en tillgångs redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet anses det föreligga ett nedskrivningsbehov. (Fagerström & Lundh, 
2005) Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 
nyttjandevärde. Nettoförsäljningsvärdet är vad tillgången kan säljas för, med avdrag för 
eventuella försäljningskostnader, mellan två oberoende parter. Nyttjandevärdet är 
nuvärdet av det uppskattade framtida kassaflöden som företaget förväntas tillgodogöra 
sig när det använder sig av tillgången. Det beräknas genom en uppskattning av framtida 
in- och utbetalningar som tillgången förväntas ge upphov till i verksamheten och vid 
avyttring samt genom en diskontering av framtida betalningar med en lämplig 
diskonteringsränta. (Herz et al., 2001) Enligt IAS 36 p.134 skall företag lämna 
upplysningar i sina finansiella rapporter bland annat om de händelser och 
omständigheter som lett till nedskrivningen. En tillgång skall nedskrivningsprövas 
individuellt eller i grupp, efter så kallade kassagenererande enheter. I de finansiella 
rapporterna skall företagen även beskriva hur de valt att fördela de kassagenererande 
enheterna, eftersom det visar på vilken nivå som nedskrivningsprövningen skett. Dessa 
upplysningar är ett krav om nedskrivningen anses vara väsentlig. (IAS 36 p.126-137) I 
standarden står det inte vad som räknas som en väsentlig nedskrivning, vilket lämnar 
utrymme för tolkning.  

Den redovisningsinformation som når intressenterna i anslutning till nedskrivning av 
goodwill är i regel om det skett en nedskrivning eller inte. Det är först när företagen gör 
en nedskrivning som det tydligt framgår om företagets redovisade värde är övervärderat 
eller inte. Detta på grund av asymmetrisk information då informationsmottagarna utgår 
från den information som är offentlig. (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011)  



 

 2 

En aktuell och omtalad goodwillnedskrivning i Sverige är Vattenfall ABs stora 
nedskrivningar år 2013 och 2014. (Vattenfalls årsredovisning, 2014) I årsredovisningen 
2014 framgår anledningen till vad som föranlett dessa stora nedskrivningar. 

”Det nya marknadsläget har återigen tvingat oss att omvärdera en del av de 
tillgångar som ingick i köpet av Nuon. Även en del investeringsprojekt som 
igångsattes i ett annat marknadsläge har nu en annan förväntad lönsamhet. Detta 
innebar tyvärr nedskrivningar på betydande belopp under tredje kvartalet. 
Tillsammans med behov av ytterligare avsättningar för framtida kostnader för 
kärnkraftsverksavvecklingen i Tyskland har detta inneburit att Vattenfall för året 
som helhet visar ett negativt resultat.” (Vattenfalls årsredovisning 2014, VD-ord, 
s.6) 

Enligt tillväxtverkets företagsundersökning (2014) ökar antalet svenska företag på den 
internationella marknaden. Denna ökning har pågått under en längre tid och det var en 
av anledningarna till varför IASB och FASB år 2002 inledde ett samarbete med syfte att 
minska riskerna vid internationella investeringar. En gemensam redovisningsbas skulle 
uppnås genom att eliminera skillnader mellan Europas redovisningsstandard, IFRS och 
USAs redovisningsstandard, US GAAP. Det ledde till att IASB den 1 januari 2005 
införde regler om att alla börsnoterade bolag inom EU ska upprätta sina koncern-
redovisningar enligt internationella standarder, IFRS och IAS. (Fagerström & Lundh, 
2005) Den internationella redovisningsstandarden gällande nedskrivningar (IAS 36) och 
immateriella tillgångar (IAS 38) syftade till att harmonisera redovisningen och därmed 
öka jämförbarhet mellan olika länder (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2013). Enligt 
Jerman och Manzin (2008) har införandet av den internationella principbaserade 
standarden lett till minskade skillnader mellan IFRS och US GAAP. Eftersom dessa 
standarder innebar stora förändringar och många länder var inblandade har principerna 
inte varit helt problemfria att införa, speciellt vid värderingen av goodwill (Marton, 
2009). 

1.2 Problemdiskussion 
I en intervju i Westbridge Business Media säger Peter Malmqvist, finansanalytiker, att 
nedskrivningsprövningen av goodwill måste bli mer verklighetsbaserad. Han anser att 
goodwill är svårdefinierat och att det inte finns något enkelt sätt att redovisa goodwill 
på. Intressenterna har svårt att bedöma relevansen av goodwillposten enligt de rådande 
IFRS-reglerna. Information gällande företagsförvärv och om förvärvet visat sig gå bra 
eller dåligt saknas idag i de finansiella rapporterna. Det beror på att goodwillvärdet från 
ett nyförvärv slås ihop med andra goodwillvärden. Det går därmed inte att avgöra hur 
väl ledningen har förvaltat förvärvet och det behövs därmed tydliga signaler på hur 
själva förvärvet utvecklas finansiellt. (Malmqvist, 2013)  

Šapkauskienėa och Leitonienė (2014) poängterar att det huvudsakliga problemet för 
företagens intressenter är att utifrån de finansiella rapporterna tolka företagets signaler 
om det föreligger anledning för nedskrivning och när nedskrivningen kommer att göras. 
I studien undersöktes svårigheterna med nedskrivningsprövningarna och vilka de 
avgörande faktorerna och orsakerna till nedskrivning av goodwill är. (Šapkauskienėa et 
al., 2014) Det finns studier som visat att nedskrivningsprövningen av goodwill är det 
mest komplexa och svåraste inslaget i IFRS-regelverket att tillämpa praktiskt. Studier 
har även visat att detta leder till ökad oro för informations- och 
implementationskvaliteten. Detta är ett allvarligt problem för beslutsfattare, 
myndigheter, revisorer och användare av finansiella rapporter.  (Hoogendoorn, 2006; 
Carlin & Finch, 2010)  
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För företag och dess intressenter är det viktigt att företagets finansiella rapporter ger en 
rättvisande och korrekt bild över deras ekonomiska ställning. För att intressenter ska 
kunna genomföra jämförelser mellan olika företag och år är det grundläggande att 
informationen är korrekt och att liknande händelser redovisas på liknande sätt. För att 
göra det så kan inte företagsledningen vara subjektiv vid sina bedömningar och göra 
olika antaganden vid beräkning av återvinningsvärdet. Därmed kan det uppstå 
problematik när företag följer internationell standard gällande nedskrivning av 
goodwill. (Carlsson & Sandell, 2014) Enligt Lorentzon och Ekbergs (2007) studie kan 
företagsledningen använda goodwillposten för att visa ett mer fördelaktigt resultat.  

Enligt Grant Thorntons undersökning (2010) finns det indikationer på att företag tolkar 
IFRS-reglerna olika. Redovisningsregler ska medföra ökad kvalitet på redovisningen, 
styra beteende och underlätta jämförelser. Eftersom IFRS-regelverket är principbaserat 
har redovisaren ett stort bedömningsutrymme för hur goodwill ska identifieras, värderas 
och redovisas. Detta kan företagsledningen utnyttja genom creative accounting (Van de 
Poel, Maijoor & Vanstraelen, 2009). Eftersom många saknar kunskap om hur 
mätningen och värderingen av goodwill skall gå till, blir detta ett problem för företag 
och revisorer (Hayn et al., 2006). Creative accounting innebär att företag praktiskt 
utnyttjar den flexibilitet som finns inom redovisningsprinciperna och standarderna vid 
redovisning, värdering och presentation av sin ekonomiska ställning. Detta kan företag 
göra i syfte att spegla en fördelaktig bild av företaget till sina externa intressenter 
(Khatri, 2015). 

När det kommer till värderingen av goodwill använder företag idag olika beräknings-
metoder när de genomför sina nedskrivningsprövningar. Företagen kan använda olika 
diskonteringsräntor och olika metoder när framtida kassaflöden skall värderas. (Petersen 
& Plenborg, 2010) I en undersökning av Grant Thornton (2005) framkom det att företag 
upplever att beräkning av framtida kassaflöden på ett korrekt sätt samt att bestämma 
diskonteringsränta är det svåraste momenten i nedskrivningsprocessen av goodwill. 

Att dela upp tillgångarna i kassagenererande enheter kan innebära svårigheter. Wines, 
Dagwell och Windsor (2008) poängterar i sin studie att eftersom företagen måste göra 
många antaganden, identifiera och värdera kassagenererande enheter så finns det 
utrymme för subjektiva bedömningar. Wines et al. (2008) menar att detta leder till 
möjligheter för företag att använda sig av den mest gynnsamma fördelningen av 
kassagenererande enheter. Revisorer ställs därför inför större utmaningar i att granska 
riktigheten i bedömningen. I de finansiella rapporterna kan det finnas stora belopp som 
inte har värderats till verkligt värde, de internationella redovisningsreglerna har därmed 
försvårat intressenternas värdering av företag. När det inte finns klara regler och 
enhetliga format om hur nedskrivningsprövningar av goodwill ska genomföras leder det 
till en bedömningsfråga inom varje enskilt företag om det för dem är nödvändigt med en 
nedskrivning eller inte. (Hayn et al., 2006)	  

I Gauffin och Thörnstens studie (2010) undersöktes upplysningarnas relevans bland 
intressenterna. Resultatet av studien visar att upplysningarna och informationen 
gällande nedskrivningsprövningarna måste förbättras. Även om upplysningarna är 
obligatoriska så lämnas det utrymme för viss flexibilitet i hur företagen rapporterar 
informationen. Ytterligare en studie av Roman och Stanciu (2009) visar på att de 
upplysningar som lämnas i anslutning till goodwillnedskrivningar är bristfälliga. 

Med utgångspunkt i Watts och Zimmerman (1986) positiva redovisningsteori (PAT) 
förklaras i denna studie företagens redovisningsval och metoder vid nedskrivning av 
goodwill. Teorin utgår ifrån att företag maximerar sin nytta samt agerar opportunistiskt 
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och i egenintresse. Enligt Šapkauskienėa et al. (2014) drivs företag av incitament som 
till exempel att upprätthålla legitimiteten gentemot sina intressenter och företagen 
använder olika redovisnings- och värderingsmetoder för att förmedla positiva signaler. 
För att förklara detta används signalteorin samt earnings management och big bath inom 
creative accounting. Med signalteori beskrivs företagens tillvägagångssätt för att 
legitimera sig gentemot sina intressenter genom att förmedla trovärdig redovisnings-
information (Campbell, Shrives & Bohmbash-Sager, 2001). Earnings management 
innebär resultatmanipulering, det uppstår när ledningen förändrar de finansiella 
rapporterna för att förfina sin ekonomiska ställning (Nozarpour & Norouzi, 2015). 
Enligt Jordan och Clark (2011) tenderar företag att öka nedskrivningen av goodwill när 
de redovisat ett lägre resultat. Författarna förklarar det som att företagen antar 
redovisningsmetoder för att öka nedskrivningen under nedgångsperioder för att dessa 
inte ska påverka eventuella vinster, detta fenomen förklaras som big bath.  

Det finns således mycket forskning gällande goodwillnedskrivningar och företagens 
beräkningsantaganden, men den forskningen har framförallt genomförts ur ett analytiskt 
perspektiv med kvantitativa metoder. Det finns därmed bristfälligt med vetenskapliga 
studier om goodwillnedskrivning av kvalitativ karaktär.  Trots att tidigare studier har 
studerat specifika delar av nedskrivningsprocessen finns det fortfarande brist på 
empirisk forskning gällande hela nedskrivningsprocessen. Denna brist på information 
skapar ett gap som gör området intressant och viktigt att studera för företag och dess 
intressenter samt revisorer då företagen kan välja vad de vill signalera med 
beräkningarna. Genom att identifiera företagens nyckelfaktorer och nyckelaktiviteter i 
nedskrivningsprocessen ur företagens perspektiv kommer studien bidra med kunskap 
om företagens signalering i samband med nedskrivningsprövning av goodwill. För att 
uppnå syftet med studien ställs följande forskningsfråga: 

Vad upplever koncernföretag är orsaken till att olika beräkningsantaganden gällande 
nedskrivning av goodwill förekommer och hur skiljer sig antaganden vid beräkningar 

av återvinningsvärdet och varför? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för koncerners signalering vid nedskrivnings-
prövning av goodwill genom följande undersyften:  

• Identifiera och beskriva nyckelaktiviteter i nedskrivningsprocessen.  
• Identifiera nyckelfaktorer vid koncerners signalering av goodwillvärdets 

nedskrivningsprocess. 
• Utveckling av en analysmodell för koncerners signalering av nedskrivnings-

prövning. 
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1.4 Disposition 
Nedan presenteras studiens disposition i figur 1. Studiens kapitel introduceras med en 
kort beskrivning av innehållet för att studiens upplägg skall vara lättöverskådligt. 

  
Figur 1. Disposition 

 
 
 
 
 

1	

•  Inledning 
Inledningskapitlet beskriver relevant bakgrund om goodwill och IFRS-regelverket. Därefter 
förs en problemdiskussion om problematiken med regelverket och att företag tillås göra 
subjektiva beräkningsantaganden. Vidare presenteras studiens frågeställning och syfte.  

2	

•  Nedskrivningsprocessen 
Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av de regler och standarder som koncernföretag 
måste följa vid nedskrivningsprövning av goodwill. Vidare presenteras teorier och tidigare 
forskning som är central för studiens syfte. Referensramen ska öka förståelsen för företagens 
val av redovisningsmetod, vad de vill signalerna till sina intressenter samt vilka incitament 
företagen har i nedskrivningsprocessen. Kapitlet avslutas med en teoretisk analysmodell som 
kan ses som ett hjälpmedel vid analys av studiens empiri.  

3	

•  Studiens tillvägagångssätt 
Kapitlet redogör för studiens metodval och tillvägagångssätt. Därefter beskrivs urvalet samt hur 
datan samlats in, bearbetats och analyserats i syfte att identifiera nyckelfaktorer och nyckel-
aktiviteter i nedskrivningsprocessen. Slutligen förs en diskussion om  studiens trovärdighet. 

4	

•  Nyckelfaktorer och nyckelaktiviteter i nedskrivningsprocessen 
Kapitelet inleds med en presentation av vanligt förekommande ord i företagens års-
redovisningar i  anslutning till goodwill. Därefter presenteras den empiriska datan från 
intervjuerna. Intervjuerna är uppdelade efter intervjurespondenternas organisation och efter 
teman utifrån årsredovisningsstudien. Kapitlet utmynnar i en empirisk slutsats i form av två 
sammanställande tabeller över identifierade nyckelaktiviteter och nyckelfaktorer.  

5	

•  Utveckling av analysmodell över nedskrivningsprocessen 
Empiri presenteras och analyseras utifrån den teoretiska referensramen och utmynnar i en 
utvecklad analysmodell över nedskrivningsprocessen. Utifrån studiens resultat kommer 
propositioner att presenteras. 

6	

•  Studiens slutsatser 
I kapitlet presentera studiens slutsatser och diskussion om koncerners signalering vid 
nedskrivningsprövning av goodwill. Avslutningsvis presenteras studiens bidrag samt förslag på 
vidare forskning. 
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2 NEDSKRIVNINGSPROCESSEN 
 

För att ge läsaren en förförståelse för hur koncernföretag ska gå tillväga vid 
nedskrivningsprövning av goodwill enligt IFRS-regelverket inleds kapitlet med en kort 
sammanfattning av regler och standarder. Med utgångspunkt i signalteori kommer företagens 
incitament i nedskrivningsprocessen att presenteras. Vidare kommer företagens val av 
redovisningsmetoder i samband med nedskrivningsprövning av goodwill att förklaras utifrån 
positiv redovisningsteori (PAT). Avslutningsvis sammanställs referensramen i en analysmodell 
för att tydligare visa koncerners nedskrivningsprocess. 

2.1 Regler och Standarder 

2.1.1 Goodwill 
Enligt IFRS 3 är förvärvad goodwill skillnaden mellan anskaffningsvärdet vid ett 
företagsförvärv och identifierade tillgångar i det förvärvade företaget. En bedömning av 
eventuellt övervärde görs sedan och fördelas på den tillgång där övervärdet finns. 
(Sundgren et al., 2013) Orsaken till att ett övervärde uppstår kan vara att företaget som 
förvärvar tillgången förväntar sig att få ekonomiska fördelar av tillgången i framtiden 
(Fregert & Jonung, 2014). 
 
En immateriell tillgång definieras enligt IAS 38 p.8 som “en identifierbar icke monetär 
tillgång utan fysisk form”. För att få redovisa en immateriell tillgång i sin balansräkning 
ska den med högsta sannolikhet i framtiden ge ekonomiska fördelar till företaget och 
anskaffningsvärdet skall kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt (Sundgren et al., 2007). 
Exempel på immateriella tillgångar är forsknings- och utvecklingsarbeten som har 
väsentligt värde för rörelsen, utgifter för patent, licenser, varumärke och liknande 
rättigheter samt goodwill (Rehnberg, 2012). 
 
I koncernredovisningen sammanställs alla företagens finansiella rapporter genom 
summeringar, justeringar och elimineringar av interna mellanhavanden. Koncern-
redovisningen skall ge ekonomisk information om hela koncernen som en enhet. 
(Fagerström & Lundh, 2005) Reglerna kring koncernredovisning behandlas i IFRS 3 
och IAS 27. Enligt IFRS 3 p.14 tillåts endast förvärvsmetoden när dotterbolag ska ingå i 
koncernredovisningar. Metoden innebär att det förvärvade företagets tillgångar och 
skulder omvärderas till verkligt värde, medan de bokförda värdena på nettotillgångarna 
behålls i det förvärvande företaget. Anskaffningsvärdet skall fördelas på identifierbara 
tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Vid fördelningen tas hänsyn till det totala 
verkliga värdet på tillgångarna och skulderna. I IFRS 3 finns det ett krav på att företag i 
så hög utsträckning som möjligt skall redovisa immateriella tillgångar separat från 
goodwill. (Fagerström & Lundh, 2005) 

2.1.2 Nedskrivning 
Enligt IAS 36 p.11 ska immateriella tillgångar nedskrivningsprövas en gång per år eller 
vid behov. När en nedskrivning görs redovisar koncernen en tillgångsminskning och en 
kostnad i resultaträkningen (Lönnqvist, 2009). För att kunna avgöra om nedskrivnings-
behov föreligger finns det i IAS 36 p.12 indikationer som kan föranleda en 
nedskrivning. De interna indikationerna handlar om tillgångens skick och nyttjande. Om 
tillgången minskat i värde på grund av förslitning, skada eller om det har skett 
förändringar som leder till att tillgången inte används på det sätt som den var avsedd att 
användas till. En annan intern indikation är om det i de interna rapporterna framgår att 
tillgångens avkastning är lägre än vad som tidigare antagits. De externa indikationerna 
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kommer från omgivningen. Om tillgångens värde minskat på grund av andra orsaker än 
tillgångens ålder eller normala användande. Om det har skett förändringar i den 
ekonomiska, juridiska eller tekniska omgivningen som påverkar marknads-
förutsättningarna för tillgången negativt. Om marknadsräntorna eller marknadens 
avkastningskrav på investeringar stiger påverkar det diskonteringsräntan som används i 
beräkningen av tillgångens nyttjandevärde och det leder till att återvinningsvärdet 
minskar. Den sista externa indikatorn är om företagets redovisade egna kapital 
överstiger börsvärdet. (IAS 36 p.12) 

Bedömningen av framtida kassaflöden ska baseras på rimliga och verifierbara 
antaganden samt på företagets senaste budgetar och prognoser för en femårsperiod (IAS 
36 p.33a). Dessa budgetar och prognoser skall baseras på historiska värden och ett 
antagande om en oförändrad eller negativ tillväxttakt, om inte en ökande tillväxttakt kan 
motiveras av företagsledningen (IAS 36 p.33b-c). Vid beräkning av framtida 
kassaflöden och diskonteringsräntan skall hänsyn till inflationen tas (Herz et al., 2001). 
Diskonteringsräntan ska anges före skatt och återspegla aktuella marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och till specifika risker som är hänförliga till 
tillgången (IAS 36 p.55). Företagets viktade genomsnittliga kapitalkostnad (WACC), 
företagets marginella upplåningsränta samt marknadsmässiga upplåningsräntor kan 
användas som utgångspunkt för att bestämma diskonteringsräntan (Herz et al., 2001). 
När en nedskrivning av goodwill görs får den inte återföras i efterhand. (IAS 36 p.124-
125) 

2.2 Företagens incitament i nedskrivningsprocessen 
I bilaga 1 sammanställs tidigare forskning som denna studie refererar till. 
Sammanställningen visar att det finns forskning om specifika delar i nedskrivnings-
processen av goodwill.   
 
