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SAM M ANDR AG  

 

Problematiken i denna studie är baserad på tolkningsutrymmet i IAS 36 vid 

nedskrivningsprövningar av goodwill, bedömningar som krävs av CFO och revisor vid dessa 

nedskrivningsprövningar och CFO:ns syn på revisorns roll i nedskrivningsprocessen. Studien 

ämnar bidra till en ökad förståelse ur CFO:ns perspektiv kring hur svenska börsnoterade 

företag resonerar vid nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill 

enligt IAS 36, samt hur CFO:n ser på revisorns roll i denna nedskrivningsprocess. Enligt 

agentteori är revisorns roll att reducera delar av den informationsasymmetri som råder mellan 

företagsledning (CFO) och ägare. Alternativa teorier till agentteorin användes i denna studie 

för att bidra till en utvecklad syn på revisorns roll. En kvalitativ ansats valdes för att studera 

fenomenet och semistrukturerade intervjuer utfördes. Årsredovisningar och mediekällor 

användes som komplement till de semistrukturerade intervjuerna. Under intervjuerna 

behandlade vi nedskrivningsprövningar enligt IAS 36, hur CFO:n ser på revisorns roll, vilka 

förhandlingar som uppstår mellan CFO och revisor samt hur dessa påverkar 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill. Utifrån det empiriska 

underlaget har studien visat att CFO:n såg på revisorns roll som antingen proaktiv 

(rådgivande) eller reaktiv (granskande) vid nedskrivningsprövningar av goodwill och detta 

påverkade hur tolkningsutrymmet i IAS 36 hanterades av CFO:n. Inga generella slutsatser om 

hur CFO:s ser på revisorns roll i samband med nedskrivningsprövningar av goodwill kan dras. 

Däremot kan denna studies resultat styrka de alternativa teorierna som använts i denna 

uppsats där revisorn inte endast är av granskande karaktär utan även av rådgivande. Detta ger 

ett utvecklat synsätt på revisorns roll vid nedskrivningsprövningar av goodwill och motsätter 

revisorns roll enligt agentteorin, där revisorn ses vara av granskande karaktär och fungera som 

en jämvikt till den rådande informationsasymmetrin mellan företagsledning (CFO) och ägare. 
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1 .  IN LEDN IN G  

1.1  BAKGRUND  

I en alltmer globaliserad världsekonomi ökar behovet av internationella regler för att kunna 

förstå och underlätta globala transaktioner. Sedan mitten av 1900-talet är ägande av ett företag 

och kontroll av det inte nödvändigtvis knutet till varandra. Företagsledningen är ofta anställd 

av ägarna för att förvalta ägarnas investerade kapital samt förse dessa och andra användare 

som till exempel finansanalytiker med finansiella rapporter som genererar användbar 

information om företaget och underlättar beslutsfattande. Aktieägare är bundna till 

information som företagsledningen väljer att offentliggöra och har därmed ingen åtkomst till 

den information som företagsledningen väljer att hålla inom företaget. Dagens ägarstruktur 

medför att företagsledningen har tillgång till mer information om företaget jämfört med vad 

ägarna kan ta del av i de offentliga finansiella rapporter om företaget, vilket skapar en 

informationsasymmetri mellan företagsledning och ägare. (Ding et al., 2008) I ett försöka att 

underlätta för internationella investerare har IASB
1
 utvecklat internationella standarder för 

redovisning av bland annat immateriella tillgångar (Eklöv Alander, 2011b, s.2). 

 

Alla börsnoterade bolag i den Europeiska Unionen började i januari 2005 att använda 

IFRS/IAS (utgivna av IASB). Den globala ekonomins skifte från ett produktionssamhälle till 

ett kunskapssamhälle innebär att goodwill har kommit att utgöra en allt viktigare och större 

post i företagens tillgångar. Detta eftersom värdet på goodwill förmedlar relevant information 

om företagets värde till investerare så att de kan fatta informerade beslut. Redovisningen av 

goodwill har också efter införandet av IFRS/IAS förändrats då standarden IAS 36, 

Nedskrivningar blev rådande. Den största förändringen som har skett sedan implementeringen 

av IAS 36 vad gäller redovisning av goodwill är att nedskrivningsprövningar utförs minst en 

gång per år istället för årliga avskrivningar på goodwill (Chorafas, 2006, s.59-61) och att 

goodwill anses vara en tillgång med en obestämd nyttjandetid (Carlin & Finch, 2009). Det 

nya sättet att hantera goodwill avser att öka jämförbarhet, transparens och relevans vid 

värdering av tillgången och förväntas ge en mer rättvisande bild av tillgången. Dock ger detta 

nya synsätt “påtvingat” av IASB också upphov till ett missnöje i olika företagsledningar som 

anser att goodwill är en mycket svårdefinierad tillgång och att det blev svårare att definiera 

goodwill som genereras via företagsförvärv (Chorafas, 2006). 

                                                   
1
 Se beskrivning i förkortningslista. 
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1 .2  PROBLEMBAKGRUND  

Tidigare studier (se Carlin & Finch, 2009; Jarva, 2009) har försökt påvisa hur 

nedskrivningsprövningar och nedskrivningar av goodwill kan variera i relevans på grund av 

företagsledningens incitament att uppnå eftersträvansvärda resultat, då informationsasymmetri 

mellan företagsledning och ägare antas råda. Revisorns roll ska enligt agentteorin vara av 

granskande karaktär och reducera delar av den rådande informationsasymmetrin mellan 

företagsledning och ägare. Andra forskare (McCracken et al., 2008; Hellman, 2011) påvisar 

att förhållanden så som relationen mellan CFO och revisor har en inverkan på hur 

företagsledningen tillämpar och hanterar redovisningsstandarder. Litteratur som behandlar 

nedskrivningar av goodwill har identifierat att det förekommer tillämpningsproblem med IAS 

36 (Peterson & Plenborg, 2010; Gauffin & Nilsson, 2009). Problematiken uppstår då 

standarden lämnar utrymme för tolkningar och kräver enskilda bedömningar vid varje 

tillämpningstillfälle. Det finns därmed en variation i hur IAS 36 tillämpas, vilket kan grunda 

sig i organisatoriska och ekonomiska skillnader, men också en oförståelse för hur standarden 

bäst bör tillämpas (Petersen & Plenborg 2010).  