Carlin et al. (2010) poängterar att genomförandet av en nedskrivningsprövning enligt 
IFRS-regelverket är en mycket komplex uppgift som kräver mycket anpassning till en 
rad olika faktorer. Däribland att definiera och fördela tillgångarna i lämpliga 
kassagenererande enheter, anta aktuella tillväxtprofiler för framtida kassaflöden samt att 
välja en passande diskonteringsränta för att översätta uppskattningarna av framtida 
kassaflöden till nuvarande ekonomiska medel. Författarna menar att företag som väljer 
att inte anpassa och beräkna dessa faktorer kan få tvivelaktiga värden och rapportens 
trovärdighet minskar. I sin studie skriver Carlin et al. (2010) att tidigare forskning har 
tillhandahållit bevis på att det förekommer viss opportunism vid denna rapportering och 
i deras slutsats skriver de att det finns grunder för oro när det kommer till kvaliteten på 
det redovisade resultatet och giltigheten av de värderingar som hänförs till goodwill. I 
kombination med den bristfälliga informationen företag lämnar gällande 
nedskrivningarna (Roman & Stanciu, 2009) indikerar det att företagens övervärden är 
svårbedömda. 
 
Som tidigare nämnts grundas nedskrivningsprövningar på en rad olika subjektiva 
antaganden och bedömningar. Framförallt vid beräkningarna av återvinningsvärdet då 
bland annat kassagenererande enheter ska identifieras, diskonteringsränta beräknas och 
tillväxttakten värderas. Carlin och Finch (2011) fastställer att det finns stora brister i 
företagens praktiska metoder i beräkningarna vid nedskrivningsprövning av goodwill.  
Eftersom det finns stort bedömningsutrymme i IFRS-regelverket försvåras 
intressenternas värdering av företaget (Hayn et al., 2006). Rehnberg (2012) menar å 
andra sidan att i och med att IFRS-regelverket tillåter företagen att anpassa 
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redovisningen till specifika situationer, så ökar möjligheten att redovisa en rättvisande 
bild av transaktionernas ekonomiska betydelse. Gallery, Cooper och Sweeting (2008) 
visar med deras studie att efter att IFRS-regelverket blev den obligatoriska 
redovisningsstandarden för börsnoterade bolag inom EU så har legitimiteten ökat.  

Företagens val av värderingsantaganden kommer att påverkas av många olika faktorer. 
Företagets intressenter är viktiga för företagets överlevnad, därför är legitimiteten 
gentemot sina intressenter viktig för företag. Beroendeförhållandet mellan företaget och 
dess intressenter kan vårdas genom att företaget tar signalerna i den information det 
sänder ut i beaktning. För att upprätthålla legitimiteten strävar företag efter att sända 
positiva signaler till sina intressenter genom finansiella rapporter. Ett sätt för företag att 
göra det är att använda sig av creative accounting. De följande teorierna är centrala för 
studien då IFRS-regelverket möjliggör för ledningen att göra subjektiva bedömningar.  

2.2.1 Signaler 
I agentteorin beskrivs ofta förhållandet mellan principaler (ägarna) och agenter 
(ledningen). Ledningen är oftast anställd av ägarna att sköta företaget och dess 
tillgångar på bästa sätt så att det gynnar ägarnas intresse. För att ledningen skall agera i 
ägarnas intresse använder företagen sig av bonus- och incitamentsprogram utifrån 
resultatet. I detta förhållande kan det lätt uppstå ett förhållande med asymmetrisk 
information, att ledningen har mer information än ägarna. (Eilifsen, Messier, Glover & 
Prawitt, 2010) 
 
Det finns enligt Campbell et al. (2001) ett samband mellan legitimitetsteorin och 
signalteorin. Enligt signalteorin kan företagen använda signalerna i syfte att öka 
företagets legitimitet genom att signalera positiva siffror till sina intressenter genom 
årsredovisningarna (Mavlanova, Benbunan-Fich & Koufaris, 2012; Connelly, Certo, 
Ireland & Reutzel, 2011). Teorin grundar sig på att en part på ett trovärdigt sätt 
förmedlar information om sig själv till en annan part (Hahn & Kühnen, 2013). 
Signalteorin kan minska den asymmetriska informationen, bland annat genom att 
företaget sänder ut positiva signaler. Informationsmottagarna, i detta fall intressenterna, 
fattar beslut utifrån den information som är offentlig och fritt tillgänglig för alla samt 
information som endast är tillgänglig för vissa. Att olika personer vet olika saker är 
grunden för asymmetrisk information, detta uppstår eftersom viss information är privat 
och asymmetrin uppstår då mellan företagen och intressenterna. (Connelly et al., 2011) I 
finansiella rapporter och på finansiella marknader är information en otroligt viktig 
komponent, vilken Petersen (2004) menar kan komma i olika former. Hård information 
är oftast kvantitativ och består av företagens bokslut och historiska transaktioner, medan 
mjuk information oftast är åsikter, idéer, uttalanden och prognoser i textform. Det som 
utgör skillnaden mellan mjuk och hård information är sättet informationen samlas in på. 
(Petersen, 2004) Hård information går att samla in och verifiera utan att ha en personlig 
kontakt med företaget, medan mjuk information kräver stark relation mellan företagen 
och den som samlar in information (Uchida, 2011). 
 
Pettersson (2015) fann att osäkerhet i beräkningsmodellen för nedskrivningsprövning av 
goodwill möjliggör för företag att använda nedskrivningsprövningarna opportunistiskt 
för att få ett önskat resultat. Ett företag som undersöktes i Petterssons (2015) studie ville 
genom sin redovisning signalera trovärdighet till marknaden. Företagets ursprungliga 
modell visade inget nedskrivningsbehov, men modellen reviderades då de ansåg att 
resultatet inte speglade verkligheten och inte var trovärdigt på grund av orimliga 
beräkningsantaganden i modellen. (Pettersson, 2015) 
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Redan 1996 gjorde Trueman en undersökning som visade att minimerad kapitalkostnad 
är ett av företagens motiv för att tillhandahålla information och öka intresset hos 
investerare. Ökat antal intresserade investerare ökar aktievärdet hos bolagen vilket 
motiverar företagen att signalera lönsamma investeringsunderlag. All information är 
inte till fördel för företaget och de väljer därför att redovisa siffror och prognoser som 
visar företaget från dess bästa sida. Företaget försöker även tona ned känslig 
information som skulle skapa negativ publicitet. Studien visade på ett positivt samband 
mellan ökad attraktionsönskan hos investerare och skuldsättningsgraden. (Trueman, 
1996) Garcia Osma och Young (2009) menar på att avvikelser från prognoser och 
budgetar gärna tonas ned för att undvika att skylta med den sortens negativ publicitet. 
Detta för att inte oroa investerare eller signalera att prognoserna inte är nog säkra eller 
att företaget inte kunde hålla sig till budgeten. Med andra ord läggs stor vikt på vad 
företagen vill förmedla till sina intressenter genom de signaler som redovisningen 
sänder ut. Det finns olika sätt att förmedla siffrorna och resultaten samt göra sina 
beräkningar på, vilket påverkar hur företaget väljer att ställa upp sina beräknings-
antaganden och fördela sina tillgångar. Wyatt (2005) menar på att den underliggande 
kapitalstrukturen påverkar hur företagen väljer att fördela tillgångarna. Stora företag har 
relativt stora intressentgrupper som de vill signalera, vilket motiverar dem att noga välja 
vilken information som skall framhävas samt vilka redovisnings- och 
beräkningsåtgärder som med fördel förmedlar önskvärd bild av den ekonomiska 
ställningen. (Wyatt, 2005) 
 
Institutionell teori används för att förstå hur organisationer reagerar på förändringar av 
sociala och institutionella påtryckningar och förväntningar. Teorin förklarar hur en 
organisation kan vara uppbyggd och varför organisationer inom samma område tenderar 
att ha liknande struktur samt för att förklara skillnader och likheter mellan företagens 
upplysningar. (Deegan & Unerman, 2011) För att förklara detta finns det enligt 
Dimaggio och Powell (2000) tre former av isomorfism; påtvingande, härmande och 
normativ. Påtvingande isomorfism innebär att organisationer ändrar sitt beteende och 
sin struktur efter påtryckningar och efterfrågningar från lagar, regler och från olika 
organisationer som har en betydande roll för företaget. Härmande isomorfism innebär 
att organisationer försöker efterlikna varandra för att minska osäkerhet och öka 
legitimiteten. Företag har en tendens att införa liknande strategier som antagits av andra 
företag inom samma bransch, för att på så vis spara tid på något som kanske inte lönar 
sig i slutändan och att utvecklingskostnaderna kan minska. Normativ isomorfism 
betyder att det utifrån olika normer kan finnas påtryckningar på organisationer att 
acceptera särskilda institutionella regler, t.ex. IASB. Normerna har stor inverkan på hur 
en organisation formulerar sina finansiella rapporter och kan i sin tur leda till att 
organisationernas rapporter liknar varandra. (Dacin, 1997; Haveman, 1993) 
 
Goodwillposten kan användas för att förfina eller jämna ut resultat eller sända positiva 
signaler till sina intressenter i syfte att upprätthålla sin legitimitet. Creative accounting 
är ett sätt för företag att påverka sin redovisning och signalera positiva redovisnings-
siffror till sina intressenter. (Van de Poel et al., 2009) Creative accounting kan även 
användas för att förmedla en mer verklig bild av verksamheten vilket tillsammans med 
en mer öppen lagstiftning bidrar till att redovisningen inte bara förmedlar mer 
information, utan också påverkar investerarnas syn på verksamheten och dess 
trovärdighet (Khatri, 2015). 



 
 

 10 

2.2.2 Creative accounting  
Grosanu, Rachisan och Berinde (2012) poängterar att trots huvudsyftet med 
redovisningsregler och standarder är att ge en rättvisande bild av företagets finansiella 
ställning, så finns det möjlighet för redovisningschefer och ledningen att använda 
redovisningsmetoder för att visa en avsedd bild av verksamheten. Ett exempel på en 
sådan redovisningsmetod är creative accounting.  

Giner och Pardo (2015) poängterar att tanken med IFRS-regelverket var att ge 
användarna av de finansiella rapporterna mervärde samt öka transparensen i rapporterna 
och informationen om verksamheten. Det finns dock kritik mot regelverket om att 
ledningens subjektiva antaganden ligger till grund för företagets nedskrivning (Giner et 
al., 2015) Van de Poel et al. (2009) hävdar att det ges utrymme för creative accounting. 
Ball (2006) menar att värdering till verkligt värde skapar incitament för ledningen att 
manipulera redovisningen och övervärdera tillgångarna för att öka sina bonusar.  

Earnings management och big bath är två typer av creative accounting som anses vara 
centrala i den här studien. Slutsatsen Van de Poel et al. (2009) drar är att det finns ett 
samband mellan nedskrivning av goodwill och creative accounting i form av earnings 
management och big bath. 

2.2.2.1 Earnings management 
Earnings management sker då chefer gör förändringar i finansiella rapporter för att 
vilseleda mottagarna av redovisningsinformationen om företagets finansiella prestation 
(Nozarpour et al., 2015). Merchant (2006) förklarar att när anställda på olika positioner 
inom företaget beläggs med olika motivationsfaktorer skapas en vilja att manipulera de 
finansiella rapporterna. Bonner och Sprinkle (2002) menar att monetära incitament 
påverkar prestationer och ansträngningar då det är kopplat till redovisningsrelaterade 
variabler. Merchant (2006) poängterar att olika mätsystem som används för att motivera 
och utvärdera prestationer har både för- och nackdelar och att det är viktigt att vara 
medveten om att det finns brister med varje mätsystem. När incitamenten och 
ansvarsfördelningen ger utrymme för att påverka resultaten ökar risken för earnings 
management.  
 
Detzen och Zülch (2012) fann stöd för att chefer med kompensationer har incitament att 
använda deras bestämmanderätt för att välja värderingsmetoder som ökar resultatet. 
Cheferna i studien tillskrev höga värden till goodwilltillgångarna eftersom deras 
bonusar ökade då goodwillvärdet inte skrevs ner. Det finns bevis som talar för att 
tidpunkten och omfattningen av nedskrivningarna är diskretionära och att cheferna har 
störst informationsfördel och kan använda sig av åtgärder för att fördröja eller minska 
nedskrivningarna (Kothari, Ramanna & Skinner, 2010). Subjektiva bedömningar och 
opportunistiska rapporter leder till att tillförlitligheten i rapporterna minskar (Wines et 
al., 2007). I enlighet med earnings management kan subjektiviteten utnyttjas 
opportunistiskt av chefer i sina beräkningar och fördelningar för att påverka det 
redovisade resultatet (Watts, 2003). Deangelo (1988) fann i sin studie att chefer på höga 
positioner tenderade att använda sina befogenheter för att påverka den redovisade bilden 
av företagets ekonomiska ställning.  

Dálauro (2013) fann stöd för att den subjektivitet som finns vid antaganden i samband 
med nedskrivningsprövningarna kan användas av cheferna för att visa opportunistiska 
resultat. I studien undersöktes kvaliteten på företagens upplysningar i sina finansiella 
rapporter om goodwillnedskrivningar genom att analysera sambandet mellan lämnade 
upplysningar och storleken på nedskrivningen samt resultatmanipulering. Slutsatsen i 
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studien är att upplysningarna som företag väljer att lämna gällande sin nedskrivnings-
prövning är en betydelsefull indikator på om ledningen använder sig av 
resultatmanipulering eller handlar i god tro. Studien påvisar att upplysningarna som 
lämnas om nedskrivningsprövningen påverkas negativt av chefernas beslut att undvika 
goodwillnedskrivning trots indikationer på nedskrivningsbehov från marknaden samt en 
nedgång av företagets redovisade värden. (Dálauro, 2013) Detta resonemang stöds av 
flera andra studier. Resultatet av Ramanna och Watts (2007) undersökning visar att när 
möjlighet ges kommer företagsledningen undvika nedskrivningar av goodwill. Beatty 
och Weber (2006) fann i sin studie att företagens bonus- och incitamentsprogram 
påverkar ledningens beslut att påskynda eller fördröja ett kostnadserkännande. I en 
artikel av Chambers och Finger (2011) har de utifrån tre tidigare studier sammanställt 
bevis för att företag undviker att skriva ned goodwill om det skulle påverka företagets 
resultat negativt eller om det skulle minska ledningens ersättning.  

Det finns enligt Levitt (1998) fem typer av earnings management som företag kan 
använda sig av för att påverka sitt redovisade resultat. En av dessa fem är big bath och 
den metoden som anses vara mest central för denna studie eftersom det finns forskning 
som tyder på att det är förekommande i samband med goodwillnedskrivningar. 

2.2.2.2 Big bath 
Under perioder med lågt resultat tenderar företag att skriva ner goodwill för att sänka 
resultatet ytterligare vilket benämns big bath. Enligt big bath teorin skadas inte 
företagen nämnvärt av att redovisa ett ytterligare lägre resultat om resultatet redan varit 
lågt. Företag tenderar därmed att kostnadsföra så mycket som möjligt under den period 
då de ändå redovisar ett dåligt resultat för att sedan under kommande perioder inte 
minska eventuella intäkter. I och med reglerna om årlig nedskrivningsprövning av 
goodwill skapas möjligheter att genom earnings management påverka redovisningen 
och när möjligheten ges använda sig av big bath. (Jordan et al., 2011) 

Caruso, Ferarri och Pisano (2016) menar att big bath kan ses som en möjlighet vid 
tillfällen då resultatet är så pass lågt att det för företaget utgör en fördel att passa på att 
skriva ned goodwilltillgångarna och att många företag kan lockas av metoden när 
tillfället väl ges för att uppnå egna incitament. De menar att IAS 36 tycks ge ett för stort 
tolkningsutrymme och frihet i bedömningarna vid redovisningen av goodwill-
tillgångarna och att det medför att möjligheten för earnings management ges. (Caruso et 
al., 2016) Även Chai och Tung (2002) fann empiriska bevis på att företag som lämnar ut 
sena finansiella rapporter avsiktligt väljer att minska sitt resultat i syfte att få högre 
vinster och bonusar i framtiden. De förklarar även att creative accounting är 
förekommande i företag som har sämre resultat eftersom de använder sig av big bath 
och väljer att ytterligare försämra sitt resultat. Slutsatsen av studien är att förekomsten 
av creative accounting skulle minska med ett regelverk som förespråkar att företag ska 
lämna finansiella rapporter nära inpå ekonomiska händelser för att på så vis öka 
reliabiliteten. (Chai & Tung, 2002) 
 
Giner et al. (2015) undersökte chefers etiska beteende vid nedskrivningsprövning av 
goodwill genom att analysera ekonomiska faktorer på spanska företag. De fann att 
chefer utövar diskretion vid nedskrivningsprövningen av goodwill och nyttjar utrymmet 
för att jämna ut sitt resultat. De menar att big bath och vinstutjämning påverkar 
chefernas beslut om nedskrivning och storleken på nedskrivningen. De fann empiriska 
bevis på att chefer gör nedskrivningar när de har sämre resultat och att chefer föredrar 
att ha en stadig resultatkurva och använder goodwillposten för att undvika stora 
resultatsvängningar. Slutsatsen är att det förekommer oetiskt beteende vid 
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nedskrivningsprövning av goodwill i syfte att uppnå önskade nettoresultat. (Giner et al., 
2015) Jordan, Clark och Vann (2011) undersökte om big bath förekom i samband med 
nedskrivning av goodwill genom att studera stora företag i USA. De kom fram till att 
big bath användes konsekvent av amerikanska företag, speciellt under år 2002 vilket var 
året efter införande av reglerna om årliga nedskrivningprövningar i USA. Sevin och 
Schroeder (2005) fann också empiriska bevis på att big bath förekom vid nedskrivning 
av goodwill. Syftet med deras studie var att undersöka om det enligt SFAS No.142, 
USAs motsvarighet till IFRS 3, lämnas utrymme för företag att använda sig av big bath 
och om det är mer förekommande i stora eller små företag. Resultatet i studien visade 
att big bath är mer förekommande i små företag än i stora. (Sevin et al., 2005) 
 
Det finns en studie som inte funnit några bevis för att big bath förekommer. Jarvas 
studie (2009) fann ett negativt samband mellan big bath och andelen goodwill-
nedskrivning. I studien undersöktes sambandet mellan goodwillnedskrivning och 
framtida kassaflöden i amerikanska företag och slutsatsen är att goodwill-
nedskrivningar är mer relaterat till ekonomiska faktorer än till opportunistisk 
rapportering.  

2.3 Opportunistiskt agerande 
Watts och Zimmermans (1986) inriktning på positiv redovisningsteori (PAT) förklarar 
företagens redovisningsval i olika situationer och varför de väljer olika 
redovisningsmetoder. Teorin utgår ifrån att individer maximerar sin nytta samt agerar 
opportunistiskt och väljer därför redovisningsmetoder som gagnar individerna på bästa 
sätt. Den infallsvinkeln präglar tankesättet för vilka redovisningsval företagen lockas att 
använda i nedskrivningsprocessen av goodwill.  

Vid företagsförvärv kan synergieffekter uppstå vid sammanslagning av bolag och det 
kan leda till att det totala företagsvärdet höjs. Det krävs därför att varje enskilt förvärv 
noga värderas utifrån vilket mervärde det skapar. Företagen redovisar sina 
förvärvskalkyleringar olika beroende på vilket incitament företaget har till att påverka 
redovisningen. (Lundqvist, 2014) Shalev, Zhang och Shang (2013) menar att 
synergieffekter av tillgångarna är svåra att fånga upp och bedöma utifrån uppdelningen 
av kassagenererande enheter, vilket leder till att bedömningen och prognosen av 
framtida kassaflöden försvåras och skapar osäkerhet vid nedskrivningsprövningen. 
Pettersson (2015) fann i sin studie att fördelningen av kassagenererande enheter är den 
viktigaste parametern för om nedskrivningsprövningen resulterar i en nedskrivning eller 
ej. Fördelningen i de undersökta företagen var väldigt varierad, uppdelningen var 
indelad exempelvis efter enskilda förvärv eller efter olika affärsområdessegment 
alternativt geografiska- eller produktområden. Argumentet för att ha större enheter som 
kassagenererande enhet menade respondenterna är att det medför färre nedskrivningar, 
vilket visar på ett mer opportunistisk värderingsantagande. (Pettersson, 2015) 

Det finns företag som upplever att beräkning av framtida kassaflöde och diskonterings-
ränta är det svåraste momentet i nedskrivningsprocessen (Grant Thornton, 2005). 
Buckley (2003) menar på att värderingsmodellen som används vid beräkning av 
goodwill är nära besläktad till den rent kassaflödesvärderande modellen. Denna utgår 
ifrån företagets nuvarande värde tillsammans med nuvärdet av förväntade förändringar i 
resultatet och visar på om det verkliga värdet skiljer sig från det bokförda värdet. 
Heaton (2002) menar att många företagsledare är optimistiska i sina bedömningar av 
kassaflöden och Hribar och Yang (2016) hävdar att optimism påverkar 
investeringsbeslut och att optimistiska investeringsbeslut ofta slutar i att prognoserna 
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hamnar långt ifrån det verkliga utfallet. Hackbarth (2008) påpekar inte bara 
problematiken med optimistiska prognoser utan poängterar även att optimism gör 
företagen känsligare mot kassaflödesförändringar vilket även Huang, Jiang, Liu, och 
Zhang (2011) funnit bevis för. Bouwman (2014) hävdar att optimistiska chefer jämnar 
ut resultaten i högre grad än rationella chefer men är mindre benägna att rapportera 
stora avvikelser i resultaten. Hackbarth (2008) menar att det finns vissa fördelar med 
milt optimistiska chefer då det kan öka värdet på företagen eftersom högre skulder 
bidrar till att diskretionära medel används effektivare och att det minskar ägarkonflikter 
vilket ökar företagets prestation på lång sikt. Uppskattningen av framtida kassaflöden 
bör enligt Lander och Reinstein (2003) förlita sig på rimliga och verifierbara 
antaganden samt prognoser med hänsyn till företagets risker samt att hänsyn till 
företagets objektiva kontroll över faktorer som kan påverka utfallet bör tas.  

För nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden används diskonteringsräntan. Chen och 
Zhao (2009) poängterar hur stor betydelse diskonteringsräntan har och hur mycket den 
påverkar kassaflödesberäkningen. De menar att diskonteringsräntan inte kan mätas på 
ett korrekt sätt då den har svag prognosförmåga och det är svårt att beräkna 
marknadsrisken, vilket i sin tur påverkar pålitligheten i kassaflödesprognosen. Enligt 
Husmann och Schmidts (2008) är WACC den diskonteringsränta som är mest relevant 
att använda. För att beräkna WACC kan företaget använda sig av CAPM-modellen. De 
variabler som ingår i CAPM-modellen baseras på antaganden om framtiden, det vill 
säga på företagens prognoser om tillväxt och marknad. Modigliani och Miller (1958)  

Carlin och Finch (2009) genomförde en studie i Australien, där syftet med studien var 
att undersöka om räntenivån företagen använt var satt på en opportunistisk nivå för att 
på så vis påverka det redovisade resultatet. De jämförde beräknade teoretiska 
diskonteringsräntor framtagna genom CAPM-modellen mot företagens faktiska 
diskonteringsräntor. I studien fann de att 70 % av företagen hade en opportunistisk 
diskonteringsränta i syfte att ge ett fördelaktigt resultat. Ben-David, Graham och Henry 
(2007) visar i sin studie på att chefer med hög optimism och självsäkerhet ofta sätter en 
lägre diskonteringsränta vid värdering av framtida kassaflöden. 

Bradbury (2010) har kritiserat studien av Carlin et al. (2009). Han menade att CAPM 
inte var rättvisande att använda på australienska företag eftersom den inte är helt 
förenlig med AASB. Trots kritiken från Bradbury (2010) genomförde Carlin et al. en 
liknande studie 2010. Den studien visade att företag väljer lägre diskonteringsräntor i 
syfte att få ett högt nuvärde och på så vis minska sannolikheten för nedskrivningar samt 
undvika negativ påverkan på resultatet. I studien påpekar författarna att detta beteende 
måste uppmärksammas av myndigheter, revisorer och företagens intressenter. De menar 
att tillförlitligheten av beräkningarna och antaganden kring nedskrivningsprövningen av 
goodwill måste ifrågasättas och det redovisade resultatet granskas. 

Som bilaga 1 visar finns det tidigare forskning som berör olika delar i nedskrivnings-
processen. Det är forskning som fokuserar på studiens övergripande synsätt att se på 
processen, PAT och signalteori. Det är forskning som fokuserar på vad företagen har att 
utgå ifrån och det är forskning som fokuserar på företagens incitament och 
nyckelaktiviteter. Enligt tidigare forskning finns det både för- och nackdelar med det 
principbaserade regelverket. En negativ aspekt är att företag vid värdering av goodwill 
sätter ett högre verkligt värde för att signalera positiva siffror till användarna av de 
finansiella rapporterna. Detta kan företag göra genom creative accounting och det finns 
tidigare forskning som har funnit empiriska bevis på earnings management och big bath 
förekommer. Vid nedskrivningsprövningen av goodwill tillåts företag att göra 
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subjektiva och opportunistiska antaganden och beräkningar för att få ett önskvärt värde 
på sin goodwill post. Det i sin tur leder till att verkligt värde överstiger eller understiger 
redovisat värde och företaget kan ha svårt att försvara sin goodwill och det kan leda till 
att posten skrivs ned.  

2.4 Teoretisk analysmodell 
Modellen (se figur 2) utgår ifrån signalteorin, vilket är det övergripande sättet att se på 
informationsflödet i nedskrivningsprocessen. Företagen utgår ifrån gällande 
redovisningsstandarder som består av IFRS-regelverket och normer. Regelverket lämnar 
utrymme för företag att anpassa redovisningen efter sina egna förutsättningar och 
incitament. Det möjliggör även för företag att tolka och använda regelverket 
opportunistiskt eftersom informationsassymmetrin skapar ett agent-principalförhållande 
där informationsmottagarna inte har full insyn i företagets förehavanden. I 
nedskrivningsprocessen av goodwill gör företagen antaganden, beräkningar och 
prognoser för företagets framtida kassaflöden, diskonteringsränta och fördelning av 
kassagenererande enheter. Dessa utgör grunden för beräkning av återvinningsvärdet och 
är avgörande för om nedskrivningsbehov föreligger. Företagens val av redovisnings-
metod påverkas av företagens olika incitament att uppnå legitimitet gentemot 
intressenterna och även av ledningens egenintresse. För att göra detta kan företagen 
använda sig av creative accounting i form av earnings management och big bath. Om 
företagen signalerar att ett nedskrivningsbehov föreligger är det viktigt för intressenter 
att veta vilka bakomliggande faktorer som påverkar de subjektiva bedömningar och 
antaganden företagen gör för att veta om nedskrivningsbehovet är legitimt eller inte. 
Skulle företaget signalera ett nedskrivningsbehov kan företaget antingen skriva ned eller 
inte beroende på hur nedskrivningsbehovet värderas. 
 

 
 
Figur 2. Teoretisk analysmodell över nedskrivningsprocessen 
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3 STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Studiens val av metod och synsätt presenteras i början av detta kapitel. Vidare beskrivs och 
motiveras studiens urval och datainsamlingen. Därefter beskrivs hur det empiriska materialet 
från årsredovisningsstudien och intervjuerna har sammanställts och analyserats för att 
identifiera nyckelfaktorer och nyckelaktiviteter. Slutligen diskuteras metodproblem, validitet 
och reliabilitet. 

3.1 Forskningsmetod 
Studien bygger på att förstå vilka beräkningsantaganden koncerner gör i samband med 
nedskrivningsprövning av goodwill och vad nyckelpersoner på företag upplever är 
orsaken till att olika antaganden förekommer. Utgångspunkten i studien grundas i att 
aktörerna har fri bedömnings- och tolkningsmöjlighet i vilka beräkningsantaganden de 
ska använda i processen. Ett aktörssynsätt utgår från att förstå den sociala helheten 
utifrån aktörernas bild och uppfattning av situationen. Fokus läggs inte på den objektiva 
verkligheten utan på den sociala konstruktionen som alla aktörer påverkar och det är 
den djupgående förståelsen samt aktörers infallsvinkel på processen som är viktig. Alla 
aktörers tolkningar av processen konstruerar sammantaget en social verklighet. Med 
anledning av att studien huvudsakligen utgår från aktörernas upplevelser och 
antaganden valdes aktörssynsättet. (Arbnor & Bjerke, 2008)  
 
Denna studie följer en deduktiv ansats med inslag av induktiv metod för att skapa 
förståelse för koncerners signalering vid nedskrivningsprövning av goodwill. Den 
deduktiva metoden tillämpas då förväntningar om nedskrivningsprocessen skapats 
utifrån befintliga teorier och sammanfattats i en analysmodell. Den empiri som samlats 
in styrker eller motsäger dessa förväntningar. (Jacobsen, 2002) Då studien utgår från 
intervjurespondenternas bild av verkligheten och tillför ny information finns det inslag 
av den induktiva ansatsen. Det empiriska resultatet visade på samband som bidrar med 
kunskap till befintlig forskning. Det finns således ett samspel mellan teori och empiri 
för att öka förståelse för nedskrivningsprocessen av goodwill. (Jacobsen, 2002) 
 
Bryman och Bells (2013) definition på en kvalitativ forskningsmetod innefattar att 
fördjupa förståelsen inom området och fokus ligger på att förklara, förstå och tolka. Den 
kvalitativa metoden är aktuell för den här studien då fokus ligger på att förstå vilka 
beräkningsantaganden intervjurespondenterna gör och hur de upplever nedskrivnings-
processen. Då studien utgår från ett mindre antal djupgående intervjuer förväntas inga 
generaliserbara slutsatser kunna dras, men metodiken fångar de viktigaste aspekterna i 
processen. (Bryman & Bell, 2013) 

3.2 Urval 
Studien utgick från Stockholmsbörsens lista över Large Cap och Mid Cap företag, 
eftersom de redovisar enligt IFRS-regelverket samt att goodwillnedskrivningar är 
vanligare i större företag än i mindre börsnoterade företag. (Giner et al., 2015) Den 23 
februari 2016 fanns det 77 företag noterade på Stockholmsbörsens Large Cap lista och 
100st på Mid Cap listan. Med hjälp av databasen Retriever business undersöktes vilka 
av dessa 177 företag som redovisat goodwill under 2015. Totalt var det 97 företag, 44 
företag ur Large Cap och 53 företag ur Mid Cap. De företagen kontaktades 
inledningsvis via mail där syftet med studien framgick och av de företag som visade 
intresse av att delta i studien, kontaktades de 12 första företagen en andra gång för att 
komma överens om intervjutider. Intervjurespondenterna på de 12 olika företagen var 
väl insatta i processen, men hade olika befattningar vilket bidrog till intressanta 
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synvinklar på nedskrivningsprocessen. Urvalet i denna studie ses som ett målinriktat 
urval då samtliga intervjurespondenter hade kunskap inom området (Bryman & Bell, 
2013). Till årsredovisningsstudien har 97 årsredovisningar från Large Cap och Mid Cap 
studerats. Företagen som ingick i denna del av studien var företag som redovisat 
goodwill under 2015. 

3.3 Datainsamling 
Studiens referensram består av befintliga teorier och tidigare forskning inom ämnet. 
Relevant litteratur består främst av doktorsavhandlingar och granskade vetenskapliga 
artiklar som utgivits av rankade vetenskapliga tidskrifter. Litteratur-sökningar har skett 
från Luleå tekniska universitets databaser Ebscohost och Google Scholar. Sökord som 
har använts är: “goodwill”, “goodwill impairment”, “cash flow”, “earning 
management”, “signal theory”, “creative accounting”, “big bath”, “IFRS” och 
“legitimacy”. För att minska antal träffar på varje sökord har kombinationer av sökord 
använts. De flesta artiklar som använts i studien har varit på engelska vilket tydliggör att 
det inte finns mycket svensk forskning inom ämnet. Litteraturinsamlingen har 
genomförts källkritiskt och den mest aktuella tillgängliga litteraturen har använts. 
Därmed har även “working papers” använts. Det är artiklar som inte blivit publicerade 
ännu, men om de skrivits av etablerade forskare har de ansetts vara tillförlitliga. 

3.3.1 Årsredovisningsstudie 
Genom en årsredovisningsstudie återfinns den information som företagen valt att 
signalera till sina intressenter via deras årsredovisningar. Detta för att öka förståelsen 
för vilka begrepp som anges i anslutning till redovisningen av goodwill. I studien har 
företagens senaste utgivna årsredovisning använts och hämtats från respektive företags 
hemsida. I dataprogrammet Nvivo genomfördes först en sökning på vilka ord som var 
mest förekommande i anslutning till goodwill. Därefter togs en ordfrekvens fram på 
följande ord för att identifiera hur ofta företagen ger information om dessa ord i sina 
årsredovisningar (se bilaga 2): “goodwill”, “kassagenererande”, 
“nedskrivningsbehov”, “tillgång”, “nedskrivning”, “antaganden”, “immateriella”, 
“återvinningsvärde”, “kassaflöde”, “tillväxttakt”, “diskonteringsränta” och 
“nyttjandevärde”. Därefter studerades varje årsredovisning i syfte att finna signaler 
rörande goodwill och identifiera nyckelaktiviteter som nämns i anslutning till goodwill. 
Årsredovisningsstudien var ett bra komplement till intervjuerna då den visade på vilka 
signaler företagen önskar förmedla genom sina årsredovisningar. Empiriavsnittet inleds 
med resultaten från årsredovisningsstudien. 

3.3.2 Intervjustudie 
För att få ökad förståelse för nyckelaktiviteterna och identifiera nyckelfaktorer i 
nedskrivningsprocessen av goodwill genomfördes djupgående intervjuer.  Intervju-
respondenterna var nyckelpersoner i företagen som har stor kännedom och insyn i hur 
nedskrivningsprocessen av goodwill hanteras samt vilka beräkningsantaganden företag 
kan göra vid nedskrivningsprövningar. Semistrukturerade intervjuer utgår enligt 
Bryman och Bell (2013) ifrån redan i förväg fastställda teman som är specifikt 
förankrad till själva forskningsfrågan. För att de djupgående intervjuerna i denna studie 
tydligt skulle hålla sig till ämnet och undvika att informationen frångick 
forskningsfrågan lämpade sig semistrukturerade intervjuer bäst. Grundtanken med de 
djupgående semistrukturerade intervjuerna var att respondenterna skulle tillåtas tala fritt 
om hur de arbetar med goodwill i praktiken. Av samma anledning var 
intervjurespondenterna anonyma i studien. Företagen informerades om detta i mailet 
som skickades ut för att undersöka intresset att delta i studien. 
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3.3.3 Intervjuernas genomförande  
Intervjuerna genomfördes via telefon och spelades in efter medgivande av personen i 
fråga för att i efterhand transkriberas. Anledningen till att telefonintervjuer användes i 
studien var för att urvalet inte skulle begränsas till ett specifikt geografiskt område. 
Telefonintervjuer är tidseffektiva och anses vara lika representativa som en personlig 
intervju där intervjuparterna träffas. (Bryman & Bell, 2013) I en studie av Lundqvist 
(2014) användes både personliga intervjuer och telefonintervjuer vid datainsamlingen 
och fann då inga signifikanta skillnader i informationen eller att det skulle ha någon 
påverkan på analysen av empirin. Vid respektive intervju togs noggranna anteckningar 
för att säkerställa att meningarna inte togs ur sitt sammanhang. Detta menar Bryman 
och Bell (2013) ökar möjligheten att fånga de exakta uttrycken och sättet som de 
uttalats på.  

Intervjuerna började med en presentation och därefter hade den ena intervjuaren 
huvudansvaret för att ställa frågor utifrån intervjuguiden. Den andre tog under intervjun 
noggranna anteckningar och fokuserade mycket på att läsa av intervjun samt ställa 
följdfrågor som kunde vara av intresse för undersökningen. Känslan av ett mer 
personligt samtal ökade med den tydliga ansvarsfördelningen och möjligheter för 
reflektioner samt intressanta följdfrågor ökade. Intervjuernas längd varierade mellan 
intervjurespondenterna vilket förklarades av att storleken på goodwill varierade mellan 
företagen och nedskrivningsprocessen ibland fördelades på flera personer, men 
intervjuerna tog från 40 upp till 60 minuter. I de fall där det på ett företag fanns flera 
redovisningsansvariga i nedskrivningsprocessen kunde kompletterande intervjuer i vissa 
fall genomföras för att fånga deras respektive infallsvinklar. Det var inte möjligt i 
samtliga fall då de flesta företag var inne i hektiska redovisningsperioder och därför inte 
kunde bistå med ytterligare intervjuer. Det påverkade dock inte resultatet i någon större 
utsträckning då det visade sig att de flesta hade god kännedom om tillvägagångssättet 
och själva nedskrivningsprocessen i helhet.  

3.3.4 Intervjuguide 
Den semistrukturerade intervjuguiden (se bilaga 3) styrde ämnet till aktuell 
forskningsfråga samtidigt som den lämnade utrymme att ställa följdfrågor. Genom att 
använda en intervjuguide underlättades jämförelser mellan företagen.  Intervjuerna 
fångade intressanta likheter och skillnader vilket ökade förståelsen företagens 
signalering vid nedskrivningsprövning av goodwill. Intervjurespondenterna tilläts under 
intervjuerna att tala öppet i syfte att fånga deras respektive uppfattning om det berörda 
ämnet.  

Frågorna i intervjuguiden var uppbyggda utifrån studiens referensram vilket 
underlättade kopplingen mellan empirin och referensramen. Intervjufrågorna var öppna 
och i många frågor ombads respondenten att ge utförliga och utvecklande svar för att på 
så vis öka chansen att fånga upp personernas respektive uppfattningar och tolkningar. 
Ordningen på frågorna tilläts variera beroende på intervjurespondenten och hur denne 
valt att redogöra det aktuella ämnet för att inte begränsa personens förklaringar. 
Ytterligare en fördel med att inte ha en specifik ordningsföljd på frågorna var att 
intervjun flöt på mer naturligt vilket gav intervjurespondenterna utrymme att mer 
djupgående förklara deras åsikter och upplevelser.  

Första frågorna i intervjuguiden skapade en grundläggande förståelse för företaget samt 
för intervjurespondentens roll och erfarenheter. Nästkommande frågor ställdes för att 
skapa en bild av företagets nedskrivningsprocess och vilka indikatorer och faktorer som 
tas i beaktning vid nedskrivningsprövningen. Frågorna ledde sedan in på vilka 
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beräkningar, fördelningar och antaganden företagen gör. Därefter riktades frågorna mot 
vilka incitament företaget kan ha till att skriva ned goodwill. Avslutningsvis ställdes 
frågor om beslutsprocessen och hur intervjurespondenten upplever reglerna kring 
nedskrivningen av goodwill.  

3.4 Bearbetning och analys av empirin 
Årsredovisningsstudien visar på vilka begrepp som vanligen används och signaleras av 
flertalet företag när de förmedlar redovisningsinformation gällande goodwill till 
intressenterna. För att uppnå huvudsyftet med studien har det empiriska resultatet från 
årsredovisningsstudien analyserats med tidigare forskning inom signalteori.  

Vid kvalitativa undersökningar är det praktiskt att genomföra löpande analyser. När det 
under intervjun upptäcktes att någon fråga förbisetts eller varit otydlig togs det i 
beaktning vid kommande intervjuer. (Patel & Davidson, 2011) Sammanställningen av 
intervjuerna bestod av olika steg. Först transkriberades dem rakt av efter inspelningarna, 
sedan sammanfattades och bearbetades dem var för sig i syfte att hitta nyckelord och 
specifika teman väl förankrade till studiens frågeställning och utifrån årsredovisnings-
studien. Alla intervjusammanställningar delades in i samma teman. De noggranna 
anteckningarna från intervjuerna underlättade sammanställningen då nyckelord och 
specifika teman lättare kopplades samman. De enskilda sammanställningarna jämfördes 
sedan med varandra för att hitta mönster mellan respektive tema och underkategorier 
emellan intervjurespondenterna. Genom identifiering av mönster beskrevs variationer 
mellan aktörernas perspektiv på nedskrivningsprövningarna. Citat har markerats för att 
öka trovärdigheten i sammanställningen (Patel & Davidson, 2011).  

3.5 Metodproblem  
I studien sattes validiteten i fokus då den har större betydelse i kvalitativa studier (Patel 
& Davidson, 2003). För att öka validiteten undersöktes nedskrivningsprocessen från 
olika källor och infallsvinklar där intervjurespondenternas olika kunskaper och 
upplevelser togs hänsyn till för att ge ett större och bättre underlag för analysen.  