 

Enligt IAS 36 måste svenska börsnoterade företag med en goodwillpost genomföra prognoser 

för att estimera kassagenererande enheters framtida kassaflöde. Processen innebär vissa 

svårigheter då det krävs bedömningar om tillgångars framtida utveckling och det finns ett 

tolkningsutrymme för hur denna värderingsprocess ska genomföras. Detta bidrar till olikheter 

mellan företag för hur standarden tillämpas, då värderingen av goodwill utgörs till stor del av 

subjektiva bedömningar vilket vidare påverkar de kvalitativa egenskaperna som de finansiella 

rapporterna avser att uppfylla; relevans, transparens samt jämförbarhet. Det finns även studier 

(Beattie et al., 2001; Gibbins et al., 2001; McCracken et al., 2008) som visar att revisorns roll 

i arbetet med de finansiella rapporterna inte endast är av granskande karaktär utan även av en 

analytisk och rådgivande natur. Detta kan givetvis kritiseras, då det är svårt för revisorn att 

hålla sig neutral samtidigt som denne agerar som en rådgivande part (Beattie et al., 2001, s. 4-

5). Revisorns mer analytiska roll främjar diskussioner, förhandlingar och tolkningar kring 

olika revisionsfenomen vilket påverkar framställningen av dessa i de finansiella rapporterna 

(Beattie et al., 2001, s. 7). Nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av 

goodwill vid tillämpning av IAS 36 lämnar utrymme för tolkningar och bedömningar samt 

diskussioner och förhandlingar kring dessa mellan CFO och revisor. Även om IAS 36 har 

inkorporerat mer detaljerade punkter kring hur standarden ska användas, kan dessa tolkas 

utifrån olika kontexter och det går även att spela på dess marginaler. Detta gör standarden 
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svår att kontrollera, både för de reglerande organen samt för användarna (Beattie et al., 2001 

s. 11). Få forskare (se McCracken et al., 2008; Hellman, 2011) har valt att belysa 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill ur CFO:ns perspektiv, 

framförallt vad det gäller att studera av relationen mellan ett företags CFO och dess revisor 

via en kvalitativ ansats. Mer forskning på detta område är viktigt för att öka förståelsen för 

hur relationen mellan CFO och revisor i samband med tolkningar av IAS 36 påverkar 

framställningen av de finansiella rapporterna. Hur de finansiella rapporterna underbyggs och 

vad som slutligen står i dem har stor inverkan på hur välgrundade beslut exempelvis 

aktieägare kan ta utifrån att ha läst ett företags finansiella rapporter. Ovanstående visar att nya 

studier krävs för att belysa vilka samband eller orsaker som påverkar hur 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill enligt IAS 36 tillämpas. 

Variationer i hur redovisningsstandarder tillämpas kan bero på andra faktorer än 

företagsledningens egenintressen och informationsasymmetri mellan företagsledning och 

ägare varvid forskning efterlyses där redovisning studeras utifrån sociala kontexter (Cooper & 

Robson, 2006). Med hänsyn till denna bakgrund väljer vi att studera IAS 36, 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill utifrån CFO:ns 

perspektiv för att få inblick i hur svenska börsnoterade företag resonerar vid 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill och hur CFO:n ser på 

revisorns roll i denna process. CFO:n är den aktör som har mest insyn och kunskap om 

nedskrivningsprövningar på ett företag och anses därmed passande att studera i denna studie. 

På så sätt hoppas vi bidra med ökad förståelse och kunskap kring vilka orsaker som ligger till 

grund för hur IAS 36 tillämpas vid nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av 

goodwill. Därav har följande frågeställning som ligger till grund för vår studie tagits fram: 

 

Hur ser CFO:n på revisorns roll i samband med nedskrivningsprövningar och eventuella 

nedskrivningar av goodwill vid tillämpning av IAS 36 på svenska börsnoterade företag? 

 

Denna studie ämnar bidra till en ökad förståelse ur CFO:ns perspektiv kring hur svenska 

börsnoterade företag resonerar vid nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av 

goodwill enligt IAS 36, samt hur CFO:n ser på revisorns roll i denna nedskrivningsprocess.  
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2 .  RE FERENSR AM  

Problematiken i denna studie är baserad på tolkningsutrymmet i IAS 36 vid 

nedskrivningsprövningar av goodwill, bedömningar som krävs av CFO och revisor vid 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill och hur CFO:n ser på 

revisorns roll i nedskrivningsprocessen. Utifrån detta presenteras agentteorin vilken förklarar 

revisorns roll baserad på den informationsasymmetri som råder mellan agent 

(företagsledning) och principal (ägare). För att öka förståelsen för hur tolkningsutrymmet ser 

ut vid nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill beskrivs goodwill 

och hur tillgången ska redovisas enligt standarden IAS 36. Vidare definierar vi vad som 

menas med bedömningar och vilka olika typer av bedömningar som krävs av CFO:n och 

revisorn vid tillämpning av IAS 36. Studiens alternativa syn på revisorn presenteras utifrån 

teoribildningen utvecklad av bland andra Beattie et al. (2001), Gibbins et al. (2001), Gibbins 

et al. (2007), McCracken et al. (2008) och Hellman (2011). Avsnittet resulterar i två 

självkonstruerade modeller vilka vi har framtagit i syfte att förtydliga den uppfattning vi 

bildat oss kring tidigare forskning angående nedskrivningsprocessen av goodwill. 

 

2 .1  AGENTTEORI 

Agentteorin tar avstamp i den informationsasymmetri som råder mellan agenter (till exempel 

företagsledning) och principaler (till exempel företagens ägare). Företagsledningen är anställd 

för att förvalta ägarnas kapital och på grund av informationsasymmetri blir det svårt för 

ägarna att kontrollera om företagsledningen sköter sin uppgift, vilket ger upphov till 

agentkostnader (Doukas et al., 2000). Eftersom det antas föreligga en intressekonflikt mellan 

agenter och principaler utgör agenternas ofullständiga informationsutbyte med principalerna 

ett problem. Om företagsledningen väljer att handla utifrån sina egna intressen vid 

nedskrivningsprövningar av goodwill genom att exempelvis välja en alltför låg eller hög 

diskonteringsränta för att manipulera siffror i finansiella rapporter, påverkar detta prövningens 

relevans och därigenom de finansiella rapporternas relevans. (Carlin & Finch, 2009) Dock 

finns det andra mycket mer diskreta sätt att påverka värdet av goodwillposten, bland annat 

genom att manipulera prognoser av framtida kassaflöden (Gallery, 2009). Om 

företagsledningen delger ofullständig information via de finansiella rapporterna eller om 

goodwillposten är felvärderad skapar detta ett problem för ägare och andra intressenter så som 

investerare som får svårt att ta välgrundade beslut baserat på den informationen de delges. 
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Företagsledningen har ett ansvar att delge tillförlitlig information till ägarna och andra 

intressenter (Carlin & Finch, 2009). Revisorn som är utsedd av ägarna, fungerar som tredje 

oberoende part mellan företagsledning och ägare. Revisorns roll är enligt agentteorin att 

minska informationsasymmetrin mellan företagsledning och ägare genom att säkerställa att 

den finansiella informationen som presenteras är korrekt och att värderingen av 

goodwillposten är i enlighet med IAS 36.  

 

2 .2  GOODWILL 

Goodwill är en immateriell tillgång som kan genereras internt eller uppstå genom 

rörelseförvärv. Goodwillposten kan definieras som de synergieffekter som uppstår vid 

rörelseförvärv och ger upphov till framtida ekonomiska fördelar. IFRS identifierar endast 

goodwill som uppstår genom rörelseförvärv som en tillgång. Internt genererad goodwill 

redovisas inte som en tillgång. Goodwill definieras enligt IFRS 3 som “en tillgång som 

representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar 

förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separata redovisade.” 

(IFRS 3, Bilaga A Definitioner). Goodwill som genereras via företagsförvärv uppkommer 

som skillnaden mellan det förvärvade företagets anskaffningskostnad och företagets verkliga 

värde av dess identifierbara tillgångar och förpliktelser. En immateriell tillgångs verkliga 

värde kan enklast ses som försäljningspriset minus eventuella försäljningskostnader då 

tillgången går att sälja på en aktiv marknad. Om det inte finns någon aktiv marknad där man 

kan estimera den immateriella tillgångens verkliga värde sker en uppskattning av priset 

exklusive försäljningskostnad utifrån en tänkt transaktion mellan kunniga parter, som har ett 

intresse av transaktionen. Goodwill redovisas under en obegränsad tid som en tillgång på 

balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade nedskrivningar.  Goodwill 

ska endast innehålla poster som är hänförliga till förvärvet och som inte kan mätas eller 

identifieras tillförlitligt i enlighet med IFRS 3. Goodwillnedskrivningar kan inte återföras. 