Den semistrukturerade intervjuguiden stärkte validiteten då det styrde fokus till det 
aktuella ämnet samt öppnade upp för följdfrågor för att fånga upp så mycket 
information som möjligt. För att inte pålitligheten skulle minska fick respondenterna 
inte ta del av intervjuguiden i förväg vilket ökade möjligheten att fånga genuina svar av 
deras respektive upplevelser. Respondenterna informerades i förväg via mail om 
studiens syfte samt om intervjuns upplägg och om att deltagandet skulle vara anonymt. 
Detta skapade trygghet och förtroende vilket bidragit till ökad praktisk process-
validering. Reliabiliteten kan påverkas av att intervjurespondenterna var anonyma, men 
anonymiteten var nödvändig för att öka sanningshalten i intervjuerna. (Norén, 1995)  

Respondenterna tilläts prata öppet och följdfrågor ställdes kring det aktuella ämnet i det 
fall mer information krävdes. Eftersom intervjurespondenterna var anonyma och studien 
har ett aktörssynsätt minskade reliabiliteten då studien inte kan upprepas. Eftersom 
intervjurespondenterna utgjordes av personer på företagen som arbetade med 
nedskrivningsprocessen, gav deras fördjupade kunskaper en trovärdig och riktig bild av 
det aktuella ämnet vilket ökade studiens reliabilitet. Detta ökade även studiens praktiska 
processvalidering. Intervjuerna var intressanta då de fångade åsikter från personer som 
arbetar nära och påverkar själva processen vid nedskrivningsprövning av goodwill. 
Beräkningsantaganden och tillvägagångssätt förklarades med ord och upplevelser ur den 
praktiska tillämpningen av regelverken. I den empiriska sammanställningen citerades 
respondenterna vilket gav studien högre praktisk resultatvalidering då deras sätt att 
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beskriva upplevelserna fångades. Det framkom vid intervjuerna att intresset för att ta del 
av studien var stor vilket ökade resultatvalideringen ytterligare.  (Norén, 1995) Genom 
att tidigare forskning kring ämnet använts för att analysera empirin ökade studiens 
teoretiska resultatvalidering. (Abnor & Bjerke, 2008)  

För att höja reliabiliteten och verifierbarheten i studien spelades intervjuerna in. 
Fördelen med inspelningarna var att intervjuerna i efterhand kunde transkriberas 
noggrant för att undvika missuppfattningar. Den insamlade mätdatan analyserades 
utifrån vetenskapligt granskade mått och metoder vilket ökade precisionen i 
mätningen.  Sekundärdata i form av årsredovisningar har med fördel använts i 
kombination med intervjuerna för att styrka och öka trovärdigheten i studien.  

Ett metodproblem i studien var att det fanns begränsat med forskning på svenska företag 
som följer IFRS-regelverket och därför har forskning på IFRS-regelverket tillämpning i 
övriga Europa och regelverkets motsvarighet i form av exempelvis US GAAP i USA 
använts. Då tidigare forskning visar på att standarderna är likvärdiga och 
harmoniseringen mellan regelverken är stor, kunde studier baserade på andra regelverk 
appliceras på denna studie. 
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4 NYCKELFAKTORER OCH NYCKELAKTIVITETER I 
NEDSKRIVNINGSPROCESSEN 

 

Empirikapitlet inleds med en presentation av data från årsredovisningsstudien. Vidare studeras 
resultatet från årsredovisningarna djupare med data från de 12 intervjuerna för att identifiera 
nyckelaktiviteter och nyckelfaktorer i nedskrivningsprocess av goodwill. Kapitlet avslutas med 
en empirisk slutsats i form av sammanställande tabeller. 

4.1 Årsredovisningsstudien 
Den översiktliga jämförelsen företagens årsredovisningar emellan visar att information 
som ges i anslutning till goodwill utgörs av 0,01-0,03 % av det totala innehållet. Den 
närmare undersökningen av informationen som anges i samband med goodwill visar att 
företagen summerar det gångna året, kommenterar framtidstron samt vilka 
förutsättningar för utveckling företagsledarna tror företaget har i inledningen. I 
summeringen tas även betydande händelser upp såsom om en större nedskrivning har 
gjorts och vad som föranlett den samt hur marknaden utvecklats och hur 
företagsledningen tror den kommer fortsätta utvecklas. Årsredovisningsstudien visar att 
kassagenererande enheter och nedskrivningsbehov är ord som används i de flesta 
årsredovisningar i samband med nedskrivningsprövning av goodwill. Vid beräkning av 
återvinningsvärdet använder sig de flesta företagen av nyttjandevärdet istället för 
nettoförsäljningsvärdet. Antaganden om framtiden, tillväxt och diskonteringsränta görs 
för beräkning av nyttjandevärdet i anslutning till nedskrivningsprövningen. I 
årsredovisningarna framgår det att kassaflöden, marknad och tillväxt är viktiga 
antaganden som görs för att få fram rimliga prognoser. I årsredovisningarna skrivs det 
mycket om hur de kassagenererande enheterna är fördelade, vilka segment som finns 
och hur stora marginalerna är. Uppskattningar, beräkningar, antaganden och prognoser 
ligger till grund för om ett nedskrivningsbehov föreligger. Majoriteten av företagen har 
ett stycke i sina årsredovisningar om att beräkningarna i samband med nedskrivnings-
prövningen baseras på antaganden om framtiden och att det påverkar osäkerheten i 
företagets prognoser. Det finns likvärdig information om företagens tillvägagångssätt 
vid nedskrivningsprövning och värdering av goodwill men förklaringarna som framgår 
om vilka beräkningsantaganden företagen gjort är bristfälliga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 21 

 
Figur 3 visar en sammanställning av årsredovisningsstudien och visar på vilka ord som 
är vanligt förekommande i anslutning till goodwill i företagens årsredovisningar. 
Modellen presenterar de mest frekventa orden som störst och skarpast medan de mindre 
använda orden i anslutning till goodwill är mer transparenta och mindre i storlek. Tabell 
1 visar hur frekventa orden varit i de undersökta årsredovisningarna. Tecknet (*) efter 
ordet i tabellen indikerar att olika böjningsformer togs med i sökningen. Denna del av 
empirin visar att företag skickar signaler till sina intressenter i form av information 
gällande viktiga beräkningsantaganden om diskonteringsräntan, hur företagen fördelat 
sina kassagenererande enheter och beräknat framtida kassaflöden. I nästa del av empirin 
kommer dessa studeras djupare ur företagens perspektiv för att identifiera nyckel-
faktorer och nyckelaktiviteter i nedskrivningsprocessen.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 3. Bild över vanligt förekommande ord i samband med goodwill 

 
Tabell 1. Ordfrekvens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanligt förekommande ord Frekvens % 
Goodwill 0,05 
Kassagenererande  0,11 
Nedskrivningsbehov 0,01 
Tillgång* 0,26 
Nedskrivning* 0,06 
Antaganden 0,03 
Immateriella 0,06 
Återvinningsvärde 0,01 
Kassaflöde* 0,04 
Tillväxttakt* 0,05 
Diskonteringsränta* 0,02 
Nyttjandevärde 0,01 
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4.2 Intervjustudien 
I denna del sammanställs empirin från intervjuerna utifrån vilken organisation 
intervjurespondenterna tillhör. Empirin från intervjuerna inleds med en kort beskrivning 
av varje företag. Därefter kommer företagets nedskrivningsprocess och antaganden vid 
beräkning av återvinningsvärdet att beskrivas utifrån intervjuerna för att skapa en 
förståelse för företagets hantering av goodwill och nedskrivningsprövningen. I 
sammanställningarna kommer även intervjurespondenternas upplevda orsak till att det 
förekommer olika beräkningsantaganden framgå. Allt som står i sammanställningarna 
baseras på vad intervjurespondenten sagt vid intervjun.  

• Kort presentation av organisationen 
• Nedskrivningsprocessen 
• Beräkningsantaganden 
• Upplevda orsaker  

4.2.1 Företag 1  
Kort presentation av organisationen 
Det här är ett globalt företag som sysslar med produktutveckling och företagsförvärv 
inom olika affärsområden och har en decentraliserad organisation. I genomsnitt 
förvärvar företaget fem bolag om året och använder sig i regel av en extern 
värderingsexpert eftersom det vid förvärven krävs lokal kännedom om marknaden. 
Prognoserna som tas fram styr hela verksamheten och används även i nedskrivnings-
prövningen. Företagets VD innefattas inte av något incitamentsprogram, men ledningen 
och vissa nyckelpersoner i verksamheten omfattas. 
 
Nedskrivningsprocessen 
Vid ett förvärv värderar de externa värderingsexperterna bolagets samtliga tillgångar 
och skulder inklusive de immateriella tillgångarna som kan bestå av utvecklingsprojekt, 
varumärke och kundrelationer. Det värdet sätts sedan i relation till vad företaget har 
betalat för bolaget och i det flesta fall redovisas en goodwillpost. Nedskrivnings-
prövningen sker vanligtvis två gånger per år vid delårs- samt årsbokslutet. Om 
exempelvis marknaden skulle kollapsa eller om kassaflödet skulle försämras, finns det 
anledning att ana att värdet på bolaget gått ned och då genomförs nedskrivnings-
prövningen fler gånger under året. I företaget utgör goodwillposten en betydande del av 
tillgångsmassan och den är i regel kopplad till ett bolags varumärke. På styrelsemöten 
presenteras förslag på nedskrivning samt vilka parametrar och antaganden företaget har 
räknat med och det är styrelsen som fattar beslutet om nedskrivning av goodwill ska 
ske.  
 
Beräkningsantaganden 
Företaget sätter en budget för ett år framåt och den baseras på historiska värden samt 
lite tillväxt. Kassaflödet baseras på upprättad budget och på antaganden om förväntad 
organisk försäljningstillväxt, bruttovinstmarginaler, rörelsekapitalbehov samt en 
diskonteringsränta som används för att diskontera dessa värden. Försäljningstillväxten 
beräknas för fem år utifrån historiska värden och därefter antas en något lägre tillväxt 
utifrån branschens långsiktiga tillväxttakt.  Rörelsekapitalbehovet baseras också på 
historiska värden samt på antagen organisk försäljningstillväxt. Bruttovinstmarginalerna 
beräknas utifrån fastställda budgetar för varje kassagenererande enhet. De kassa-
genererande enheterna är uppdelade efter affärsområden. Intervjurespondenten menar 
att framtagandet av WACC är en komplex process. Den beräknas genom ett viktat 
avkastningskrav från marknaden på eget kapital med tillägg för schablonskatt samt en 
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bedömd långsiktig räntenivå på företagets skulder. En beståndsdel i WACC är den 
riskfria räntan och den brukar i företaget baseras på 10-åria statsobligationer. Den 
räntan är olika för de olika affärsområdena och det beror på att de har sin verksamhet på 
olika marknader. Varje år genomförs en känslighetsanalys där företaget ändrar de 
antaganden de gjort vid nedskrivningsprövningen för att se om utfallet blir annorlunda. 
All information presenteras till intressenterna genom årsredovisningarna och företaget 
försöker vara kontinuerliga i sina årsredovisningar så att utfall skall vara härledbara. 
 
Upplevda orsaker 
Intervjurespondenten på företaget upplever att goodwillhanteringen var bättre innan 
införandet av årliga nedskrivningsprövningar.  

“Nedskrivningstesterna är inte träffsäkra, de bygger på en del antaganden och 
subjektiva bedömningar. Det kan leda till att man lätt kan skruva på parametrar 
för att få resultatet att se bättre ut än vad det egentligen är, att man som företag 
kan välja vad man vill signalera till läsarna.”  

4.2.2 Företag 2  
Kort presentation av organisationen 
Företaget marknadsför och säljer industrikomponenter och tjänster till industrisektorn. 
Företaget är verksamt i flera länder och förvärvar i genomsnitt 10 företag per år, där de 
förvärvade företagen är framgångsrika på en väldefinierad marknad. Tack vare den 
geografiska spridningen begränsas riskexponeringen samt känsligheten mot 
konjunktursvängningar. Genom väldefinierade kontrakt med förbehåll för 
valutaexponering minskas valutarisken för företaget. Företaget är decentraliserat och 
har bonusmodeller och incitamentsprogram som innefattar ledningen och chefer på 
olika enheter. De har även bonus för vissa andra befattningar exempelvis säljare. 
 
Nedskrivningsprocessen 
Nedskrivningsprövningen görs i regel en gång per år i samband med årsbokslutet om 
inga andra indikatorer eller faktorer öppnar för ytterligare prövningar. Goodwillvärdet 
bedöms på affärsområdesnivå utifrån en modell för nedskrivningsprövning som tagits 
fram tillsammans med revisorerna och samma tillvägagångssätt tillämpas årligen för att 
värdera goodwillens återvinningsvärde genom nyttjandevärdet. Enligt intervju-
respondenten är nedskrivning ovanligt då förvärven i regel har goda marginaler vilket 
gör att företaget inte har några svårigheter med att försvara goodwill. Det är främst 
lönsamheten rent generellt inom de olika affärsområdena som har störst betydelse för 
beräkningarna vid nedskrivningsprövningen. 
 
På nedskrivningsprövningen görs sedan en känslighetsanalys där antagna värden 
försämras i syfte att kontrollera att företaget fortfarande kan motivera det bokförda 
värdet. I och med att bedömningen görs på lång sikt medför det viss fördröjning. Skulle 
dotterföretagen gå sämre gör företaget i första hand åtgärdsplaner som på lång sikt skall 
förbättra lönsamheten, vilket i praktiken innebär att en nedskrivning kan komma först 
långt senare. Utöver känslighetsanalysen i samband med nedskrivningsprövningen gör 
företaget en parallell prövning av andelarna i dotterbolagen för att se om det finns ett 
nedskrivningsbehov av dessa. Det kan i sin tur vara en indikation på att ett 
nedskrivningsbehov finns på goodwillvärdet. Det är ledningen som tar det slutgiltiga 
beslutet om en nedskrivning skall göras. 
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Beräkningsantaganden  
De kassagenererande enheterna är fördelade på segmentnivå efter affärsområdena då 
dessa antas har likvärdiga marknadsrisker. Anledningen till att de är fördelade så är att 
bolag inom ett affärsområde samarbetar och drar nytta av varandra. Ibland kan det vara 
svårt att särskilja till vilket bolag goodwillvärdet är förenat, vilket gör det mer praktiskt 
hanterbart med affärsområden. Företagets kassaflöde prognostiseras utifrån antaganden 
som motsvarar budgeterat resultat och beräknas utifrån förväntad tillväxt, vinster och 
marginaler för fem år framåt. Nedskrivningsprövningen utgår ifrån denna kassaflödes-
prognos och diskonteras med en beräknad diskonteringsränta, som beräknas utifrån 
ledningens beslut om den riskfria räntan och marknadsrisken. Diskonteringsräntan 
beräknas fram för hela koncernen då de bedriver samma typ av verksamhet. Antaganden 
görs sedan för den framtida tillväxten för resterande del av femårsperioden. 
Respondenten tillägger att eftersom företaget har goda marginaler är lönsamhetsfaktorn 
snarare än marknadsräntan den parametern som fokus bör ligga på. Information 
gällande nedskrivningsprocessen och vilka antaganden företaget gör anges i 
årsredovisningen. Respondenten anser att det är viktigt att redovisa liknande 
information och göra på samma sätt från år till år för att trovärdigheten i beräkningarna 
och rapportens kvalitet upprätthålls.  
 
Upplevda orsaker 
Respondenten menar att utifrån reglerna tillåts företag anta ett positivt kassaflöde som i 
sin tur ger ett positivt värde vilket kan ses som lite optimistiskt. Det är viktigt att vara 
konsekvent och att inte göra radikalt annorlunda modeller eftersom det skulle väcka en 
viss uppmärksamhet. Det är inte helt lätt att välja hur de kassagenererande enheterna 
skall fördelas och respondenten upplever att regelverket är lite diffust om 
tillvägagångssättet.  
 

“Reglerna öppnar upp för att kunna skjuta fram eventuella nedskrivningar och 
man kan redan något år innan en faktisk nedskrivning äger rum veta att ett 
nedskrivningsbehov föreligger.”   

 
Osäkerhet i processen uppstår då många antaganden skall göras om framtiden. Vad som 
händer framåt är det ingen som vet, men företaget måste förutsätta att de skall ha ett 
positivt resultat. Den decentraliserade organisationsstrukturen bidrar till möjlighet för 
företaget att öka prognossäkerheten då de försöker involvera företagsledarna på de olika 
enheterna i fastställandet av framtida prognosvärden, då de anses ha störst insyn och 
kunskap om enhetens verksamhet. Respondenten upplever inte att bonusar påverkar hur 
man i företaget hanterar goodwillvärdet, för att skulle värdena justeras ett år skulle det 
påverka företaget negativt nästkommande år.  

4.2.3 Företag 3  
Kort presentation av organisationen 
Företaget sysslar med fastighetsförvaltning i Sverige, främst med handelsfastigheter 
som de äger, utvecklar och förvaltar. Den starka fastighetsmarknaden har lett till att 
företaget ökat sin resultattillväxt under 2015. Företaget har inte några bonus- eller 
incitamentsprogram.  
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Nedskrivningsprocessen 
I denna bransch uppstår goodwill i samband med fastighetsförvärv. Nedskrivnings-
prövning sker en gång per år, eller oftare om det finns anledning att tro att det 
redovisade värdet inte är återvinningsbart. Vid nedskrivningsprövningarna kontrolleras 
goodwillvärdet mot marknadsvärdet för att se om något nedskrivningsbehov föreligger. 
För att se om det föreligger ett nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de 
kassagenererande enheterna som förväntas dra nytta av synergier som uppkommer vid 
förvärvet. I detta företag är goodwillposten kopplad till ett rörelseförvärv och utgörs 
uppskjuten skatt. Eftersom den posten har funnits under en längre period, har företaget 
en viss marginal kring värdet. Eventuella justeringar sker endast vid avyttringar och i år 
har goodwillposten minskat med hänsyn till årets fastighetsförsäljningar. 
Intervjurespondenten anser att den viktigaste parametern att ta hänsyn till vid 
nedskrivningsprocessen och prognoser är marknadens avkastningskrav vid en 
försäljning av en fastighet. Då används en kassaflödeskalkyl för att få en noggrann 
bedömning av ortspriset. Andra parametrar kan vara bedömning av marknadshyran, 
vakantantaganden samt framtida investeringar. Hela processen, beräkningar och 
antaganden diskuteras löpande med företagets revisorer och det är styrelsen som 
beslutar om nedskrivning av goodwill ska ske. 
 
Beräkningsantaganden 
Det är den externa parten som sköter företagets beräkningar i samband med 
nedskrivningsprövningen av goodwill. Respondenten vet dock att diskonteringsräntan 
baseras på observerbara avkastningskurvor utifrån aktuella marknadsräntor vilka är 
desamma för alla enheter och att prognoserna sätts för fem år. De kassagenererande 
enheterna består av tillgångar som grupperas på lägsta nivån av identifierbara 
kassainflöden, det vill säga affärsområden. Eftersom goodwillposten är kopplad till ett 
enda förvärv så utgör det rörelseförvärvet den kassagenererande enheten. 
Intervjurespondenten menar att fördelen med att vara i fastighetsbranschen är att det 
krävs lite justeringar jämfört med andra branscher. Alla de beräkningar och antaganden 
som gjorts vid nedskrivningsprövningen dokumenteras väl i årsredovisningen och görs 
konsekvent och likadant från år till år. 
 
Upplevda orsaker 
Respondenten följer den mall som togs fram för länge sedan och följer de tolkningar 
och instruktioner som anges i mallen. Eftersom företaget outsourcar en stor del av 
processen är respondenten inte är involverad i de beräkningar och antaganden som 
behöver göras. Hur företagen väljer att göra sina beräkningar och antaganden, internt 
eller externt, kan ha en viss påverkan på utfallet på grund av olika perspektiv. 

“IFRS-regelverket är enkelt att följa, men det är inte något som jag kollar i 
jättenoga”. 

4.2.4 Företag 4  
Kort presentation av organisationen 
Detta är ett handelsföretag som tillhandahåller lösningar inom inköp, kvalitetssäkring 
och logistik. De bedriver även tillverkning av industrikomponenter. Företaget är 
verksamt i flera länder och har två tillverkningsanläggningar. Trots relativt svag 
industrikonjunktur och ogynnsam utveckling av valutakurser ökade nettoomsättningen 
under 2015. Företaget har en betydande goodwillpost. Företaget utvecklar sitt 
incitamentprogram som skall innefatta de ledande befattningarna, verkställande 
direktören och nyckelmedarbetare. 
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Nedskrivningsprocessen 
Nedskrivningsprövningen av goodwill sker en gång per år under kvartal fyra då 
företaget har en god bild över årets resultat, nästkommande budget samt de finansiella 
planerna. Varje bolag stäms av under året med månadsavstämningar och skulle ett bolag 
avvika väsentligt från budgeten är det en indikation på att det kan föreligga ett 
nedskrivningsbehov. Det är koncernredovisningsansvarige som identifierar om det finns 
ett nedskrivningsbehov i ett bolag. Det tas sedan upp på ett revisionsutskott där 
revisorerna lämnar sina synpunkter om antaganden är rimliga och sedan är det styrelsen 
som fattar beslut om nedskrivningen. Det ska dock i allmänhet handla om ett större 
belopp för att frågan ska gå vidare till styrelsen. När nedskrivningsprövningen är gjord 
genomför ledningen alternativa beräkningar genom att göra rimliga förändringar i de 
antaganden som gjorts i samband med framtagande av diskonteringsränta, tillväxt och 
bruttomarginal. Intervjurespondenten säger att det är viktigt att vara konsekvent i sina 
beräkningar, men samtidigt ska vara föränderlig när förutsättningarna förändras. 
 
Beräkningsantaganden 
Företaget har en excelmall där WACC, goodwillvärdet, aktievärdet, budgeten, årets 
balansräkning och ytterligare två års finansiell plan läggs in. Nuvärdesberäkningen av 
framtida kassaflöden i bolaget baseras på budget, finansiell plan, en schablonmässig 
värdering om ränteläget samt företagets beräknade diskonteringsränta. Tillväxten 
grundas på historisk organisk tillväxt och utveckling. Diskonteringsräntan baseras på 
det allmänna ränteläget, betavärdet, marknadsvärde och risker. Det är PwCs 
undersökning om risker som används som underlag till beräkningen. Tillgångarna är 
fördelade i flera kassagenererande enheter och i flesta fall är det enskilda bolag. 
Eftersom enheterna ingår i företagets affärsmodell så används samma antaganden för 
alla enheter. Anledningen till varför de flesta enheterna är enskilda bolag är att 
revisorerna inte anser att de har en nog långt gången integration mellan bolagen för att 
slås ihop till segment eller affärsområden. De nuvarande reglerna gör det möjligt att 
välja hur den fördelningen ska ske. 
 
Upplevda orsaker 
Intervjurespondenten tycker att IFRS-regelverket har en god praktisk nivå, även om det 
ligger väldigt mycket antaganden bakom beräkningarna.  
 

“Om det skulle trilla ut ett nedskrivningsbehov på exempelvis en miljon kronor så 
är det inte säkert att vi skulle göra en så stor nedskrivning eftersom det grundas 
på så mycket antaganden.”  

 
Prövningen görs för att se om det finns någon indikation på ett nedskrivningsbehov och 
sedan måste siffrorna enheterna antagit kontrolleras. Respondenten menar att enheterna 
kan skönmåla siffrorna genom att lämna in en finansiell plan som är helt orimlig eller 
att de glömt ta hänsyn till vissa faktorer. Det är därmed viktigt att inte vara för 
matematisk i sitt synsätt, utan att ha en tanke bakom. Företaget är strukturerat så att 
ledningen fattar beslut om resultat och budget för bolagen. 
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4.2.5 Företag 5  
Kort presentation av organisationen 
Företaget arbetar med komponenttillverkning inom industribranschen. Trots industri-
branschens svaga marknad har tillväxten på andra områden kunnat stabilisera 
koncernens utveckling. Organisationen arbetar decentraliserat för att varje enhet skall 
kunna anpassa sig lättare till marknadsförändringar. Respondenten upplever inte att 
goodwillposten utmärker sig i företagets helhetsbild. Den enda som har bonus i 
företaget är VD:n. 
 
Nedskrivningsprocessen  
Nedskrivningsprövningen görs i regel en gång per år, men skulle det uppstå problem 
eller att kännedom om specifika problem finns så nedskrivningsprövas goodwill oftare. 
Företaget har en gång gjort en stor nedskrivning vid ett annat tillfälle än i samband med 
den årliga nedskrivningsprövningen och årsbokslutet. Anledningen var att de var fel ute 
med prognoserna samt att de förlorade en stor kund i kombination med att ny teknik 
introducerades på marknaden vilket gjorde att företagets teknik blev ineffektiv. 
Goodwillposterna i företaget är kopplade till förvärv som ägts under en längre period 
med stabila verksamheter som det gått bra för och som har relativt goda marginaler. 
Frågan gällande goodwillnedskrivning kommer till sin spets när företaget gör 
misslyckade företagsförvärv. Det är företagets koncernledning som fattar beslut om 
nedskrivning av goodwill.  
 
Beräkningsantaganden  
De kassagenererande enheterna fördelas på olika marknadsområden. Bolag som är mer 
integrerade utgör en kassagenererande enhet och företag som inte är integrerade utgör 
var för sig en kassagenererande enhet. Olika diskonteringsräntor har beräknats fram för 
de olika kassagenererande enheterna baserat på vilken marknadsrisk ledningen bedömt 
föreligger.  Diskonteringsräntan räknas fram utifrån andelarna och räntorna på eget 
respektive lånat kapital. När företaget förvärvar ett bolag använder de sig av 
tilläggsköpeskilling, vilket innebär en utvärdering av företagets utveckling och ju bättre 
det går desto mer erläggs enligt avtalet som betalning. För att göra nedskrivnings-
prövningen krävs antaganden om hur framtiden kommer att se ut. Budgetar görs inte för 
mer än ett år framåt utan företaget använder sig för det mesta av prognoser som baseras 
på antaganden om tillväxttakt och bruttorörelsemarginaler för fem år framåt. 
Respondenten anser därför att kassaflödesprognoserna blir väldigt schablonmässiga. Det 
finns en viss svårighet i prognostisera den framtida avkastningen då allt som handlar om 
framtiden är gissningar, men respondenten förstår inte hur det skulle kunna göras på 
något annat sätt heller utan problemet är att det inte finns något facit. Alla antaganden 
och beräkningar i anslutning till nedskrivningsprövningen anges i årsredovisningen. 
 
Upplevda orsaker 
Respondenten anser att det finns svagheter i nedskrivningsmodellen som utgår ifrån 
regelverket och är framtagen i samarbete med revisorerna.  

“Modellen gör det möjligt att justera parametrarna om framtida antaganden och 
få fram det värdet man vill ha.”  

Den är känslig för prognostiserade resultat och diskonteringsfaktorer. Respondenten 
menar att det finns någon form av falsk exakthet i prognoser av framtida värden då 
ingen egentligen vet vad som händer kommande vecka än mindre om fyra år. Reglerna 
för hur de kassagenererande enheterna ska hanteras anser respondenten är luddigt då 
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företaget kan dela in enheterna efter varje enskilt bolag eller genom sammanläggning av 
dem. Det är således något som kan motiveras utifrån vad företaget själv önskar. 
Respondenten anser att det blir lättare att hantera när enheterna klumpas ihop för att de 
bolag som går bra hjälper de som går dåligt. Det handlar mycket om hur bolaget styrs 
och det blir lättare att hantera de förvärvade företagen då de fördelas i kassagenererande 
enheter. Nedskrivningar menar respondenten föranleds av taktiska överväganden och 
kommer företaget fram till att ett nedskrivningsbehov föreligger, försöker företaget i 
regel ta lite i överkant för att skapa marginaler och slippa samma diskussion i 
kommande årsredovisning. 

“Visst sjutton kan de bli lite taktiska överväganden, det är klart. Om man kommer 
fram till att här har vi ett nedskrivningsbehov så kan man göra en nedskrivning 
som är så pass stor så att man slipper skriva ned en gång till om ett år eller så, 
det skulle inte se så bra ut. Det skulle signalera att man är fel ute.”  

 
Respondenten resonerar att upprepade nedskrivningar signalerar att de är fel ute i sina 
värderingar och att de hellre gör en större nedskrivning och sedan slipper skriva ned 
under kommande år. Respondenten anser att det blir jobbigt att förklara i 
årsredovisningen varför det går sämre än vad de trodde. Företaget vill hellre skriva om 
att livet är toppen och inte om sina problem. 

4.2.6 Företag 6  
Kort presentation av organisationen 
Företaget är verksamt inom kommunikationsbranschen. De erbjuder sina kunder flera 
olika kommunikationstjänster för att på ett kostnadseffektivt sätt underlätta kund-
relationer och hantera intern kommunikation. Företaget är verksamt globalt och 2015 
var ett mycket bra och händelserikt år. Företaget ser till möjligheten att skapa ett 
aktiebaserat incitamentsprogram för företagsledare, VD och medarbetare som har 
viktiga befattningar inom organisationen. 
 
Nedskrivningsprocessen  
Nedskrivningsprövningen är enligt intervjurespondenten en löpande process och den 
genomförs minst en gång per år, men så fort det finns anledning att anta att det finns 
skillnad mellan det redovisade värdet och det verkliga värdet måste en värdering göras. 
Företaget har väldigt lite goodwill och värden med ganska stor marginal som täcker upp 
goodwillposten så det finns inga anledningar att göra fler prövningar än den årliga 
nedskrivningsprövningen. Det anses av respondenten vara en enkel och okomplicerad 
process och görs i samband med bokslutet. En parameter som kan föranleda att 
nedskrivningsbehovet ses över fler gånger under året är om den kassagenererande enhet 
som goodwillen är hänförd till skulle utvecklas på ett helt annat sätt än vad som var 
tänkt och motstrider de ursprungliga förväntningarna. Respondenten menar att det är en 
fråga om hur nära de ligger den ursprungliga värderingen och i deras fall ligger de så 
pass långt ifrån att det skulle krävas väldigt stora förändringar för att det skulle bli 
aktuellt med en nedskrivning. Vid nedskrivningsprövningen följer företaget en 
kassaflödesmodell med prognoser och förväntningar kring intäkter och kostnader. Efter 
nedskrivningsprövningen genomförs en känslighetsanalys där företaget ändrar de 
antaganden som gjorts för att se om det skulle ha någon inverkan på behovet att skriva 
ned goodwill. Det är styrelsen som fattar beslut om nedskrivning, men det är inget 
enkelt beslut och ska goodwill skrivas ned så kommer styrelsen vilja vara involverad i 
högsta grad och ha all tillgänglig information.  
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Beräkningsantaganden 
Respondenten menar att de prognoser som framställs och de antaganden som görs är 
väldigt generella och att det är verksamheten som styr. I deras fall tittar de på vilken 
försäljningsmix de kommer att ha, hur mycket de kommer att sälja inom respektive del 
samt vilka kostnader de tror är föränderliga. Det kommer då att visa på vilken 
lönsamhet företaget kommer ha baserat på vad de tror om framtiden utifrån historiska 
siffror och korrigeringar för vad företaget tror om marknadens utveckling.  
 
Framtida kassaflödet baseras på finansiella prognoser för en fem års period och på 
antaganden om försäljningstillväxt, rörelsemarginal och diskonteringsränta. Tillväxt-
takten och rörelsemarginalen grundas på respektive enhets budget och prognoser. 
Respondenten poängterar att ingen kan veta hur verksamheten kommer att se ut om fem 
år, men det handlar om att göra rimliga konservativa antaganden som påvisar om 
goodwillvärdet kan eller inte kan försvaras. Om företaget skulle ha goda marginaler till 
goodwillvärdet kan de utgå från grundförutsättningarna och de förändringar som skett 
under året. Skulle företaget ligga nära sitt goodwillvärde och ha svårt att försvara sin 
goodwill krävs det mer noggrannhet och mer information och dokumentation till sina 
antaganden.  
 
Diskonteringsräntan beräknas för varje kassagenererande enhet Det anses vara 
nödvändigt att ha en diskonteringsränta för varje bolag eftersom det är fråga om skilda 
aktiviteter. Företaget använder sig av CAPM-modellen och utgår från den information 
som finns tillgänglig. Respondenten upplever att det förekommer viss osäkerhet och att 
det är en bedömningsfråga, men efter diskussion med företagets revisorer landar de i 
antaganden som de tycker är rimliga och som speglar verkligheten.  Eftersom ledningen 
inte anser att det har skett några avgörande förändringar i marknadsräntorna eller i 
riskpremien för deras bransch så har företaget använt samma diskonteringsränta under 
flera år.  
 
Företaget har sex stycken kassagenererade enheter som är uppdelade efter dotterbolag. 
Resonemanget bakom den fördelningen är att det är affärsgivande enheter och de är 
fristående i den meningen att företaget skulle kunna sälja en av dem och det skulle inte 
påverka koncernens förmåga att stå på egna ben. Det är genom årsredovisningen som 
företaget informerar intressenterna om de prognoser, antaganden och beräkningar som 
görs i anslutning till nedskrivningsprövningen. 
 
Upplevda orsaker 
Respondenten tycker att regelverket, som det är utformat idag, ger ett rimligt utrymme 
för att på bästa sätt modellera verksamheten för att på bästa sätt kunna ge en bra bild 
över hur verksamheten bedrivs. Det finns alltid diskussioner om reglerna ska vara 
hårdare eller mer strikta, men respondenten är tveksam till att det skulle skapa mer 
värde. I slutändan handlar det om att kunna påvisa att företaget kan försvara sin 
goodwill utifrån vad de tror är att det verkliga värdet. Företaget måste således hitta 
lösningar som speglar verkligheten.  
 

“Jag kan förstå att det finns situationer där detta missbrukas och att mycket 
diskussioner handlar om att bygga ett regelverk som inte ska lämna utrymme för 
tolkningar och att det skulle minska risken för stora skandaler, men då får man 
kanske också acceptera en situation där mycket resurser läggs på åtgärder som 
inte skapar så mycket värde för aktieägare och för att visa det verkliga värdet 
som faktiskt finns i företaget.”  
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Respondenten tycker att det nuvarande regelverket är så kontrollerande som möjligt, 
men samtidigt lämnar utrymme för att visa det verkliga värdet. Det finns alltid 
osäkerhet, men det handlar om att göra den bästa rimliga bedömningen för att spegla 
verkligheten. Sedan bör aktieägare ha den kunskap att förstå att oavsett vilken bild 
företaget visar så finns det en risk att den inte stämmer, att den är för pessimistisk eller 
optimistisk.  

4.2.7 Företag 7  
Kort presentation av organisationen 
Företaget är verksamt inom kollektivtrafikbranschen i Norden sedan början på 1900-
talet. Det är ett decentraliserat företag då de är verksamma inom flera olika länder där 
verksamhetskännedom är en viktig faktor för företagets lönsamhet. De är kontrakts-
baserade, vilket betyder att organisationer skickar ut förslag om hur de vill att trafiken 
ska se ut och då lämnar olika kollektivtrafikföretag anbud på de förslagen. Det företag 
som har högst kvalitet och lägst pris vinner kontraktet. Kontrakten löper på ungefär 8-
10 år och det innebär att i denna bransch är intäktsströmmen, resultaträkningen och 
företagets resultat väldigt förutbestämt.  Styrelsen är belagd med incitamentsprogram 
vilket inte innefattar företagets VD. 
 
Nedskrivningsprocessen  
En gång per år, i slutet på året, gör företaget en framtidsplan där de går igenom alla 
avtal och tittar på positiva och negativa aspekter. Eftersom företaget är kontraktsbaserat 
är budgeten, prognoserna och den långsiktiga planen på fem år till 98 % korrekta. Det är 
framtidsplanerna som ligger till grund för nedskrivningsprövningen. Företaget har 
mycket finansiell leasing och det skiljer sig i hur det ser ut i kassaflödet och i 
resultaträkningen. Tillgången amorteras under en längre tid än vad skulden betalas på så 
när nedskrivningsprövningen genomförs utgår företaget från resultaträkningen och 
sedan justeras kassaflödet med hur de faktiska amorteringarna sett ut under året. Så 
varje bolag belastas med hur det ser ut i koncernen rent kassaflödesmässigt och sedan 
diskonteras det värdet. Det kommer visa om det föreligger något nedskrivningsbehov av 
goodwill. Koncernredovisningschefen lägger fram ett eventuellt nedskrivningsbehov till 
styrelsen som godkänner eller inte godkänner det som läggs fram. Varje kontrakt som 
företaget har är väldigt stora och därför är avtalstolkningen viktig, då ett avtal inte kan 
brytas även om det inte är lönsamt. Skulle företaget räkna fel i ett avtal påverkar det inte 
bara goodwillnedskrivningen utan hela verksamheten.  
 
Beräkningsantaganden 
Goodwillposten i företaget utgör en viktig del av helhetsbilden och företaget gör även 
en långsiktig plan för den posten. De antaganden företaget gör utgår helt och hållet från 
en intern bedömning av de närmaste fem åren med olika tillväxttakter per 
segmentsområde samt utifrån framtidsplanen. För åren därefter antas en tillväxttakt på 
noll procent. Vid beräkning av återvinningsvärdet krävs det flera antaganden och 
uppskattningar om framtiden. Bolagen har inte särskilt stort kapitalbehov bortsett från 
den finansiella leasingverksamheten så det är ganska enkelt att beräkna kassaflödet på 
varje segment. Företaget använder då en enkel kassaflödesmodell och en 
diskonteringsränta. Prognoserna för framtida kassaflöde baseras på antaganden om 
framtida förhållanden och uppskattningar av variabler utifrån historiska värden och 
information från marknaden. Varje bolag ansvarar för sina egna långtidsplaner och i 
koncernen kontrolleras det om bolagen uppfyller det som står i planen.  Respondenten 
upplever att det blir större säkerhet när det är decentraliserat och varje bolag sätter sina 
egna långtidsplaner eftersom de har mest kunskap om verksamheten. De 



 
 

 31 

prognostiserade kassaflödesberäkningarna diskonteras med en diskonteringsränta plus 
en rimlig riskpremie. Diskonteringsräntan tas fram genom beräkning av 
avkastningskravet på kapitalet, marknadsrisken och den riskfria räntan. Diskonterings-
räntan beräknas för varje kassagenererande enhet och används vid nuvärdesberäkningen 
av kassaflödesprognoserna.  De segment som företaget har är juridiska bolag eftersom 
uppdragen alltid sker på lokal nivå. Företaget har även ett gemensamt bolag som säljer 
tjänster till de övriga bolagen. Det kan vara servicetjänster, IT-avdelning, juristfunktion 
med mera. Beräkningarna och prognoserna räknas som internt material och förmedlas 
inte till intressenterna. Respondenten tror inte att de har något intresse av att få 
information om dessa. 
 
Upplevda orsaker 
Intervjurespondenten tycker att det var bättre förr då företagen gjorde linjära 
avskrivningar på goodwillvärdet eftersom det minimerade risken då avskrivningarna 
baserades på verkliga beräkningar istället för bedömningar om framtiden.  
 

“Nu kan det bli lite fram och tillbaka. Bara för att man tror att man inte kommer 
att likvidera nog med lönsamhet under 10 år så måste du skriva ner goodwill och 
sedan när man kommer närmare i tiden så upptäcker man att det inte är sant så 
får man inte skriva upp den.”  

 
Respondenten menar att det kan ta tid innan tillgången eller verksamheten visar om den 
är värd någonting och att en avskrivning kan vara enklare att förstå, att det är en 
värdenedsättning. Samtidigt menar respondenten att det är fel att bara göra 
avskrivningar eftersom posten minskar linjärt och ingen hänsyn tas till om det värdet 
var korrekt vid förvärvet. Enligt respondenten har många bolag svårt att värdera 
goodwill och göra nedskrivningstesterna eftersom det är väldigt teoretiskt, vilket leder 
till att det inte är många bolag som gör nedskrivningar. Även om styrelsen fattar beslut 
om nedskrivningar, tror inte respondenten att det ska påverkas av företagets 
incitamentsprogram. Respondenten upplever att nedskrivningsprövningen är olika för 
olika verksamheter och branscher och det viktigaste är att inte göra beräkningarna 
mekaniskt utan att fundera på vilken påverkan långtidsplanerna har. Även om företaget 
har stabila prognoser, förekommer det viss osäkerhet, eftersom det man siar om ligger 
ganska långt in i framtiden. Det nuvarande regelverket passar det här företaget bra.  
 

“Till exempel i detaljhandeln kan det svänga snabbt och de har stora osäkerhets-
faktorer jämfört med oss som har väldigt stabila kontrakt och långtidsplaner.”  

4.2.8 Företag 8  
Kort presentation av organisationen 
Företaget är verksam inom banksektorn med fokus på investering och sparande. 
Företaget påverkas mycket av marknadens förändringar och måste därmed hålla hög 
förändringstakt. 2015 var ett bra år för företaget med hög andel transaktioner trots det 
varierande marknadsläget. Företagets incitamentsprogram innefattar ledningen och 
VD:n samt vissa befattningar inom bolaget. 
 
Nedskrivningsprocessen 
Nedskrivningsprövningen görs en gång per år i anslutning till årsbokslutet. Företaget 
utgår ifrån en diskonteringsmodell där lönsamheten för de olika kassagenererande 
enheterna får stor påverkan på resultatet eftersom goodwillvärdet oftast kan hänföras till 
kundstockar i olika länder. Mallen gås igenom varje år med revisorerna och ses igenom 
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ifall förbättringar går att göra. Oavsett om det finns ett nedskrivningsbehov eller inte 
ska frågan upp till styrelsen som fattar det slutliga beslutet. Eftersom företaget har goda 
marginaler är det ingen post som bevakas mycket under året. Respondenten anser att 
lönsamheten är mest avgörande vid värdering av företagsförvärv, men även räntor är 
viktiga att ta hänsyn till. Respondenten upplever att det alltid kan bli bättre på att ställa 
upp sina antaganden och göra prognoser som blir allt mer träffsäkra varför ett ständigt 
utvecklingsarbete gällande nedskrivningsprövningen krävs. 
 