(IAS 36 punkt 124-125; Eklöv Alander 2011a, s.4,9) 

 

2 .3  NEDSKRIVNINGSPRÖ VNINGAR AV GOODWILL ENLIGT IAS 36 

Enligt IAS 36, Nedskrivningar ska börsnoterade företags immateriella tillgångar med 

obestämbar livslängd inte ha ett högre redovisat värde i balansräkningen än dess 

återvinningsvärde (IAS 36 punkt 8). Goodwill ska prövas för nedskrivning minst en gång per 

år eller mer frekvent om det finns indikationer på att en värdeminskning kan ha uppstått. 

Nedskrivningsprövningar är ofta resurskrävande och kräver enskilda bedömningar. En 
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immateriell tillgång som inte ger förväntad avkastning och inte går att sälja till dess bokförda 

värde ska testas för att se om behov för nedskrivning finns. Om en tillgångs redovisade värde 

överstiger dess återvinningsvärde behöver tillgången skrivas ned. Det redovisade värdet är 

tillgångens för första gången redovisade belopp med avdrag för ackumulerade av- och 

nedskrivningar på tillgången. En tillgångs återvinningsvärde är det högre av dess verkliga 

värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet är storleken på 

framtida kassaflöden som tillgången eller den kassagenererande enheten förväntas generera, 

vilket baseras på uppskattningar. (IAS 36 punkt 6) Dessa framtida kassaflöden diskonteras 

med en marknadsränta före skatt (kalkylränta). Vilket värde de framtida kassaflödena får 

beror på vilken kalkylränta som tillämpas. Kalkylräntan ska “återspegla en vägd 

kapitalkostnad som baseras på kostnaden för eget kapital och kostnaden för lånat kapital 

efter skatt, s.k. WACC ” (Eklöv Alander, 2011b, s.10).   I normala fall brukar företag göra en 

kassaflödesberäkning i två perioder där den första prognosperioden bör vara tillräckligt lång 

för att inkludera effekter på företagens kassaflöden och förväntad tillväxttakt. Denna första 

prognosperiod bör omfatta en period om högst fem år, om det inte finns goda skäl att använda 

en längre period. Om en längre period väljs ska detta motiveras väl av företaget. (IAS 36 

punkt 33) Den andra prognosperioden omfattar alla kassaflöden efter den första 

prognosperioden. Då goodwill anses ha en obestämd nyttjandeperiod beräknas ett 

terminalvärde (nuvärde av alla kassaflöden efter den första perioden). Terminalvärdet räknas 

ut genom användning av Gordons tillväxtmodell som beaktar ett genomsnittligt förväntat 

årligt kassaflöde vid den första periodens slut och genomsnittlig tillväxt. Därmed är det viktigt 

att alla kassaflödesantaganden är underbyggda med rimliga siffror och att prognoserna går att 

verifiera av en revisor (RedU 7 punkt 101; IAS 36 punkt 35-36). 

 

Enligt IAS 36 ska kassaflöden brytas ner på kassagenererande enheter; den minsta 

identifierbara grupp av tillgångar som genererar inflöden som är oberoende av kassaflöden 

från andra tillgångar eller grupper av tillgångar (IAS 36 punkt 6).  Kassagenerande enheter 

kan exempelvis identifieras genom att titta på hur företagsledningen fördelar resurser till olika 

enheter. Goodwill är en tillgång som alltid genererar kassaflöden tillsammans med andra 

tillgångar, vilket gör att goodwillposten måste fördelas på kassagenererande enheter vid 

nedskrivningsprövningar. Dessa ska identifieras på ett likartat sätt från period till period. 

Fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter sker per förvärvsdagen och till de 

kassagenererande enheter som gynnas av samgåendet. Därför måste dessa effekter av 

synergin kvantifieras och användas som grund för fördelningen. Om detta inte är möjligt och 
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fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter måste bli godtycklig kan goodwill som 

uppstår vid företagsförvärv fördelas genom att basera värdet på verkligt värde för de 

kassagenererande enheterna. Den kassagenererande enhet på vilken goodwill ska fördelas ska 

“motsvara den lägsta nivå i företaget på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna 

styrningen av företaget, och inte vara större än ett rörelsesegment enligt definition i punkt 5 i 

IFRS 8 Rörelsesegment före sammanslagning” (IAS 36 punkt 80). När ett 

nedskrivningsbehov av en kassagenererande enheter har identifierats skrivs goodwill ned först 

(om det behövs) och om nedskrivningsbeloppet överstiger goodwills bokförda värde, 

proportioneras det överstigande beloppet mellan övriga immateriella och materiella tillgångar 

(Eklöv Alander, 2011b, s. 4).  

 

2 .4  BEDÖMNINGAR 

 

2.4.1 CFO:ns bedömningar vid tillämpning av IAS 36 

Redovisningsstandarder lämnar ett utrymme för tolkning av hur de bäst bör tillämpas för att 

följa sitt principiella syfte. Således krävs det att bedömningar görs för att tillämpa vissa 

metoder i redovisningsstandarderna, vilket är fallet med IAS 36 vid nedskrivningsprövningar 

av goodwill. Brown et al. (1993) menar att bedömningar baseras på individens professionella 

omdöme, samt individuella och kulturella variabler. Ett tolkningsutrymme uppstår i IAS 36 

vid till exempel bedömningar angående fördelning av kassagenererande enheter, framtida 

kassaflöden och beräkning av nyttjandevärde; då olika metoder kan användas vid beräkning 

och framtagning av dessa värden (IAS 36 punkt 30-52). Här gäller det att CFO:n har rätt 

kompetens och erfarenhet med tanke på den subjektiva karaktären av de bedömningar som 

krävs vid nedskrivningsprövningar av goodwill, speciellt eftersom goodwillnedskrivningar 

inte kan återföras (Eklöv Alander 2011a, s. 17).  En CFO behöver göra en bedömning om vad 

syftet med IAS 36 är för att hitta rätt sätt att tillämpa den på och identifiera vilka 

värderingsmetoder som lämpar sig bäst för företaget. Generellt sett är det tre typer av 

bedömningar som behöver göras vid tillämpning av ofullständiga redovisningsstandarder; 

semantiska, pragmatiska och institutionella (Brown et al., 1993). Semantiska bedömningar 

innefattar definiering av redovisningskoncept och vilka ekonomiska händelser som omfattas 

av koncepten. Pragmatiska bedömningar syftar till en bedömning av hur den ekonomiska 

aktiviteten på bästa sätt bör redovisas och vilka reaktioner det kommer att leda till. 

Institutionellt omdöme är aktuellt för standardsättare som ska kunna upptäcka behov av 

förändringar i redovisningsstandarder och anpassa sig efter det. Vid inkompetens och 
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osäkerhet kan det professionella omdömet äventyras och det påverkar utfallet av hur 

standarden tillämpas negativt (Brown et al., 1993). Den harmonisering av 

redovisningsstandarder som IASB avser uppnå i och med till exempel IAS 36 skapar viss 

problematik när det gäller de individuella bedömningar som krävs vid tillämpningen av 

standarden eftersom IAS 36 inte går att harmonisera på detaljnivå (Westermark, 2006). 