Beräkningsantaganden 
Enligt respondenten handlar det första antagandet om hur kassaflödena kommer 
utvecklas och det grundas på antaganden om tillväxt och marknadsutveckling för en 
treårs period. Vet företaget att någon större förändring skall till tar företaget hänsyn till 
det, men annars tänker de att marknaden skall följa en prognostisk trend. Därefter skall 
en diskonteringsränta tas fram som baseras på marknadsräntan, riskfria premien och 
marknadens avkastning. Företaget tar fram olika diskonteringsräntor för de olika 
kassagenererande enheterna då de olika marknaderna har olika riskprofiler. Företaget 
utgår ifrån WACC före skatt vid nuvärdesberäkning av kassaflödet. Prognoserna som 
används i prövningarna är det underlag som används för att styra verksamheten. 
Respondenten anser att det är många avväganden och mycket tänkande innan prognosen 
är fastställd. Det är ett avvägande beroende på vad det handlar om för verksamhet. 
 
Företagets kassagenererande enheter är indelade efter förvärven de gjort i de olika 
länderna som företaget är verksam inom. Respondenten menar att nedskrivnings-
prövningen blir praktiskt lättare att hantera då förvärven i varje land är indelade i 
kassagenererande enheter, men att det kan bli lite snedvridet. Även om det medför att 
det är en lite större enhet som goodwillposten genererar, är det en större del kassaflöden 
som används för att försvara en mindre tillgång. Det menar respondenten kanske är lite 
negativt då något annat kompenserar för att just den här tillgången inte presterar som 
den ska. Diskonteringsräntan varierar efter vilka riskprofiler de olika förvärvade 
bolagen befinner sig i.  
 
Upplevda orsaker  
Respondenten menar att goodwillvärdet är svårt att dela upp då den allokeras till flera 
enheter inom samma segment, vilket kan göra det svårt att upptäcka när nedskrivnings-
behov föreligger. Enligt respondenten kan diskonteringsmodellen bidra till att det 
uppstår en viss fördröjning då nedskrivningar kan komma att genomföras först efter att 
de faktiska problemen har gett sig till känna. Respondenten menar att modellen går att 
påverka.  
 

“Det kan gå något år eller två, där man av någon anledning man inte vill skriva 
ned, så kan man rucka på delar i modellen för att få det att se bättre eller sämre 
ut, men de är klart att det inte går att förändra hur som helst.” 

 
Det finns alltid osäkerheter vid framställandet av prognoser om framtiden och 
respondenten resonerar att den påverkas mycket av hur börsen utvecklas.  
 

“Prognoserna man gör, så klart att de alltid blir fel eftersom de baseras på 
antaganden man gör för framtiden.  Man kan ju inte veta hur utvecklingen blir, 
vilket är en stor osäkerhet”.  
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Enligt respondenten varierar antaganden och beräkningarna efter vilken riskprofil och 
marknad företaget är verksamt inom. Respondenten menar på att nedskrivning av 
goodwill ofta sker vid byte av VD, eftersom de inte vill ”bära andras ryggsäckar” och 
rensar därför gärna ur för att starta på en ny kula.  

4.2.9 Företag 9  
Kort presentation av organisationen 
Företaget är verksamt inom investeringsbranschen och förvärvar företag med 
utvecklingspotential som de utvecklar och sedan säljer. Goodwillposten utgör en 
väsentlig del av företagets helhetsbild och intervjurespondenten anser att det värdet 
visar på att företaget växer snabbare än marknaden. Chefer, ledningen och vissa säljare 
innefattas har bonus- och incitamentsprogram. 
 
Nedskrivningsprocessen 
I stort sett ser processen likadan ut från år till år om vilka steg som skall gås igenom och 
vilka frågor som kan dyka upp. Respondenten tycker ändå att det hela tiden kan 
förändras och förbättras. Det mest grundläggande i processen är vad företaget tror om 
dess utveckling. Är det ett bolag som går bra och ser till tillväxt och lönsamhet, är det i 
regel inte några större problem att göra nedskrivningstestet. Intervjurespondenten menar 
dock att det kan finnas underliggande parametrar som styr bolagets utveckling, 
exempelvis mikro och makro faktorer. Det är därmed enligt respondenten svårare att 
göra nedskrivningstester i ett bolag som går dåligt, eftersom prognoserna blir mer 
osäkra och det komplicerar processen. Skulle det föreligga ett nedskrivningsbehov, 
testas antaganden och värderingar extra noga innan ett nedskrivningsbelopp fastställs. 
Om företaget under året märker att ett bolag har väldigt god marginal läggs det i princip 
åt sidan och de känner sig klar med den prövningen för det året, om det inte skulle 
hända något drastiskt och oförutsett. I regel är det dock bolag som har liten marginal 
som testas i samband med bokslutet då företaget har de verkliga värdena. Det är initialt 
företagets värderingteam som gör en bedömning om det finns ett nedskrivningsbehov. 
Processen följs upp av ledningsgruppen och VD:n samt styrelsen som tar beslutet om 
nedskrivningen. Om det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov gör företaget en 
nedskrivning för att visa korrekta siffror i sina böcker. Om företaget skulle förlora en 
stor kund eller ett kontrakt gör de inte en nedskrivning med det beloppet, utan de tar i 
beaktande om de tror att de kan hämta upp det värdet på annat sätt eller växa ändå med 
olika strategier.  
 
Beräkningsantaganden 
I företaget gör moderbolaget sina egna tester och underkoncernerna gör sina egna tester. 
Det kan se olika ut eftersom de går efter olika värden och perspektiv. Det menar 
respondenten kan försvåra processen eftersom antaganden kan skilja sig mycket åt 
beroende på situationen eller vilket bolag det gäller. När företaget ska beräkna verkligt 
värde använder de oftast en multipel på EBITA. Vid uppskattningen av en multipel 
analyserar och beaktar företaget jämförande noterande bolag samt bedömer 
attraktiviteten på företaget utifrån given resultatprognos. Nyttjandevärdet räknas fram 
genom ett diskonterat kassaflöde där företaget prognostiserat ett framtida kassaflöde 
och gjort en diskontering av det värdet för att få ett verkligt värde per idag. Vid 
beräkningen av framtida kassaflöden använder företaget antaganden om diskonterings-
ränta, försäljningstillväxt, bruttomarginaler, vinstmultipel och vinstprognos för fem år. 
De bedömningar och antaganden som utgör grund för nyttjandevärdesberäkningen och 
verkligt värde är förknippade med osäkerheter och risker. Utgångspunkt för att skatta 
värden är i enlighet med tidigare erfarenhet och externa källor.  
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Ett väsentligt antagande är WACC, som tas fram för varje kassagenererande enhet. 
Olika antaganden används för varje dotterbolag eftersom de utgör egna oberoende 
enheter med egna förutsättningar. Vid beräkningen av diskonteringsräntan används en 
traditionell CAPM-modell och diskonteringsräntan återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och specifika risker som är knutna till tillgången. 
 
Företaget har delat in sina kassagenererande enheter efter underkoncerner som består av 
ett antal bolag som de förvärvat. Det är ledningen som beslutat om den fördelningen för 
att kunna utvärdera varje underkoncern för sig. Eftersom moderbolaget ligger på en 
högre nivå i koncernen påverkas de inte särskilt mycket om ett dotterdotterbolag skulle 
förlora en kund som är jätteviktiga för dem. Det skulle inte vara något som företaget 
skulle ta hänsyn till i framställande av sina prognoser och bedömningar. Det blir dock 
olika bedömningar beroende på vilken nivå i koncernen nedskrivningstesterna utförs på. 
Om det skulle komma fram nya förutsättningar, kan beräkningarna revideras. Det skulle 
kunna vara om företaget tycker att det bor en viss osäkerhet i en parameter som används 
vid framtagande av WACC, då måste det bekräftas att man använt sig av korrekta 
antaganden. De antaganden som görs gällande nedskrivningsprövningen anges till 
intressenterna genom företagets årsredovisning. 
 
Upplevda orsaker 
Företaget använder sig av erfarna värderare och intervjurespondenten upplever därmed 
inte att det uppstår någon stor osäkerhet vid nedskrivningsprövningen av goodwill och 
tror nog att osäkerheten kan vara större i andra företag. Respondenten tillägger att 
eftersom prognoser grundas på antaganden om framtiden så ligger det alltid viss 
osäkerhet i värderingarna. Företaget har interna instruktioner med riktlinjer för hur 
WACC skall tas fram. De tittar på förutsättningarna för bolaget och inom vilket 
intervall parametrarna bör vara. Varje enskilt bolag kan därmed inte sätta en egen 
WACC som är helt utifrån egna tyckanden, utan de har interna riktlinjer som gäller för 
alla. Då nedskrivningsprocessen involverar flera nyckelpersoner och har interna 
kontroller upplever inte respondenten att resultatmanipulering är genomförbart. 
Respondenten vill inte riktigt svara på om det nuvarande regelverket gällande 
goodwillnedskrivningar passar deras typ av verksamhet, men säger att det till viss del 
gör det eftersom deras utgångspunkt är att öka värdet på deras bolag för att sedan sälja 
dem. Respondenten menar att en linjär avskrivning är lättare att förstå, både för 
företagen och för läsarna.  
 

“Jag upplever att IFRS-regelverket är relativt komplicerat och det är ett stort 
utrymme för bedömningar. Olika bolag kan göra olika bedömningar eftersom 
reglerna tillämpas på olika sätt. Det kan därmed vara svårt för utomstående och 
läsare att förstå vad bolaget gjort för bedömningar och varför man satt en WACC 
på en viss nivå.”  

4.2.10 Företag 10  
Kort presentation av organisationen 
Det här är ett reseföretag som är verksamma över hela världen och är därmed utsatta för 
hård konkurrens. För att vara konkurrenskraftiga på marknaden lägger företaget stor 
fokus på kostnadsbesparingar. Respondenten tycker inte att goodwillposten utgör någon 
betydande del av deras totala tillgångar, men att allt är ju relativt. Företaget har inget 
bonus- eller incitamentprogram. 
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Nedskrivningsprocessen 
Enligt respondenten nedskrivningsprövas goodwilltillgångarna två gånger per år. 
Respondenten anser att de har goda marginaler och kan försvara tillgångens 
goodwillvärde, men ifrågasätter vilket värde den har för intressenter. 
 

“Jag vet inte hur investerare ser på det, ur ett finansiellt perspektiv. Om de tar 
hänsyn till goodwillvärdet eller inte. Det är ju det där med att värdera en tillgång 
om man skulle köpa företaget, skulle man betala för det? Jag skulle själv vara 
skeptisk till om de är värt att betala för.“ 

 
Respondenten tar tillsammans med företagets CFO fram en plan för hur nedskrivningen 
av goodwill skall ske om behov föreligger och det är CFO:n som fattar beslut om 
nedskrivning. I vissa fall skriver inte företaget ner allt i ett bräde, utan delar upp det i 
flera omgångar. För att stödja nedskrivningsprövningen av goodwill görs en 
övergripande analys av känsligheten i variablerna i modellen. En	 försämring av de 
väsentliga antaganden som ingår i värderingsprocessen samt en höjning av 
diskonteringsräntan görs för att se om återvinningsvärdet är inom ramen för att undvika 
nedskrivning. 
 
Beräkningsantaganden 
Utifrån resultaträkningen läggs en finansiell plan upp för de kommande fem åren. Enligt 
respondenten estimerar de samma diskonteringsränta till de kassagenererande enheterna 
utifrån den vägda kapitalkostnaden efter skatt som är baserad på marknadsdata och 
historisk utveckling i företaget. Diskonteringsräntan används i modellen för beräkning 
av framtida kassaflöde. I den modellen ingår även antaganden om volymutveckling, 
enhetsintäkt och driftsmarginaler. Företagets goodwillpost är hänförlig till två 
bolagsförvärv och därmed har företaget två kassagenerande enheter. Eftersom företagets 
goodwillpost är relativt liten är den i regel inte svår att försvara med antaganden om att 
det kommer vara lönsamt. Respondenten anser att alla beräkningar och planer är intern 
information som endast ledningen och revisorerna skall ha tillgång till. Företaget väljer 
att skriva i sin årsredovisning om hur de ser på utvecklingen som varit under året, men 
de skriver absolut inte om framtiden och de offentliggör inga prognoser. 
 
Upplevda orsaker 
Respondenten upplever att de prognoser och beräkningsantaganden som görs gällande 
framtida kassaflödet är det mest avgörande. Det är dessa subjektiva antaganden om 
framtiden som respondenten anser skapar osäkerheter i modellen. Eftersom företaget är 
utsatt för hård konkurrens och är mycket priskänsliga, är det svårt att göra korrekta 
bedömningar om framtiden. De antaganden företaget gör skiljer sig därför från år till år 
eftersom marknaden och branschen förändras. Respondenten anser att det är viktigt att 
tänka på vad som signaleras till intressenterna.  
 

“Man diskuterar mycket om vad man ska ta upp i kommunikén. Positivt kan vara 
en krona, vilket är väldigt vagt om man skriver att man tror på en positiv 
utveckling under kommande år. Vad säger egentligen det? Ibland kan man välja 
att skriva mer eller mindre.” 
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4.2.11 Företag 11  
Kort presentation av organisationen 
Företaget bedriver fastighetsförvaltning i Norden. De kombinerar tjänster och för att 
vara flexibla samt snabbt kunna upptäcka förändringar i marknaden är organisationen 
decentraliserad. Den nordiska marknaden har varit relativt stabil och har positiv tillväxt 
vilket varit gynnsamt för företaget. Företaget har avtalade bonusprogram för de 
anställda. 
 
Nedskrivningsprocessen 
Företagets nedskrivningsprövning görs årligen i samband med årsbokslutet. Om det 
finns anledning att tro att det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov görs prövningen 
fler gånger under året. I och med den flexibla verksamheten sker viss utveckling av 
modellen årligen. Respondenten menar att de alltid kan bli bättre på att ställa upp 
antaganden och göra prognoser som blir allt mer träffsäkra, varför ett ständigt 
utvecklingsarbete krävs. Det är företagets ledning som tar beslut om goodwillen ska 
skrivas ned eller inte.  
 
Beräkningsantaganden 
Enligt respondenten är stabila kassaflöden väldigt viktiga för företaget. Respondenten 
upplever att de finns svårigheter med att ställa prognoser för framtiden då det alltid 
finns en viss mån av osäkerhet för hur utvecklingen på marknaden kommer se ut. 
Kassaflödesberäkningen baseras på företagets affärsplan som grundas på finansiell 
budget och prognoser för en treårs period. Det är ledningen som fattar beslut om detta. 
De kassagenererande enheterna är indelade efter företagets affärsområden. 
Diskonteringsräntan beräknas utifrån aktuell vägd kapitalkostnad samt antaganden om 
försäljningstillväxt och historiskt rörelseresultat. Enligt respondenten har respektive 
affärsområdes marknadsförutsättning stor betydelse vid beräkningen av diskonterings-
räntan. Ledningen bedömer dock att marknadsrisken inte skiljer sig åt mellan 
affärsområdena och därför används samma beräknade diskonteringsränta till alla 
kassagenererande enheter. Tillvägagångssätt och vissa antaganden som gjorts vid 
nedskrivningsprövningen anges i årsredovisningarna.  
 
Upplevda orsaker 
Vid beräkningar och prognoser om framtiden poängterar respondenten att det är extra 
viktigt att antaganden ligger på rimliga nivåer och är verklighetsförankrade för att 
upprätthålla en förtroendeingivande bild externt. Enligt respondenten försöker företaget 
involvera nyckelpersonerna i de olika kassagenerande enheterna och låta dem redovisa 
budgeten och resultatet för respektive enhet.  

“När det handlar om framtiden vidtar vi alltid tillförsikt då det är förknippade 
med osäkerheter. Antaganden man gör kan påverka beräkningsmodellen avsevärt 
vilket kan bli missvisande och föranleda problem i ett senare skede. Att 
beräkningar om sånt man inte vet blir fel blir ingen förvånad över, men de måste 
ändå finnas rimlighet i ens antaganden och utfallen får inte hamna för långt 
utanför prognosen för vad man först trodde.” 

Kundernas förtroende är viktigt för företaget och det är svårt för företaget att återskapa 
ett skadat förtroende varför kontinuitet är viktigt enligt respondenten. Reglerna är 
ganska vaga i vissa sammanhang varför det krävs noga avvägningar för vad som bäst 
redovisar en rimlig beräkning efter prognoserna.  
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4.2.12 Företag 12 
Kort presentation av organisationen 
Företaget är leverantör av affärssystem samt erbjuder konsultering och implementering 
av de dessa affärssystem. Det är ett decentraliserat företag vilket innebär att de är 
flexibla och kan snabbt anpassa sig efter marknadsförändringar. Företaget är globalt 
etablerat och verksamma på en hårt konkurrensutsatt marknad. Företaget har 
incitamentsprogram som inkluderar chefer och personer med viktiga befattningar i 
organisationen. 
 
Nedskrivningsprocessen 
Nedskrivningsprövningen i företaget föranleds av en grövre kontroll av de redovisade 
värdena. Respondenten anser att företaget har goda marginaler att försvara 
goodwillvärdet. Sett ur investerarnas synvinkel anser respondenten att det är viktigt att 
redovisa värdena så att jämförbarhet åren emellan är möjlig.  Det är särskilt viktigt vid 
ett turbulent marknadsläge där investerare vill kunna härleda de antaganden och 
beräkningar kopplade till värderingarna för att redovisningen skall anses vara trovärdig. 
Det skickar signaler till intressenterna om att redovisningen är korrekt och företaget har 
den kompetens som krävs för att göra korrekta bedömningar. Redovisningschefen gör 
en första bedömning om ett nedskrivningsbehov föreligger och presenterar det för 
ledningen som tar beslut om nedskrivning skall göras. 
 
Beräkningsantaganden 
De kassagenererande enheterna fördelas efter affärsområdessegment vilka är sex 
stycken. De är indelade efter den strategiska styrningen. Anledningen till den 
fördelningen är att om det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov kan företaget 
prognostisera framtida avkastningskrav på just den enheten. Det kan vara så att 
prognosen visar på att den enheten kommer generera betydligt högre kassaflöde än vad 
böckerna säger vilket då visar på att enhetens goodwillvärde kan försvaras. 
Diskonteringsräntor tas fram för de olika enheterna utifrån marknadens avkastningskrav 
och marknadsrisken. Framtida kassaflöden beräknas genom att ledningen tar fram en 
treårig strategisk plan utifrån det sista årets kassaflödesanalys. Den strategiska planen 
används sedan för att estimera en förväntad tillväxt. För de nästkommande två åren 
använder företaget olika antaganden om tillväxt beroende på hur de olika segmenten 
utvecklas och vilken tillväxt som kan förväntas. De förmedlar information till 
intressenterna via årsredovisningarna och försöker vara konsekventa för att upprätthålla 
trovärdighet. 
 
Upplevda orsaker 
Respondenten anser att utrymmet i reglerna för hur de kassagenererande enheterna skall 
fördelas kan ge vissa företag en fördel. Företag kan välja den fördelningen som gynnar 
företaget på bästa sätt. Respondenten förtydligar att det är företagets 
marknadsförhållanden som styr hur de väljer att dela in sina enheter och att det i sin tur 
påverkar de antaganden och beräkningar företaget gör. 
 

“Fördelen är att mindre välmående bolag absorberas, det blir en fördelning på 
segmentet. Samtidigt skall ett bolag bidra till hela gruppen också och är 
förvärvade i syfte att stärka hela segmentet.”  
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4.3 Empirisk slutsats 
Årsredovisningsstudien visar på att företagens årsredovisningar tenderar att efterlikna 
varandra. Studien visar att företag inte lämnar särskilt mycket information om vad de 
grundar sina beräkningsantaganden på. Årsredovisningsstudien sammanfattar teman och 
nyckelord som använts av företagen för att signalera deras ekonomiska ställning och 
försvara de redovisade värdena. Utifrån intervjuerna har företagens tillvägagångssätt vid 
nyckelaktiviteterna identifierats och sammanställs i tabell 2. Tabellen visar på att 
företag använder sig av olika beräkningsantaganden vid beräkning av diskonteringsränta 
och framtida kassaflöde. Även hur företagen väljer att fördela sina kassagenererande 
enheter skiljer sig åt.  
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Tabell 2. Sammanställning över identifierade nyckelaktiviteter 

 
 
 
 
 
 

Nyckel-
aktiviteter 

Kassagenererande 
enheter 

Framtida kassaflöden Diskonteringsränta 

Företag 1 Affärsområden Budget, förväntas organisk 
försäljningstillväxt, bruttovinstmarginaler, 
rörelsekapitalbehov samt en 
diskonteringsränta. Beräknas för 5 år.  

WACC på eget kapital med tillägg för 
schablonskatt, en bedömd långsiktig 
räntenivå på företagets skulder samt 
den riskfria räntan. Räntan är olika för 
de olika affärsområdena.  

Företag 2 Affärsområden 
 

Antaganden om framtida tillväxt, framtida 
vinster och marginaler. Antagandena 
motsvarar budgeterat resultat för 5 år.  

Ledningens beslut om den riskfria 
räntan och marknadsrisken. Räntan är 
lika för de olika affärsområdena. 

Företag 3 Affärsområden Beräknas externt. Prognoser för 5 år. Observerbara avkastningskurvor utifrån 
aktuella marknadsräntor. En och 
samma ränta beräknas för alla enheter. 

Företag 4 Enskilda bolag Budget, finansiell plan för 3 år, en 
schablonmässig värdering om ränteläget samt 
diskonteringsräntan. Tillväxten grundas på 
historisk organisk tillväxt och utvecklingen. 

Allmänna ränteläget, betavärdet, 
marknadsvärde och risker. Samma 
antaganden används för alla enheter. 

Företag 5 Affärsområden Budgetar och prognoser baserat på antaganden 
om tillväxttakt och bruttorörelsemarginaler för 
5 år samt en diskonteringsränta. 

Marknadsrisk samt andelar och räntor 
på eget respektive lånat kapital. 
Diskonteringsräntan är olika för de 
olika enheterna. 

Företag 6 Enskilda bolag Finansiella prognoser för 5 år och antaganden 
om försäljningstillväxt, rörelsemarginal och 
diskonteringsränta. 

Beräknas enligt CAPM för varje 
kassagenererande enhet. Har haft 
samma ränta i flera år.  

Företag 7 Affärsområden 
 

En kassaflödesmodell, diskonteringsränta och 
en riskpremie. Antaganden om framtida 
förhållanden för 5 år utifrån historiska värden 
och information från marknaden.  

Beräknas för varje kassagenererande 
enhet. Baseras på ett avkastningskrav 
på kapitalet, marknadsrisken och den 
riskfria räntan. 

Företag 8 Affärsområden  Trender utifrån prognoser och en 
diskonteringsränta. Antaganden om tillväxt 
och marknadsutveckling för en 3års period. 

Marknadsräntan, riskfria premien och 
marknadens utveckling. Olika 
diskonteringsräntor för varje enhet. 

Företag 9 Enskilt bolag Diskonteringsränta, försäljningstillväxt, 
bruttomarginaler, vinstmultipel och 
vinstprognos för 5 år. 

Beräknas för varje kassagenererande 
enhet enligt CAPM. Återspeglar 
marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och specifika risker 
som är knutna till tillgången. 

Företag 10 Enskilt bolag Volymutveckling, enhetsintäkt, 
driftsmarginaler och diskonteringsränta. 
Prognoserna görs för 5 år framåt. 

Marknadsdata och historisk utveckling 
i företaget. Samma ränta till enheterna. 

Företag 11 Affärsområden Finansiell budget och prognoser för en 3 års 
period samt diskonteringsräntan.  

Antaganden om försäljningstillväxt och 
historiskt rörelseresultat. Samma ränta 
till de olika enheterna. 

Företag 12 Affärsområden Förväntad tillväxt, budgeterad bruttomarginal 
baserad på resultat och marknadsutveckling 
för 5 år. 

Olika räntor för varje enhet. 
Marknadens avkastningskrav och 
marknadsrisken. 
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Det empiriska materialet visar på att företagens beräkningar av framtida kassaflöde 
påverkas av företagets förmåga att ta fram prognoser. Det grundas utifrån vilken 
kunskap, kompetens och erfarenhet de anställda besitter samt historiska värden. 
Osäkerheter om framtiden samt marknads- och branschutveckling bidrar till att 
förståelsen om orsak och verkan minskar vilket leder till olika bedömningar från 
företagens sida.  Marknadsandelen påverkas av hur konkurrensutsatt företaget är, vilket 
avgör hur flexibla företagen måste vara för att kunna anpassa sig. Enligt empirin kräver 
konkurrensutsatta marknader en mer decentraliserad organisationsstruktur för att vara 
mer flexibla och anpassningsbara. Empirin visar även på att företagens vilja att skriva 
ned påverkar resultatet. Viljan påverkas av olika incitament, bland annat att företagens 
önskan att uppnå legitimitet, förmedla trovärdiga rapporter och signalera intressenterna 
en rättvisande bild av företaget. I tabell 3 sammanställs identifierade nyckelfaktorer 
utifrån den empiriska datan. Nyckelfaktorerna är identifierade som faktorer som 
påverkar de identifierade nyckelaktiviteterna i nedskrivningsprocessen av goodwill. I 
syfte öka förståelse för koncerners signalering vid nedskrivningsprocessen kommer 
dessa nyckelaktiviteter och nyckelfaktorer att analyseras mot tidigare forskning utifrån 
studiens referensram.  
  

Tabell 3. Sammanställning över identifierade nyckelfaktorer 

 
Nyckelfaktorer Antal företag 
Historiskt värden 6 
Marknadsandel 2 

Företagets interna struktur 6 
Olika incitament 8 

Bransch och marknad 7 
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5 UTVECKLING AV ANALYSMODELL ÖVER 
NEDSKRIVNINGSPROCESSEN 

 

I följande kapitel analyseras empirin med hjälp av tidigare forskning. Empiri presenteras och 
analyseras med syftet att förstå vilka aktiviteter och faktorer som påverkar företagen i 
nedskrivningsprocessen. En utvecklad analysmodell över nedskrivningsprocessen presenteras 
och avslutningsvis presenteras propositioner utifrån studiens resultat. 

5.1 Jämförbarhet mellan årsredovisningar 
Utifrån årsredovisningsstudien syns det tydligt att den information företagen lämnar i 
sina årsredovisningar gällande goodwill är likvärdig företagen emellan. Det kan finnas 
flera förklaringar till detta. En är att de undersökta företagen följer samma regelverk och 
redovisningsstandarder vilket reglerar tillvägagångssättet och vilka viktiga detaljer som 
skall framgå i årsredovisningarna. Ytterligare en förklaring är att företagen eftersträvar 
att tillgodose intressenternas efterfråga på information och jämförbarhet företagen 
emellan i syfte att vårda relationen vilket bidrar till de uppenbara likheterna i 
rapporterna. Detta visar på ett samband mellan företagens vilja att upprätthålla 
legitimiteten gentemot sina intressenter vilket är i enlighet med vad Campbell et al. 
(2001) funnit samband för.  

Genom att informera och signalera intressenterna försöker företagen upprätthålla sin 
legitimitet gentemot sina intressenter. Detta stämmer överens med den institutionella 
teorins isomorfismer som förklarar varför företag tenderar att likna varandra över tid. 
IFRS-regelverket tillåter företag att göra egna bedömningar vid beräkningar och 
framställande av sina rapporter, men eftersom att företagen efterliknar varandra ökar 
jämförbarheten och homogeniteten i årsredovisningarna. En bidragande orsak till detta 
är att det skapas normer som företagen förhåller sig till. Med ökad homogenitet och 
jämförbarhet minskar osäkerheten i bedömningen av den information och signaler som 
företagen lämnar. I likhet med vad Hahn et al. (2013) fann eftersträvar företagen att 
förmedla information som uppfattas trovärdig. Empirin visar att företag är 
knapphändiga med att informera läsarna av de finansiella rapporterna om vad de 
grundar sina beräkningsantaganden på. Det stöds av en undersökning av Roman et al. 
(2009) som fann resultat på att de upplysningar som lämnas i anslutning till 
nedskrivningarna är bristfälliga. Årsredovisningsstudien visar på att viktiga antaganden 
och osäkerheter i samband med goodwillvärderingen anges i årsredovisningarna. Carlin 
et al. (2010) visade på att trovärdigheten i rapporterna minskar när företagen inte gör 
korrekta beräkningar och antaganden. 

Jämförbarheten företagen emellan ökar med tiden då den information de lämnar är 
likvärdig, men även om informationen emellan är likvärdig visar tidigare studier på att 
det finns brister i rapporternas trovärdighet. Precis som Dálauro (2013) är inne på kan 
upplysningarna som företagen lämnar vara indikatorer på om utfallen är trovärdiga och 
därför är det viktigt för informationsmottagarna att vara medvetna om de signaler som 
går att utläsa ur rapporterna. 
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5.2 Signalering 
Signalerna som företagen sänder ut till informationsmottagarna identifieras som 
nyckelfaktorer som påverkar företagens beräkningar och antaganden i nedskrivnings-
processen av goodwill. Genom att analysera hela processen utifrån tidigare forskning 
om specifika delar, utvecklas en analysmodell över nedskrivningsprocessen.  

Hårda informationssignaler är enligt Petersen (2004) kvantitativ information som man 
kan utläsa ur företagens årsredovisningar. Av empirin framgår det att faktorer som 
lönsamhet, kassaflöde och marknadsandel har stor betydelse i nedskrivningsprocessen 
och har klassificerats som hårda informationssignaler. Organisationsstruktur samt 
marknad och bransch har utifrån empirin klassificerats som mjuka informationssignaler, 
då företag ger information om dessa i textform. För att förstå dessa fullt ut krävs det 
enligt Uchida (2011) att man har djupare kontakt med företaget.  

I tabell 4 framgår det att företagen valt olika fördelningar av kassagenererande 
enheter.  Empirin visar att de kassagenererande enheternas fördelning påverkas mycket 
av hur organisationsstrukturen ser ut samt hur självständiga enheterna är. Om 
koncernen har flera enskilda bolag som är verksamma inom samma produkt- eller 
marknadsområde, väljer de oftast att dela in sin organisation efter affärsområde. Om 
företaget istället har enskilda bolag eller fastigheter som inte har något samarbete eller 
koppling till övriga tillgångar, har företaget valt att se sina kassagenererande enheter 
som enskilda bolag och förvärv. Empirin visar på att stora kassagenererande enheter 
leder till att högt presterande företags kassaflöden kompenserar för mindre välmående 
företag, vilket minskar risken för att nedskrivningsprövningen ska indikera ett 
nedskrivningsbehov. I enlighet med Petterssons (2015) slutsats är fördelningen av de 
kassagenererande enheterna den viktigaste parametern för om det blir en nedskrivning 
och att större kassagenererande enheter ger färre nedskrivningar. Det empiriska 
resultatet visar på att det är marknadsförhållandena och branschen som utgör 
grunden för vilken indelning som passar företaget samt vilka antaganden och 
beräkningar som skall användas. IFRS-regelverket tillåter företagen att fördela 
kassagenererande enheter efter vad som passar företaget bäst i enlighet med positiv 
redovisningsteori (PAT) som säger att företag väljer redovisningsmetoder 
opportunistisk samt gör det som gagnar företaget bäst. Resultatet visar på att företag 
upplever att det är smidigare rent praktiskt att hantera nedskrivningsprövningarna då de 
kassagenererande enheterna är större. Ju fler företag som ingår i enheterna desto större 
riskspridning blir det då sannolikheten att det plötsligt skall börja gå dåligt för alla bolag 
samtidigt är liten. Med andra ord gynnas företagen av tolkningsfriheten gällande 
fördelning av kassagenererande enheter.  

 
Tabell 4. Företagens fördelning av kassagenererande enheter 

 
Kassagenererande enheter Affärsområde Enskilda företag 

Antal företag 8 4 
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Utifrån tabell 5 utläses att företag använder sig av olika parametrar och antaganden vid 
beräkning av framtida kassaflöde. Det empiriska resultatet visar på att de flesta företag 
använder sig av prognoser och antaganden om förväntad tillväxt och rörelsemarginaler 
utifrån historiskt kassaflöde och lönsamhet. Enligt empirin råder det hög osäkerhet 
vid framtagandet av kassaflödesprognoser. I linje med studien av Shalev et al. (2013) 
framgår det att synergieffekter är svåra att upptäcka och bedöma och att det i sin tur 
leder till att beräkningen av framtida kassaflöde och diskonteringsränta försvåras och 
osäkerheten ökar. Studien visar på att flertalet av respondenterna upplever att det är 
dessa subjektiva antaganden om framtiden som skapar osäkerheten i 
nedskrivningsprövningen av goodwill. Studien indikerar att parametrarna är lätta att 
justera för att förbättra resultatet och signalera intressenterna ljusare resultat. Mycket 
tidigare forskning stöder empirin för att värderingarna är subjektiva samt att 
prognoserna inte är nog träffsäkra, då de bygger på antaganden och bedömningar. 
Heaton (2002) menar att företagsledare är för optimistiska i sina bedömningar om 
kassaflödena.  Chen et al. (2009) visar på att kassaflödesprognosens utfall beror mycket 
på diskonteringsräntan, vilken de menar inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Empirin visar att det krävs ett visst mått av optimism för att göra framtidsprognoser och 
flertalet av företagen använder positiva tillväxtantaganden.  
 

Tabell 5. Företagens antaganden och prognosintervall vid beräkning av framtida kassaflöde 

 
Antaganden om framtida 
kassaflöden 

Företag med 
prognoser för 3 år 

Företag med 
prognoser för 5 år 

Budget, förväntad tillväxt, 
bruttovinstmarginaler, 
rörelsekapitalbehov   

  
3 

Budget, finansiell plan och 
schablonmässig värdering av 
ränteläget 

1 
  

Budget, prognos, 
försäljningstillväxt, 
rörelsemarginal 

2 2 

Volymutveckling, 
enhetsintäkt, 
driftsmarginaler 

  
1 

Externt   1 
Bruttomarginal, tillväxt, 
marknadsutveckling 

  2 

 

Tabell 5 visar att företagen i studien har valt att göra sina prognoser för olika 
periodsintervall. Företag som är verksamma på marknader som är instabila, har hög 
konkurrens och stora variationer i intäkts-och kostnadsströmmarna har svårare att ta 
fram säkra prognoser för beräkningarna. Empirin visar att IFRS-regelverket passar bra 
till företag som är verksamma på en stabil marknad med låg osäkerhet. Det empiriska 
resultatet visar på att företagen baserar sina prognoser på bland annat historiska 
värden. Det kan medföra att om företaget har dåligt resultat ett år och behöver göra en 
nedskrivning, kan det leda till nedskrivningar även nästkommande år. Enligt empirin är 
detta något som företag vill undvika då det sänder ut negativa signaler, då det ser dåligt 
ut med nedskrivningar och tyder på att ledningen inte lyckas med sin uppgift att styra 
företaget mot lönsamhet samt att prognoserna och beräkningarna inte är tillförlitliga. 
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Företag tenderar därför att ta lite i överkant för att skapa marginaler och för att slippa 
göra ytterligare nedskrivningar i ett senare skede. Empirin visar att företag inte vill 
signalera negativa aspekter av företaget i sina rapporter och att de helst undviker 
signaler som kan visa att de är fel ute. Dálauro (2013), Beatty et al. (2006) och 
Ramanna et al. (2007) menar att företagsledningen undviker att skriva ned 
goodwillvärdet när möjlighet ges och att det även påverkar kvaliteten av de finansiella 
rapporterna då upplysningarna påverkas. Detta är något som den här studien också visar 
på, att företagen vill förmedla en bra bild av dess ekonomiska ställning och 
framtidsutsikter samt att de, om möjlighet ges, väljer att inte skriva ned goodwillvärdet. 
Enligt empirin kan företag använda sig av utrymmet i reglerna för att göra taktiska över-
väganden och ändra sina parametrar och antaganden för att skjuta på nedskrivningen 
tills det passar bättre. Wines et al. (2007) fann i sin studie att tillförlitligheten i 
rapporterna minskar då det tillåts subjektiva och opportunistiska bedömningar.  

Enligt det empiriska resultatet påverkas osäkerheten i prognoserna av vilken 
organisationsstruktur företaget har. Empirin visar att säkerheten ökar om företaget är 
decentraliserat och enskilda bolag sätter sina egna prognoser eftersom de har mest 
kunskap om verksamheten. Studien visar på att personer på respektive kassagenererande 
enhet involveras för att få mer träffsäkra prognoser. Dessa prognoser kontrolleras av 
ledningen för att säkerhetsställa att personerna på de enskilda bolagen inte drivs av egna 
incitament. Det empiriska resultatet visar på att de flesta företagen har bonus- och 
incitamentsprogram i företagen som innefattar ledningen och VD:n. Enligt flertalet 
respondenter upplevs det dock inte som att det påverkar beslut gällande 
nedskrivningsfrågor som tidigare forskning funnit kvantitativa bevis för. Chambers et 
al. (2011) påvisade att när ledningens ersättning hotas, undviks nedskrivningar. Ball 
(2006) menar att bonusincitament skapar manipulering av redovisningen och 
övervärdering av till gångarna. Detzen et al. (2012), Watts (2003) och Deangelo (1988) 
resonerade att cheferna kan dra nytta av sina befogenheter och använda subjektiviteten 
till sin fördel för att påverka resultaten och hur det ekonomiska resultatet skall 
redovisas. Även om studien utifrån respondenternas syn inte finner stöd för att 
nedskrivningsprövningen påverkas av bonus- och incitamentsprogram, kan det inte 
uteslutas då det enligt tidigare studiers bevis ändå kan förutsättas ha viss påverkan på 
utfallet. I denna studie framgick det dock att nya VD:ar tenderar att skriva ned goodwill, 
eftersom de vill börja om på en ny kula och rensa ut övervärden som känns 
svårförsvarade för att kunna visa på en positiv resultatutveckling.  

Att signalera intressenterna är viktigt för företagen och det läggs både tid och resurser 
på att skapa en bra och tilltalande årsredovisning. Studien visar på att det subjektiva 
bedömningsutrymmet i IFRS-reglerna gällande nedskrivningsprövning av goodwill gör 
det möjligt för företag att justera parametrar om framtida antaganden för att få önskvärt 
värde och på så vis välja vad de vill signalera till sina läsare. Detta visar på att 
regelverket tillåter företagen att vara optimistiska i sina beräkningar och tillämpa 
reglerna så att det gynnar företaget på bästa sätt. Vilket stämmer överens med det 
opportunistiska synsättet i positiv redovisningsteori (PAT) som säger att företag väljer 
den redovisningsmetod som gynnar företaget på bästa sätt. Det kan leda till att företag 
gör på olika sätt och det i sin tur gör det svårt för utomstående att tolka rapporterna rätt 
och genomföra jämförelser. Det empiriska resultatet stämmer väl överens med resultatet 
i Hayn et al. (2006) studie om att internationella redovisningsreglerna lett till 
svårigheter för intressenter att värdera företag då beräkningarna i rapporterna grundas 
på subjektiva bedömningar. Vilket även är i enlighet med det bevis Pettersson (2015) 
fann som visar på att nedskrivningsprövningar används opportunistiskt då osäkerheterna 
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i modellen möjliggör det. Giner et al. (2015) kom fram till att nedskrivnings-
prövningarna används för att jämna ut resultat vilket även påverkar storleken på 
goodwillnedskrivningen. Trueman (1996)  fann att företag gärna tonar ner information 
som kan ha negativ påverkan på företaget och i likhet med Garcia Osma et al. (2009) 
visar på att avvikande från prognoser eller budgetar gärna tonas ned. Denna studie visar 
att det ibland lämnas information som kan vilseleda intressenterna då signalerna kan 
uppfattas för positiva vilket i många fall kan vara vad företagen önskat. Ett specifikt 
exempel på detta är då företag kan använda ordval i årsredovisningen som är vaga och 
lite vilseledande. Skriver företaget i sin årsredovisning att utvecklingen förväntas bli 
positiv säger det inget om hur bra det egentligen förväntas gå, positiv kan vara allt från 
plus en krona och mer. Vilket i likhet med Mavlanova et al. (2012) och Connelly et al. 
(2011) visar på att positiva signaler som företagen sänder ut kan öka legitimiteten. 

Företag baserar sitt framtagande av diskonteringsränta på olika antaganden och 
parametrar, vilket tabell 6 visar. Studien visar på att flera företag upplever det svårt att 
göra dessa antaganden om framtida förhållanden eftersom det är omöjligt att veta vad 
som ska hända i framtiden. Vilket stämmer överens med vad Grant Thornton kom fram 
till i sin undersökning år 2005. De fann bevis på att företag upplever att beräkning av 
framtida kassaflöde och diskonteringsräntan är de svåraste momenten i nedskrivnings-
processen. De flesta företag gör sina antaganden utifrån någon form av information från 
marknaden. Det kan dock skilja sig lite om vilken information de använder sig av. 
Anledningen till detta anser flera respondenter är att informationen ser olika ut beroende 
på vilken marknad och bransch företaget är verksam inom.  