Bedömningar som krävs för värdering av goodwill vid tillämpning av IAS 36 ger upphov till 

en del osäkerheter då det inte finns en observerbar marknad där ett verkligt värde kan 

fastställas (ISA 540 punkt A5). Enligt detta resonemang lämnar således IAS 36 efter sig ett 

stort tolkningsutrymme och det krävs att CFO:ns professionella omdöme fyller detta 

utrymme.  

 

2.4.2 Revisorns bedömningar vid granskning 

Revisorn har en skyldighet att påtala sådant som revisorn iakttar under sin granskning. Via en 

öppenhet mot det granskande företaget kan revisorn tala om sådant som syftar till att förbättra 

företagens uppfyllelse av deras lagstadgade skyldigheter vad gäller redovisning. Däremot kan 

inte revisorn sträcka sig så långt att denne själv upprättar företagets redovisning, eftersom det 

skulle skapa ett självgranskningshot och således ett hot för revisorns oberoende. Revisorns 

oberoende är av högsta vikt då syftet med revisionen är att öka tillförlitligheten i den 

information som delges till aktieägarna av företagsledningen. Vad som är revisorns skyldighet 

att ge råd om och vad som sträcker sig över denna rådgivning är därmed en viktig 

bedömningsfråga för revisorn i varje enskilt fall. (Carrington, 2010, s.181-193)  

 

ISA 540 ger riktlinjer för hur revisorn ska granska de bedömningar som CFO:n gör för att 

värdera tillgångar som ska redovisas till verkligt värde. Syftet med revisorns granskning är att 

ta fram tillräckligt med underlag för att testa om redovisade bedömningar är rimliga, inte 

innehåller någon risk för väsentliga felaktigheter och att den redovisade informationen är 

tillräcklig i enlighet med IFRS. Granskningen av dessa bedömningar innefattar att revisorn 

gör en riskbedömning av de metoder och uppskattningar som ligger till grund för CFO:ns 

värdering av tillgången. Revisorn måste då bedöma om CFO:n i tillräckligt hög grad har 

tillämpat IFRS vid värderingen av tillgången, om de metoder och modeller som använts är 

lämpliga och om eventuella förändringar i metoder från föregående period är lämpliga under 

omständigheterna samt huruvida CFO:n har hanterat osäkerheter i bedömningarna adekvat 

och på så sätt att de  inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisorn måste även granska 

företagets interna kontrollsystem och eventuell partiskhet i CFO:ns bedömningar samt om 
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CFO:n har använt en expert vid värdering av tillgången för att bedöma om dessa faktorer har 

hanterats på så sätt att de inte leder till risk för väsentliga felaktigheter. (ISA 540 punkt 8-13) 

Genom att revisorn (som utses av ägarna på företagets årsstämma) granskar CFO:ns 

bedömningar och företagets finansiella rapporter “kvalitetssäkrar” revisorn de finansiella 

rapporterna och reducerar även delar av den informationsasymmetri som antas råda mellan 

företagsledning och ägare. Däremot är inte revisorns granskning alltid uppskattad av CFO:n 

som kan se revisorn som ett störande moment istället för en “kvalitetssäkrare”.   

 

2.5  RELATIONEN CFO –  REVISOR 

 
2.5.1 CFO - revisor förhandlingar 

Förhandlingar mellan revisor och CFO är vanligt förekommande och har stor betydelse för 

vad som slutligen presenteras i de finansiella rapporterna. En vanlig orsak till att diskussioner 

och förhandlingar mellan CFO och revisor uppstår är för att redovisningsstandarder är 

otydliga. Förhandlingar som äger rum mellan CFO och revisor påverkar i stor grad 

informationsflödet till investerare och andra användare av redovisningsrapporterna. (Beattie et 

al., 2001; Gibbins et al., 2001) Tolkningsutrymmet i IAS 36 ger upphov till enskilda 

bedömningar vilka kan diskuteras och vidare klargöras i förhandlingsprocessen mellan CFO 

och revisor. Dessa enskilda bedömningar kan även ändvändas opportunistiskt av CFO:n och 

öka informationsasymmetrin mellan företagsledning och ägare genom att CFO inte delger 

revisorn nödvändig information för dennes granskning. Således är relationen CFO - revisor en 

viktig komponent för att förstå processen kring hur IAS 36 tillämpas av företag vid 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill. Vid framställningen av 

de finansiella rapporterna antar inte revisorn endast en granskande roll utan fungerar även mer 

som en rådgivande part. Båda parter har ett intresse av att lösa eventuella oenigheter som kan 

uppstå i förhandlingarna, då revisorn inte vill inte förlora sin klient och CFO:n inte vill dra på 

sig en oren revisionsberättelse. Dock påvisar litteraturen att det hör till ovanligheterna att en 

revisor skulle hota med att lämna en oren revisionsberättelse utan att först inleda en 

diskussion med CFO om de felaktigheter som upptäckts (Beattie et al., 2001; Gibbins et al., 

2001). 

 

Förhandlingar som äger rum mellan CFO och revisor påverkas av flera olika externa och 

interna faktorer. Externa faktorer som påverkar och leder förhandlingar framåt är 

redovisningsstandarder, skyldigheter gentemot investerare samt hur analytiker och andra 
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externa parter så som media kommer att betrakta företaget efter de publicerade rapporterna. 

Interna faktorer som kan påverka förhandlingsprocessen är CFO:ns relation och ansvar 

gentemot styrelsen och företagsledningen, de interna revisorerna och revisionsutskottet. Även 

CFO:ns uppfattning om den externa revisorns kompetens angående företagsspecifika 

ekonomiska förhållanden påverkar till vilken utsträckning CFO:n tar till sig revisorns 

omdöme och åsikter vid förhandling. (Gibbins et al. 2001, 2007) 

 

2.5.2 CFO:ns syn på revisorns roll 

Förhandlingar mellan CFO och revisor styrs av CFO:ns syn på revisorn och hur de respektive 

rollerna definieras av CFO:n i relationen. Det är CFO:n som till stor del definierar rollerna 

och identifierar relationen med revisorn som antingen proaktiv eller reaktiv (McCracken et al. 