Tabell 6 visar även att en del företag använder sig av samma diskonteringsränta till alla 
sina kassagenererande enheter medan en del företag valt att beräkna en 
diskonteringsränta för varje enskild kassagenererande enhet. En anledning till att företag 
använt samma diskonteringsränta till alla enheter är enligt empirin för att utnyttja 
synergieffekter och för att minska risken för ett nedskrivningsbehov. Hänsyn tas då inte 
till varje enskild marknadsrisk utan företaget använder samma antaganden till varje 
enhet oberoende på vilken marknad den enheten är hänförlig till. Husman och Smith 
(2008) fann bevis på att WACC är den mest relevanta diskonteringsräntan, men enligt 
empirin skiljer sig beräkningsmetoderna för framtagandet av WACC åt mellan 
företagen. Carlin et al. (2010) påpekar att optimistiska diskonteringsräntor måste 
uppmärksammas av myndigheter, revisorer och företagens intressenter. Enligt empirin 
är det ledningen som fastställer diskonteringsräntan och avgör om den är rimlig. Ben-
David et al. (2007) poängterar att optimistiska chefer ofta sätter en lägre 
diskonteringsränta och ju lägre diskonteringsräntan är desto högre blir de beräknade 
återvinningsvärdet och risken för nedskrivning minskar. Detta i anslutning till att Carlin 
et al. (2009) fann bevis för att opportunistiska diskonteringsräntor är vanligt och sätts 
för att få fördelaktiga resultat. I det empiriska materialet framgår det inte att det 
förekommer optimistiska diskonteringsräntor. 
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Tabell 6. Företagens antaganden och beräkning av diskonteringsräntan 

 

Antaganden vid beräkning 
av diskonteringsränta 

Företag med olika 
för de olika 
kassagenererande 
enheterna 

Företag med lika för 
de olika 
kassagenererande 
enheterna 

Marknadens ränteläge, risk 
och avkastningskrav 4 2 

Avkastningskurvor utifrån 
marknadsräntor 

		 1 

Marknadsrisk samt andelar 
och räntor på eget respektive 
lånat kapital. 

1 
		

Marknadsdata och historisk 
utveckling i företaget 

		 1 

Försäljningstillväxt och 
rörelsemarginal 

		 1 

Riskfria räntan och 
marknadsrisken 

		 1 

Marknadens avkastningskrav 
samt marknadsrisken 1 		

 
 
Enligt empirin vidtas inte någon större tillförsiktighet i samband med lägre resultat. 
Detta motsäger sig den kvantitativa undersökningen Jordan et al. (2011) gjorde som 
visar på att nedskrivningsprövningarna av goodwill använts för att påverka 
redovisningen och att nedskrivningar i regel skett i samband med lägre resultat, vilket 
tyder på att big bath förkommer. Det empiriska materialet indikerar att nedskrivnings-
prövningarna är kopplade till ekonomiska faktorer och marknadsförhållanden. 
Vilket är i linje med Jarvas (2009) studie om att goodwillnedskrivningar snarare beror 
på ekonomiska faktorer än opportunistisk rapportering. Caruso et al. (2016) poängterade 
särskilt att IAS 36 ger för stora tolkningsutrymmen. Att problemen och svårigheterna 
med nedskrivningsprövningarna sitter i tolkningarna och i svårigheten att ta fram 
prognoser och beräkningar för framtiden stöds av denna studie. 
 
Enligt empirin fattas det slutgiltiga beslutet om en nedskrivning av goodwill av 
företagets ledning och styrelse. Empirin visar att företag tycker att det är viktigt ur deras 
synvinkel att de lyckas kommunicera relevanta och trovärdiga signaler till de slutliga 
informationsmottagarna, företagens intressenter. De flesta respondenter poängterar 
vikten av att vara konsekvent i sina beräkningar och signaler, för att förmedla en stabil 
och positiv bild av företaget i syfte att upprätthålla legitimitet. De tydliggör också att 
det är viktigt att intressenterna kan härleda och jämföra de signalerande värdena samt att 
de uppfattar företagens antaganden och beräkningar som korrekta och rimliga. Detta 
stöds av Rehnberg (2012) som menar att regelverket bidrar till att företagen kan 
signalera en mer rättvisande bild. Företagen motiveras av att upprätthålla legitimiteten 
gentemot sina intressenter samt uppvisa trovärdiga prognoser och rimliga antaganden 
(Rehnberg, 2012). 
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5.3 Utvecklad analysmodell över nedskrivningsprocessen 
Genom att identifiera vilka antaganden företag gör i värderingen av återvinningsvärdet i 
samband med nedskrivningsprövning av goodwill och utifrån intervjurespondenternas 
upplevelser och förklaringar till olika beräkningsantaganden har nyckelfaktorer som 
påverkar nyckelaktiviteter inkluderats i processen. I den utvecklade analysmodellen (se 
figur 4) har dessa faktorer identifierats som interna och externa informationssignaler. 
Hårda interna signaler är företagens lönsamhet och kassaflöden som ligger till grund för 
beräkningarna. De interna mjuka signalerna är företagens organisationsstruktur vilket 
påverkar företagens fördelning av de kassagenererande enheterna och prognos-
säkerheten. Hårda externa faktorer är marknadsandelar vilket styrs av hur 
konkurrensutsatt marknaden är, vilket i sin tur påverkar de antaganden företaget gör om 
marknadsutveckling. Mjuka externa faktorer är marknaden och branschen vilken 
företaget är verksam inom och det påverkar prognossäkerheten. Det finns mycket 
tidigare forskning som har undersökt olika incitaments påverkan på nedskrivning av 
goodwill. I denna studie visar empirin och analysen på att det finns ytterligare faktorer 
som påverkar ett företags nedskrivning.  
 
 

 
 

Figur 4. Utvecklad analysmodell över nedskrivningsprocessen 
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5.4 Propositioner 
Nedan presenteras teoretiska slutsatser i form av fyra propositioner som baseras på 
studiens induktiva resultat: 

• När företaget har hög (låg) förmåga att hantera nedskrivningsprövningen leder 
det till minskad (ökad) osäkerhet i prognoserna. 

• När företagets stabilitet ökar (minskar) minskar (ökar) osäkerheten i 
prognoserna. 

 
Studiens resultat visar att det subjektiva utrymmet som regelverket lämnar kan kopplas 
till företagens förmåga att tolka och analysera historisk redovisningsinformation samt 
göra bedömningar och rimliga antaganden för framtida prognoser. Företag med  
decentraliserad organisationsstruktur som väljer att involvera personer med mest 
kunskap i enheterna ökar sin förmåga att göra träffsäkra prognoser. Keh, Foo och Lim 
(2002) menar att övertro på sin förmåga att förutspå och prognostisera framtida resultat 
bidrar till att sämre beslut fattas och att företagets trovärdighet påverkas negativt. 
Bostwick, Krieger och Lambert (2016) visar i sin studie att information om 
goodwillvärdet skulle förbättra kassaflödesprognoserna. Det förutsätter att företagen har 
förmåga att göra korrekta nedskrivningsprövningar. När företagets stabilitet är hög, till 
exempel om omgivningen är stabil och företaget har långa kontrakt samt en stabil 
intäkts- och kostnadsstruktur, ökar säkerheten i prognoserna. Det blir lättare att göra 
prognoser för framtiden då osäkerheter i vad som kan förväntas minskar, vilket i sin tur 
gör att prognoserna blir mer träffsäkra. Det empiriska resultatet visar att det inte krävs 
lika stor kunskap och erfarenhet vid framställandet av prognoser om miljön är stabilare. 
Jämförs det mot miljöer med stor osäkerhet krävs det en större förmåga, mer kunskap 
och längre erfarenhet för att göra beräkningar och antaganden som genererar rimliga 
prognoser för framtiden.  
 

• Ökar (minskar) osäkerheten i prognoserna minskar (ökar) viljan att skriva ned. 
• Minskad (ökad) vilja att skriva ned leder till ökad (minskad) grad av 

opportunism i nedskrivningsprocessen. 
 
När prognosernas osäkerhet ökar minskar företagens vilja att skriva ned då företagen 
inte fullt ut kan lita på att ett nedskrivningsbehov verkligen är korrekt. Eftersom 
nedskrivningar inte får återföras vill företag helst inte skriva ned goodwillvärdet när 
osäkerheter finns för om värdet går att försvara eller inte. Med minskad vilja att skriva 
ned ökar graden av opportunistiska beräkningar och redovisningar för att kunna påverka 
resultatet i nedskrivningsprocessen. Det empiriska resultatet visar att företag kan ändra 
sina beräkningsantaganden för att få ett önskvärt resultat. Bauer, Grether och Leach 
(2002) är inne på att företagets vilja för vad det önskar förmedla genom sin redovisning 
påverkar hur relationen till dess intressenter upprätthålls. Företagen drivs av olika 
incitament och vill hitta en balans mellan legitimitet och trovärdighet.  
 
 
 



 
 

 49 

6 STUDIENS SLUTSATSER  
 

Studiens slutsatser och diskussion presenteras utifrån respektive huvud- och delsyfte för 
koncerners signalering vid nedskrivningsprövning. Kapitlet avslutas med att studiens bidrag 
samt förslag på vidare forskning inom området presenteras. 

6.1 Slutsatser och diskussion 
Utifrån informationen från årsredovisningarna och intervjuerna presenteras huvudsyftet 
genom studiens undersyften och frågeställning. Genom att identifiera vad koncern-
företag upplever är orsaken till att olika beräkningsantaganden förekommer samt att 
identifiera hur antaganden skiljer sig åt, har frågeställningens varför-fråga belysts och 
utmynnat i en utvecklad analysmodell över nedskrivningsprocessen.  
 

Vad upplever koncernföretag är orsaken till att olika beräkningsantaganden gällande 
nedskrivning av goodwill förekommer och hur skiljer sig antaganden vid beräkningar 

av återvinningsvärdet och varför? 
 

o Skapa ökad förståelse för koncerners signalering vid nedskrivningsprövning av 
goodwill 

I studien framgår det att koncerner lämnar bristfälliga upplysningar gällande 
antaganden, prognoser och beräkningar i nedskrivningsprocessen av goodwill. Den 
information intressenterna får är den som ges i årsredovisningarna. Företagen vill inte 
gärna signalera vilka antaganden, beräkningar och prognoser de använt sig av och väljer 
istället att ange vaga signaler. Det kan i sin tur leda till att intressenterna till företaget 
påverkas negativt då det försvårar jämförbarheten och påverkar tillförlitligheten i de 
finansiella rapporterna. Det är därmed viktigt för intressenterna att vara medvetna om de 
olika signalerna som finns i rapporterna och ur ett kritiskt perspektiv granska företagens 
redovisningssiffror. Resultatet visar att tillämpningen av IFRS-regelverket lämnar stort 
tolkningsutrymme i samband med värdering av goodwill. Det är viktigt att området 
belyses för att kunna hitta lösningar som kan öka den praktiska användningen av 
regelverket för att bidra till att säkerheten i värderingarna och trovärdigheten i 
rapporterna ökar. Eftersom myndigheter, revisorer och intressenter är företagens främsta 
informationsmottagare är det viktigt att belysa problemområdet för att leda till 
förbättringar som gynnar alla parter. 
 

o Identifiera och beskriva nyckelaktiviteter i nedskrivningsprocessen 
Studien visar att informationen i de finansiella rapporterna är likvärdig, men visar även 
att företagen använder sig av olika antaganden, beräkningar och prognoser vid 
fördelningen av kassagenererande enheter och vid framtagandet av diskonteringsräntan 
samt framtida kassaflöde. Genom att identifiera och beskriva dessa nyckelaktiviteter 
dras i enlighet med tidigare forskning en slutsats om att företag tillåts anpassa 
tillämpningen av regelverket och välja opportunistiska redovisningsval för att gynna 
företaget. Tillämpningsutrymmet i regelverket medför att företagen tillåts sända 
önskvärda signaler till sina intressenter vilket skadar trovärdigheten i de finansiella 
rapporterna och missgynnar informationsmottagarnas utvärdering och bedömning.  
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o Identifiera nyckelfaktorer vid signalering av nedskrivningsprocessen vid 
nedskrivning av goodwill 

I studien har nyckelfaktorer som påverkar företagens nyckelaktiviteter vid nedskrivning 
av goodwill identifierats. Utifrån tidigare studier och befintliga teorier påverkas 
företagens nedskrivningsprövning av olika incitament. Det är viktigt för företag att 
signalera en bra och positiv bild av företaget för att upprätthålla legitimitet gentemot 
sina intressenter. Att det här incitamentet förekommer i verkligheten kan konstateras 
utifrån studiens resultat. Ett annat incitament som studiens resultat visar på är att företag 
tenderar att ta i överkant vid nedskrivningar, för att på så vis skapa marginaler och 
undvika upprepade nedskrivningar. Andra incitament som enligt tidigare forskning 
bekräftats är att creative accounting förekommer i form av earnings management och 
big bath. Forskningen visar på att företag vid lägre resultat passar på att skriva ned sin 
goodwill samt att ledningen använder goodwillposten för att manipulera resultatet för 
egen vinning. Även om bevis för dessa incitament inte funnits i denna kvalitativa studie 
så kan inte resultaten från tidigare studier bortses från, då kvantitativa studier kan ge 
andra resultat om känslig information än vad kvalitativa studier kan.  
 
Studien har identifierat interna och externa faktorer i form av hårda och mjuka 
informationssignaler. En intern mjuk faktor är företagens organisationsstruktur, vilket 
påverkar prognossäkerheten och hur företagen väljer att fördela sina kassagenererande 
enheter. Företagens valda organisationsstruktur kan kopplas till deras flexibilitet att 
möta marknadsförändringar. Företagen försöker balansera mellan att vara flexibla till 
marknaden mot att öka sin stabilitet för att skapa förtroende, vilket gör att företagen 
stödjer sig på normer. Normerna skapar en trygghet i hur företaget skall redovisa för att 
bibehålla sin legitimitet. Enligt IFRS-regelverket skall företagets beräkningar och 
prognoser utgå från historiska värden. Studien visar på att hårda signaler som lönsamhet 
och kassaflöden används när företagen gör sina antaganden, beräkningar och prognoser. 
En intressant insikt utifrån studien är att företagens nyckelaktiviteter påverkas av vilken 
marknad och bransch de är verksamma inom samt företagens konkurrenssituation. 
Dessa har identifierats som externa mjuka och hårda faktorer. Studiens resultat visar att 
en anpassning av modellerna efter den externa omgivningen krävs för att dynamiska 
och föränderliga verksamheter i osäkra miljöer ska kunna redovisa en rättvisande bild. 
Det visar på att ökad osäkerhet ger minskad prognossäkerhet vilket försvårar företagens 
värderingsprocess. Det är därmed nödvändigt att regelverket lämnar möjlighet för 
företag att anpassa redovisningen efter sin verksamhet för att passa företagens olika 
situationer. Stor osäkerhet kring nedskrivningsprocessen tyder på att kunskap inom 
området ständigt måste utvecklas samt att förståelsen för regelverkets tillämpning är 
avgörande för hur väl den praktiska tillämpningen anpassas. Interna kontroller och 
kontrollsystem skulle med fördel kunna användas för att säkerställa kvaliteten i 
redovisningen. En slutsats är att det finns en balansgång mellan trovärdig redovisning 
och signalera det ekonomiska mervärdet. Det finns inte sen tidigare kopplingar mellan 
dessa interna och externa faktorer och nedskrivningsprocessen, vilket bidrar till ökad 
förståelse för vilka faktorer som påverkar goodwillvärdets nedskrivningsprocess. 
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o Utveckling av en analysmodell för koncerners signalering av 
nedskrivningsprövning 

I studien har en analysmodell utvecklats för att öka förståelsen för företagens 
signalering i samband med nedskrivningsprövning av goodwill samt om varför 
företagens antaganden skiljer sig åt mellan företagen. Utifrån analysmodellen dras 
slutsatsen att företagens nyckelaktiviteter skiljer sig åt på grund av interna mjuka och 
hårda samt externa mjuka och hårda signaler i form av identifierade nyckelfaktorer.  

6.2 Studiens bidrag 
Denna studie styrker tidigare forskning på vissa områden samt bidrar med nya 
nyckelfaktorer som påverkar företagens nyckelaktiviteter i samband med 
nedskrivningsprövning av goodwill. Denna kvalitativa studie har ur ett praktiskt 
perspektiv bidragit med ökad förståelse för företagens signalering i samband med 
nedskrivningsprövning av goodwill. Studien belyser problemen för de förbättrings-
områden som finns i anslutning till nedskrivningsprövning av goodwill och att det är 
viktigt för företag och dess intressenter samt för företagets revisorer att ha kunskap om 
vilka signaler som påverkar beräkningarna. Tidigare forskning har fokuserat på 
specifika delar av nedskrivningsprocessen, medan denna studie undersökt hela 
processen vilket tillför ett teoretiskt bidrag och empiriskt material som kan användas i 
vidare forskning. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Den här studien har fokuserat på nedskrivningsprocessen ur aktörernas perspektiv. Det 
skulle vara intressant att studera processen ur ett intressentperspektiv för att fånga 
intressenternas upplevelser och åsikter om företagens värderingar av goodwill. Utifrån 
intressenternas synsätt skulle även frågor om ansvar, rimlighet, trovärdighet och 
legitimitet i företagens agerande och redovisningssätt belysas. Med tanke på denna 
kvalitativa studies begränsningar skulle en utökad kvalitativ studie med inslag av 
kvantitativ bas kunna fånga intressanta aspekter. Djupgående fallstudier med 
helhetsfokus som inkluderar revisorernas åsikter och expertis skulle bidra till en djupare 
förståelse för helheten. Vidare bör nyckelaktiviteter och faktorer undersökas mer 
djupgående sett ur fler perspektiv för att fastställa deras betydelse i nedskrivnings-
processen samt öka generaliserbarheten i resultatet.  
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8.2 Frekvenstabell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Word Length Count Weighted Percentage (%) 
Goodwill 8 1353 0,05 
Kassagenererande 16 226 0,11 
Nedskrivning 12 612 0,02 
Nedskrivningar 14 1097 0,04 
Nedskrivningsbehov 18 331 0,01 
Tillgång 8 758 0,03 
Tillgången 10 458 0,02 
Tillgångarna 12 226 0,01 
Tillgångar 10 5063 0,20 
Antaganden 10 739 0,03 
Immateriella 12 1439 0,06 
Återvinningsvärdet 18 189 0,01 
Kassflöde 10 654 0,03 
Kassaflöden 11 209 0,01 
Tillväxttakt 12 830 0,03 
Tillväxttakten 14 519 0,02 
Diskonteringsränta 18 242 0,01 
Diskonteringsräntan 19 188 0,01 
Nyttjandevärde 15 239 0,01 
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8.3 Intervjuguide 
Tema 1 grundläggande    
Vi vill börja med att tacka för ditt deltagande i vår studie.   
· Först och främst, kan vi spela in intervjun?    
· Kan du kortfattat berätta om företaget? Vilken bransch? Vilken styrning? Din roll i 
företaget. 

Tema nedskrivningsprocessen    
• Kan du berätta om nedskrivningsprocessen kring nedskrivning av goodwill? 
• När påbörjas processen? och hur påbörjas den?   
• Kan du berätta om hur ni går tillväga? olika steg efter vägen...  
• Hur resonerar ni vid nedskrivningsprövningen?   
• Vilka indikationer/faktorer är påverkande vid processen? Vilken faktor skulle du 

säga är den viktigaste och mest avgörande?   
    

Tema beräkningar, fördelningar och antaganden   
• Kan du berätta om vilka beräkningar ni gör i processen?   
• Vi skulle gärna vilja veta lite mer om hur ni beräknar återvinningsvärdet? Kan 

du berätta om vilka antaganden och vilket värde ni oftast använder er av? 
Nettoförsäljningsvärdet eller nyttjandevärde? 

• Vid beräkning av nyttjandevärde, hur fördelar ni de kassagenerande enheterna? 
Vad ligger till grund för indelningen? Vem fattar beslutet om fördelningen? 
Vilket resonemang har ni kring indelningen? 

• När ni ska prognostisera framtida värden, hur går ni tillväga då? Vilka 
antaganden och parametrar tittar ni på?   

• Vilken metod använder ni er av vid framtagande av diskonteringsräntan? Vilka 
antaganden och parametrar tittar ni på? Använder ni samma diskonteringsränta 
för alla enheter? Om inte, varför? 

• Upplever du att intressenter/läsare av finansiella rapporter är intresserade av att 
veta vilka beräkningar och antaganden som ligger bakom värdena i rapporterna.
      

Tema anledning till nedskrivning   
• Upplever ni att det är svårt att göra dessa beräkningar och antaganden? 
• Vad upplever ni är anledningen till att företag gör olika antaganden och 

beräkningar? 
• När ni gör beräkningarna och ser att det finns ett nedskrivningsbehov, gör ni då 

en nedskrivning eller är det andra faktorer/incitament som spelar in? 
• Vid lägre resultat tillämpar ni större försiktighet vid värdering av goodwill? 
• Har ni bonusar och incitamentsprogram? Om ja, vill du berätta om hur de är 

utformade? 
• Anser du att goodwillposten utgör en viktig del av er helhetsbild?  
• Kan du berätta om beslutsprocessen kring nedskrivning av goodwill? Vem är det 

som fattar beslutet om värdet på nedskrivningen? 
• Kan du berätta hur du upplever reglerna kring nedskrivningsprövning av 

goodwill?  
• Har du upplevt att det finns osäkerheter vid själva nedskrivningsprövningen? 

Berätta och ge gärna exempel på situationer där det kan ha känts osäkert.  
• Kan du berätta om vad ni vill förmedla till era intressenter?  
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