2008, s. 363).  En proaktiv relation karakteriseras av att CFO:n initierar konsultation med 

revisorn innan transaktioner redovisas och noter färdigställs i de finansiella rapporterna. I 

sådana relationer ser CFO:n revisorn som en rådgivare som granskar underlag för de 

finansiella rapporterna och ser till att dessa följer rådande regler och standarder. Därigenom 

bringar revisorn en försäkran om hög kvalité av de finansiella rapporterna. Reaktiva relationer 

karakteriseras av att CFO:n anser att den finansiella rapporten och all information kring 

underlag av dessa inte är något som revisorn behöver bry sig om och rådfrågar således inte 

revisorn innan beslut om redovisning av transaktioner har fattats. Detta kan resultera i att 

felaktigheter identifieras sent i revisionsprocessen, vilket försvårar förhandlingar för revisorn 

då CFO:n håller hårt på sin ställning. Vid reaktiva relationer är CFO:ns syn på revisorn mer 

som en polis eller kontrollant, snarare än en rådgivare. (McCracken et al., 2008) 

 

Enligt en studie gjord av McCracken et al. (2008) anser CFO:n att det är revisorns ansvar att 

upprätthålla en god relation med CFO:n och att eventuella konflikter eller oenigheter  som 

uppkommer bör lösas så att CFO:n är nöjd med utfallet. Detta resonemang kan förklaras 

utifrån CFO:ns syn på revisorn som leverantör av en tjänst där företaget är kunder som 

förväntar sig ett visst värde för vad de betalar. Denna “kund - leverantör” syn fungerar som ett 

rättfärdigande från CFO:n att påverka revisorns prioriteringar under revisionens planeringsfas 

(Hellman, 2011). Detta går starkt emot vad agentteorin säger om revisorns roll. Enligt 

agentteorin ska revisorn som är utsedd av ägarna vara en oberoende granskande aktör som 

genom sin granskning reducerar delar av den informationsasymmetri som antas råda mellan 

ägare och företagsledning, vilket avser resultera i reducerade agentkostnader (Carlin & Finch, 

2009). Till skillnad från agentteorin innebär denna ”kund- leverantörssyn” i vissa fall att 
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revisorn måste bringa en slags “kundnytta” till förhållandet med CFO:n för att inte riskera att 

kastas åt sidan vid nästa årsstämma. Detta kan påverka revisorns oberoende och dennes 

uppdrag till ägarna för företaget negativt.  

 

När förhandlingar äger rum mellan CFO och revisor tillämpas olika strategier av CFO:n för 

att förstärka den egna positionen och främja det egna intresset (se figur 1). Dessa strategier är 

väsentliga för hur relationen mellan CFO och revisor utvecklas och påverkar även 

utgångspunkten för framtida förhandlingar. Strategiska handlingar (“moves”) som CFO:n kan 

använda för att stärka sin position vid förhandlingsbordet är hot om att avsluta relationen med 

revisorn då förhandlingarna inte får önskat utfall eller då CFO:n betraktar relationen med 

revisorn som otillfredsställande. CFO:n kan också utmana revisorns redovisningsexpertis 

genom att begära ytterligare åsikter från dessa eller kontakta revisorer på en annan 

revisionsbyrå för en andra åsikt (”second opinion”). Detta kallas “opinion shopping” och 

ligger i en gråzon för vad som anses etiskt riktigt för revisorn att medverka i. (McCracken et 

al., 2008; Perreault & Kide 2011; Gibbins et al., 2010) Enligt IESBA:s etiska riktlinjer bör 

den revisor som blir tillfrågad att delge en utomstående åsikt kontakta CFO:ns ordinäre 

revisor för att informera denne om eventuella åsikter och rådgivning som tilldelats. Tillåts inte 

detta av CFO:n bör den tillfrågade utomstående revisorn överväga om det är etiskt riktigt att 

bidra med denna åsikt (IFAC, IESBA Code, sektion 230, s. 33). CFO:n kan även försöka 

stärka sin ställning genom att kritisera redovisningsstandarder (som IAS 36) för deras 

bristande koppling till den ekonomiska verklighet som företaget befinner sig i och därav spela 

på dess bristande relevans för det specifika fallet (McCracken, 2008). CFO:n är medveten om 

att revisorn ofta är väldigt försiktig i sina bedömningar vad gäller exempelvis prognoser av 

framtida kassaflöden och CFO:n kan då genom att uppge optimistiska målsättningar långt 

över den verkliga målsättningen också öka möjligheten att genom förhandlingar komma 

överrens om en nivå närmare det verkliga målet (Bame-Aldred & Kida, 2007). Figur 1 

sammanfattar de strategier (“moves”) CFO:n kan använda sig av vid förhandlingar med 

revisorn. 
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Enligt McCracken et al (2008) sker förhandlingarna på två nivåer dels om det specifika 

problemet i sig men det pågår också alltid en ”skuggförhandling mellan de två i vilken de 

båda parterna formar sin relation och under vilken CFO:n definierar revisorns roll. 

”Skuggförhandlingar” antas bilda en bakgrund till varje ny förhandling då CFO:n och 

revisorn är medvetna om relationen mellan de två är definierad som antigen proaktiv eller 

reaktiv. Vid proaktiva förhållanden kan en “skuggförhandling” leda till att CFO:n definierar 

revisorns roll som expert eller rådgivare som ska “hjälpa” denne att följa rådande regler och 

standarder vid framtagning av underlag för finansiella rapporter. En skuggförhandling som 

leder till en reaktiv relation visar på att CFO:n är den dominerande parten och att denne tidigt 

visar sitt missnöje med att revisorn lägger sig i CFO:ns beräkningar. Revisorn får då en 

försvarande roll redan i inledningsskedet av en förhandling om exempelvis prognoser av 

framtida kassaflöden som påverkar nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av 

goodwill. Detta resulterar i att revisorn får en helt utomstående roll som kontrollant av 

finansiell information. (McCracken et al., 2008) Erfarenhet av tidigare förhandlingar ger 

information om den andra partens målsättningar och begränsningar, vilket ökar båda parters 

förståelse för varandras motiv och ingångspositioner, vilket därigenom minskar risken för 

manipulation från de två parterna (Bame-Aldred & Kida, 2007). 

 

 

CFO:s 
strategier i 

förhandlingar 

"Opinion 
shopping" 

Kritik av 
IAS 36 

Kritik av 
revisorns 

kunskap om 
företaget 
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med revisorn 

Optimistisk 
målsättning 

FIGUR 1: SAMMANFATTNING AV CFO:S STRATEGIER I 

FÖRHANDLINGAR MED REVISORN  (KÄLLA: SJÄLVKONSTURERAD) 
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2 .6  ANALYSMODELL  

Utifrån ovanstående teorier har vi utvecklat en analysmodell som vi har framtagit i syfte att 

förtydliga den uppfattning vi bildat om hur nedskrivningsprocessen av goodwill ser ut ur 

CFO:ns perspektiv samt CFO:ns syn på revisorns roll i denna process. 

Nedskrivningsprocessen tar avstamp i tolkningsutrymmet i IAS 36 vid 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill och som kräver att 

CFO:n gör bedömningar kring till exempel kassagenererande enheters framtida utveckling 

och om nedskrivningsbehov av goodwill föreligger för dessa. Bedömningar som görs vid 

nedskrivningsprövningar av goodwill kan vara baserade på opportunism från CFO:ns sida 

eller så kan de gå hand i hand med ägarnas önskemål om en tillförlitlig spegling av företagets 

ekonomiska prestationer. CFO:ns syn på revisorns roll som antingen reaktiv eller proaktiv 

påverkar hur förhandlingsprocessen mellan revisorn och CFO:n ter sig. Detta då 

ingångspositionen för revisorn i en proaktiv relation är mer jämställt med CFO:ns medan 

revisorn ofta befinner sig i en försvarsposition redan i inledningen av förhandlingarna i en 

reaktiv relation. Därmed kan CFO:n vara mer eller mindre mottaglig för revisorns rådgivning 

och åsikter i kommande förhandlingar. Slutligen leder förhandlingarna mellan CFO och 

revisor till ett beslut om nedskrivning av goodwill. Denna modell har använts som katalysator 

för intervjuguiden (se bilaga 1) som ligger till grund för genomförandet av denna empiriska 

undersökning och som analysmodell vid analys av empiri. Modellen beskriver leden i 

nedskrivningsprocessen ur CFO:ns perspektiv.  

 

 

FIGUR 2: BESLUTSPROCESSEN VID NEDSKRIVNINGSPRÖVNINGAR OCH EVENTUELL 

NEDSKRIVNING AV GOODWILL (KÄLLA: SJÄLVKONSTRUERAD) 
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3 .  METOD  

 

3.1  FORSKNINGSDESIGN  OCH METODVAL  

Studien genomfördes med en förståelseansats då vi avsåg att öka förståelsen för hur CFO:n 

såg  på revisorns roll vid nedskrivningsprövningar av goodwill enligt IAS 36. För att uppfylla 

studiens syfte krävdes det att vi fick djupgående information om hur nedskrivningsprövningar 

av goodwill går till i praktiken samt hur förhandlingarna mellan CFO och revisor såg ut i 

denna nedskrivningsprocess. Därför valde vi att utföra en flerfallsstudie som omfattade fem 

CFO:s (eller motsvarande) på fem svenska börsnoterade företag. En flerfallsstudie gav oss 

möjlighet att få djupgående kunskaper om de specifika fallen och urskilja unika egenskaper, 

samtidigt som vi kunde identifiera olikheter och likheter med de olika fallen. (Johannessen & 

Tufte, 2003, s. 57) För att få så detaljrika och djupgående beskrivningar av studiefenomenet 

som möjligt valde vi en kvalitativ ansats där vi utförde semistrukturerade intervjuer. För att 

stärka säkerheten i vår insamlade intervjudata använde vi oss också av företagens 

årsredovisningar och mediekällor. På så sätt fick vi tillgång till olika nivåer av det studerade 

fenomenet vilket utgjorde en kontroll av data (Bryman & Bell, 2005, s. 310). 

 

3 .2  URVAL 

Kvalitativa ansatser avser ofta att öka förståelsen kring ett specifikt studiefenomen, vilket 

innebär att mycket information måste samlas in för att få djupgående kunskap om fenomenet 

som undersöks. I kvalitativa ansatser är ett strategiskt urval som ämnar generera överförbar 

kunskap lämpligast. (Johannessen & Tufte, 2003) Mot bakgrund av detta gjorde vi ett 

strategiskt urval där vi medvetet valde ut lämpliga respondenter som vi ansåg belyste 

forskningsfrågan bäst. För att öka förståelsen kring hur tillämpningen av IAS 36 sker, olika 

tolkningar och diskussioner mellan CFO och revisor som kan tänkas uppstå vid 

nedskrivningstester och eventuell nedskrivning av goodwill valde vi att utföra vår studie på 

fem svenska börsnoterade goodwillintensiva företag, vilka hade stor andel goodwill i 

förhållande till eget kapital (Placera.nu, 2010-11-16). Dessa företag anonymiserades och en 

försäkran om att de inte kan identifieras utifrån data vi presenterat i denna studie har 

undersökts genom stickprov varvid vi med stor tillförlitlighet kan anse de fem företagen och 

respondenterna anonymiserade. Vi gjorde detta urval då företag med stor andel goodwill i 

förhållande till eget kapital har ett särskilt intresse av nedskrivningsprövningar samt 
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nedskrivningar av goodwill, då en nedskrivning kan slå mot det egna kapitalet, och företagen 

var därför intressanta att studera i detta avseende. Listan vi utgick ifrån (där företagens 

goodwill ställdes mot eget kapital) var inte uppdaterad sedan 2010, dock menar 

redovisningsspecialisten Sven-Arne Nilsson att denna relation inte har ändras mycket och att 

vi därför kunde utgå från denna lista (Nilsson, 2012)
2
. Vid val av respondenter utgick vi också 

ifrån lämplighetskriteriet och riktade in oss på företagens CFO (eller motsvarande), vilka har 

direkt översyn och kontroll över företagets finansiella rapportering samt en direkt samverkan 

med revisorn. Vidare försäkrade vi oss om att respondenten hade erfarenhet av IAS 36 och 

var de som främst arbetade med goodwillnedskrivningar i företaget. Vi ansåg det även viktigt 

att respondenten hade minst några års anställning i företaget, detta för att kunna ge en 

tillförlitlig bild av de processer och metoder som tillämpats vid nedskrivningsprövningar och 

eventuella nedskrivningar av goodwill i företaget. I kvalitativa studier är det relevant att antal 

respondenter är adekvat för studiens syfte och att insamlad data uppfyller en viss mättnad som 

kan belysa frågeställningen (Johannessen & Tufte, 2003). Med hänsyn till ovanstående och 

med tanke på studiens omfång, tidsbegränsning och resurser ansåg vi att fem respondenter var 

ett adekvat antal för att generera djupgående information om studiefenomenet. Genom 

semistrukturerade intervjuer med respondenterna på företagen i kombination stärkande 

sekundärdata säkerställde vi att insamlad data genererade tillräcklig mättnad för att på ett 

tillförlitligt sätt belysa vår frågeställning. 

 

3 .3  DATAINSAMLING  

 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Kvalitativa intervjuer var vår främsta datainsamlingsmetod och vi valde att utföra 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer gav respondenterna möjlighet att 

beskriva sin vardag i relation till det undersökta fenomenet, vilket vidare gav oss en möjlighet 

att tolka dessa beskrivningar och fenomenet som studerades (Johannessen & Tufte, 

2003).  Semistrukturerade intervjuer ansågs vara lämpligast eftersom de intervjuade kunde 

utforma svaren på sitt eget sätt och icke pre- definierade följdfrågor kunde ställas (Bryman & 

Bell, 2005, s. 363). Intervjuguiden utformades utifrån vår analysmodell och olika teman som 

vi urskiljde för att belysa forskningsfrågan (se bilaga 1). Vidare formulerade vi frågor utifrån 

varje tema för att försäkra oss om att relevant information inte förbisågs. Vid 

intervjutillfällena ställdes inledningsvis allmänna frågor för att få en bild av respondenten och 

                                                   
2
 Källa: Sven-Arne Nilsson, se källförteckning. 
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företaget. Därefter ställdes frågor angående processen vid nedskrivningsprövningar och 

eventuella nedskrivningar av goodwill, vilka parter som var involverade och hur dessa 

förhölls sig till varandra under nedskrivningsprocessen. Sedan ställde vi frågor kring 

tolkningar och bedömningar av IAS 36 och hur dessa påverkade nedskrivningsprövningar av 

goodwill, samt hur relationen med revisorn såg ut och hur denna påverkade de bedömningar 

som gjordes under nedskrivningsprövningarna och de eventuella nedskrivningarna av 

goodwill. Avslutningsvis gav vi respondenterna en chans att berätta om något som de ansåg 

var väsentligt kring vår frågeställning, vilket gav dem en chans att uppmärksamma saker vi 

kunde ha missat (Kvale, 1997, s.120). Genom att ställa öppna frågor där respondenten 

uppmuntrades till att berätta om sina erfarenheter kunde vi fånga upp en större kontext från 

respondenten som bidrog till nya kunskaper om det undersökta fenomenet (Johannessen & 

Tufte, 2003, s. 97). För att minska risken för påverkan av respondenternas svar undvek vi 

inledningsvis att ställa ledande frågor, dock användes denna teknik vid följdfrågor för att 

verifiera våra tolkningar av respondenternas svar (Kvale, 1997, s 146). Genom att använda en 

intervjuguide med viss struktur och vissa förutbestämda teman och frågor kunde vi också 

lättare analysera insamlad data genom att jämföra olika svar mellan respondenterna. Samtidigt 

behölls viss flexibilitet då vi tillät följdfrågor som inte var förutbestämda. För att effektivisera 

intervjuerna skickades intervjuguiden till våra respondenter i god tid innan intervjutillfället 

och då försäkrade vi också respondenterna om deras anonymitet i studien. Detta för att skapa 

en så avslappnad och öppen dialog som möjligt. Fyra intervjuer spelades in och anteckningar 

togs vid alla intervjutillfällen för att förtydliga respondentens betoningar och kroppsspråk i 

samband med svaren. En intervju spelades inte in då respondenten kände sig obekväm med 

detta, vilket medförde att intervjun tog längre tid att utföra då vi var tvungna att föra mer 

detaljerade anteckningar som krävde ett långsammare samtal. Efter avslutad intervju 

transkriberades bandinspelningen och anteckningarna skrevs rent inför det följande 

analysarbetet. Då respondenterna fick intervjuguiden skickad till sig innan intervjutillfället 

kunde dessa tänka ut svar på frågor, vilket i vissa fall kan kritiseras då detta reducerade 

möjligheten för ett ”överraskningsmoment” från vår sida. Dock var intervjuerna 

semistrukturerade så alla frågor stod inte med i intervjuguiden och medförde därför att 

respondenterna inte kunde ”öva in” svar på dessa frågor. Vidare ansåg vi att frågornas 

karaktär krävde viss förberedelse från CFO sida då vi var ute efter detaljerad information om 

hur processer hade sett ut historiskt sett mellan CFO och revisor. 
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3.3.2 Årsredovisningar 

Sekundärdata inhämtades från företagens årsredovisningar, där vi framförallt studerade de 

tilläggsupplysningar som publiceras i noterna relaterat till goodwillposten. Genom att stämma 

av information hämtad från noterna i årsredovisningarna mot vad respondenterna beskrivit 

gällande metoder vid nedskrivningsprövningar av goodwill bildade vi oss en tillförlitlig 

uppfattning om hur processen såg ut. Årsredovisningarna användes också för att reda ut 

eventuella oklarheter som framkom vid intervjuerna. Det kunde till exempel röra sig om 

vilken diskonteringsränta företaget hade använt vid en nedskrivningsprövning. Vidare gav 

årsredovisningarna en bredare bild av företagens verksamhet, den ekonomiska situation de 

befinner sig i och de kortsiktiga och långsiktiga mål företagen arbetar efter. Detta försåg oss 

med grundläggande kunskaper om företagets situation och gav oss en bild av deras 

rapporteringskultur mer generellt, vilket stämdes av mot den uppfattning vi bildat oss kring 

detta vid intervjuerna. 

 

3.3.3 Mediekällor 

För att ytterligare verifiera den uppfattning vi bildade oss om företagen inhämtades 

information från mediekällor som företagens hemsidor, Dagens industri och Affärsvärlden. 

Dessa användes då de är pålitliga och välrenommerade mediekällor med relevant information 

hänförlig till studieobjekten. Framförallt studerades pressmeddelanden rörande verksamhetens 

utveckling och framtida lönsamhet samt finansanalyser som hade genomförts angående 

företagens prestationer och framtida utveckling.  

 

3 .4  RELIABILITET 

Reliabilitet rör studiens pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell, 2005, s. 93). Vid 

kvalitativa ansatser är begreppet reliabilitet ibland svårmätt då det inte på samma sätt som i 

kvantitativa undersökningar finns ett konstant objekt. Individer och mänskliga fenomen måste 

placeras i sitt sammanhang för att tillföra något till studien, således måste även mätning av 

reliabilitet ses i sitt sammanhang, alltså utifrån den situation som råder vid intervjutillfället. 

(Svensson & Starrin, 1996) Detta innebär att då respondenter, företag och årtal ändras i en 

studie, påverkas även reliabiliteten. Vid kvalitativa intervjuer är det framförallt intervjuarens 

reliabilitet som är aktuell att mäta då det finns risk för att intervjuarens tolkning av data inte 

överrensstämmer med verkligheten eller med andra intervjuares tolkningar (Kvale, 1997, s. 

150; Bryman & Bell, 2005, s. 94). För att uppfylla en hög reliabilitet i denna studie använde 

vi oss av pålitliga respondenter och sekundärdata som utgjorde kontroll av våra tolkningar. 
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Reliabiliteten stärktes också då vi vid varje intervjutillfälle spelade in intervjuerna och 

antecknade viktiga delar direkt när de sades. Då vi valde djupgående semistrukturerade 

intervjuer hade vi möjlighet att ställa följdfrågor och reda ut eventuella otydligheter på plats 

vilket minskade risken för missförstånd och ökade datas reliabilitet. Risken för att vi (två 

intervjuare) tolkade data olika reducerades genom att vi klargjorde vilket förfaringssätt vi 

skulle använda vid transkribering och vi diskuterade våra enskilda tolkningar sinsemellan. På 

så sätt blev tolkningen av data pålitlig då den hölls neutral via inspelning och anteckningar 

tills diskussioner kring tolkningar och analys av data genomfördes. (Kvale, 1997, s. 150-156) 

 

3 .5  VALIDITET 

Validitet är ett centralt begrepp inom både kvantitativa och kvalitativa studier och syftar till 

att vad studien avser att mäta också är det som mäts (Svensson & Starrin, 1996, s. 210). 

Studiens validitet kan styrkas utifrån olika bedömningsgrunder och vi valde att koncentrera 

oss på studiens begreppsvaliditet samt studiens överförbarhet. Begreppsvaliditet syftar till hur 

väl våra mätmetoder, de begrepp, teman och intervjufrågor vi använt oss av, fångar upp data 

som överrensstämmer med fenomenet som undersöks (Bryman & Bell, s. 107). I en kvalitativ 

studie måste validiteten mätas i förhållande till kontext, respondent och forskare, då varje 

intervjutillfälle är unikt och beroende av sitt sammanhang. För att uppnå hög 

begreppsvaliditet studerade vi vetenskapliga artiklar och tidigare forskning inom ämnet vilket 

gav oss en tydlig bild av vilka svårigheter och bedömningar som krävs vid tillämning av IAS 

36 på generell basis. Vidare studerade vi varje företags årsredovisningar och bildade oss 

därigenom en uppfattning om det specifika sammanhang företaget befann sig i. Mediekällor 

studerades för att förstärka den redan bildade uppfattningen om företagen. Viktigt att beakta 

vid intervjuer är om det finns en risk att respondenten undanhåller information på grund av 

studiens känsliga karaktär, något som vi avsåg mildra genom att försäkra anonymisering. 

Intervju som metod innebar också att vi gavs möjlighet att samla in information som endast 

uttrycktes i skuggan av orden, så som ansiktsuttryck, gestikuleringar och tonval. Detta gav en 

djupare bild av informationen som respondenten förmedlade och stärkte begreppsvaliditeten. 

(Johannessen & Tufte, 2003, s.47) Överförbarhet syftar till hur väl studiens resultat kan 

överföras till andra liknande situationer och jämföras med tidigare forskning inom samma 

område. Studiens överförbarhet kan i viss grad valideras genom den samklang som råder med 

aktuell forskning. (Svensson & Starrin, 1996, s. 215) 
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3 .6  ANALYSMETOD 

Då studiens syfte var att öka förståelsen kring ett specifikt studiefenomen ansågs det passande 

med en hermeneutiskt inspirerad textanalys, vilket innebar att vi med ursprung i vår teoretiska 

referensram tolkade meningsinnehållet i de “berättelser” som framkommit under våra 

intervjuer (Kvale, 1997, s.182) Analysmetoden innefattade fyra analyssteg; första steget 

bestod av att bilda sig ett helhetsintryck av datamaterialet genom att läsa igenom texten och 

bekanta sig med den. Det andra steget bestod av att urskilja koder, kategorier och begrepp 

som var meningsbärande och relevanta för forskningsfrågan. Tredje och fjärde steget innebar 

en kondensering av datamaterialet utifrån de koder och kategorier som urskiljts samt en 

sammanfattning av nyutfunna begrepp och beskrivningar vilka också kopplades till befintlig 

teori och forskning i slutsats och diskussion. (Johannesen & Tufte, 2003) 

 

3.6.1 Helhetsintryck av datamaterialets meningsinnehåll 

Första analyssteget innebar att vi bekantade oss med insamlad data och bildade ett 

helhetsintryck samt identifierade huvudteman som relaterade till vår forskningsfråga. Detta 

gjorde vi genom att upprepade gånger läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att bilda 

oss en tydligare bild av vad som förmedlades och använda oss av vår analysmodell för att 

katalysera olika teman. I detta steg utarbetades även en sammanfattning av meningsinnehållet 

i datamaterialet där vi urskiljde följande övergipande teman: metoder vid 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill, bedömningar och 

tolkningar vid tillämpning av IAS 36, CFO:s syn på revisorns roll samt övriga reflektioner 

och risker som respondenten ville informera oss om. 

 

3.6.2 Koder, kategorier och begrepp 

Nästa steg i analysprocessen innebar att vi mer noggrant studerade och fördjupade oss i 

datamaterialet för att “vaska fram” relevanta delar som belyste vår forskningsfråga. Detta 

gjorde vi genom att systematisk studera de transkriberade intervjuerna och sortera 

meningsbärande textelement under de respektive teman som de bidrog med kunskap om 

(Johannessen & Tufte, 2003, s.114). Under kodningsprocessen utvecklades tolkande koder 

där vi urskiljde underliggande meningar och textelement som gav oss indikationer på hur 

respondenten såg på revisorns roll och hur respondenten hanterade tolkningsutrymmet i IAS 

36. I denna process applicerades även teorier från vår referensram för att identifiera CFO:s 

strategier i förhandlingar med revisorn (se figur 1).  Följande nya kategorier utmynnade från 
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detta analyssteg: osäkerheter vid tillämpningar av IAS 36, CFO:ns hantering av revisorn vid 

osäkerheter samt CFO:s syn på revisorns roll i en reaktiv eller proaktiv relation.  

 

3.6.3 Kondensering och sammanfattning 

Datamaterialet sorterades sedan utifrån de redan identifierade kategorier vilka gav 

information om fenomenet och kondenserades sedan tills endast de mest meningsbärande och 

talande textelementen fanns kvar. Denna process fortskred tills vi hade uppnått en sådan 

mättnad i materialet att ytterligare textelement inte bringade mer klarhet eller kunskap om 

studiefenomenet. Slutligen sammanfattades det kondenserade datamaterialet i nya slutsatser, 

vilka vi jämförde och diskuterade i förhållande till tidigare forskning för att avgöra dess 

överförbarhet. 

4 .  EMP IR I  

Nedan presenteras insamlad primärdata som uppkommit vid intervjuer med fem CFO:s (eller 

motsvarande) på fem svenska börsnoterade företag. Kompletterande sekundärdata inhämtades 

från årsredovisningar samt mediekällor. På grund av anonymitetsskäl benämner vi företagen 

och respondenterna med beteckningarna A-E. Inledningsvis presenteras de fem företagen och 

respondenterna i korthet samt de metoder som används vid nedskrivningsprövningar av 

goodwill. Därefter följer en tabell vilken ger en överblick över företagens och 

respondenternas specifika egenskaper. Vidare presenteras de fem företagen och 

respondenterna mer detaljerat var för sig. 

 

4 .1  ALLMÄNT OM FÖRETAGEN OCH RESPONDENTERNA SAMT METOD 

SOM ANVÄNDS VID NEDS KRIVNINGSPRÖVNINGAR AV GOODWILL 

Företagen i vår studie är alla svenska börsnoterade företag och de intervjuade respondenterna 

är alla ytterst ansvariga för nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av 

goodwill inom deras respektive företag. Samtliga företag väljer att beräkna återvinningsvärdet 

för kassagenererande enheter genom dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet beräknas som 

förväntat kassaflöde diskonterat med en för varje kassagenererande enhet fastställd vägd, 

genomsnittlig kapitalkostnad efter skatt (WACC). Samtliga företag använder sig av relativt 

standardiserade metoder vid nedskrivningsprövningar och det som framförallt skiljer 

metoderna åt mellan de fem företagen är de värden de väljer att tilldela olika parametrar, som 
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till exempel diskonteringsränta, i beräkning av framtida kassaflöden. Vid framställande av 

prognoser väljer alla fem företag att basera det första året i prognosen på nästkommande års 

budget.  De följande fyra åren i prognosen baseras på bedömningar om marknadens 

utveckling för varje kassagenererande enhet där även en risk- och känslighetsanalys utförs 

och beaktas i prognoserna. Företagen baserar även prognoserna på finansiella mål om 

lönsamhet och tillväxt för de kassagenererande enheterna. Tabell 1 nedan presenterar 

företagsspecifika egenskaper, respondenternas befattning och erfarenhet i företaget samt de 

värden som olika variabler tilldelas i kassaflödesprognoserna. Informationen är hämtad från 

intervjuer med respondenterna samt kontrolldata från företagens årsredovisningar. 

4.1.2 Tabell 1: Sammanfattning av företagens och respondenternas specifika egenskaper och 

valda värden för kassaflödesprognoser 

Företag: A B C D E 

Börslista: Small Cap Mid Cap Mid 

Cap 

Large Cap Large Cap 

Bransch: IT- Konsult Inredning IT-

konsult 

Stålindustri Dagligvaruhandel/ 

Konsumtionsvaror 

Respondentens 

befattning: 

CFO Corporate 

controller 

CFO Vice president 

accounting & 

tax 

Vice president 

accounting & tax 

Respondentens antal år i 

företaget: 

11 år 5 år 10 år 15 år 21 år 

Nedskrivningsprövninga

r/år: 

4 2 1 1 1 

Diskonteringsränta före 

skatt: 

14,1% 11,1-13,9% 13,9% 11,30% 7,2% - 17,6%  

Tillväxttakt i 

evighetsprognos: 

2% 2% 3% 2% -1% & 1,5% 

Tidshorisont i prognos: 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 

Totalt antal 

nedskrivningar av 

goodwill: 

2 0 0 1 1 

4.2  FÖRETAG A 

4.2.1 Bedömningar och tolkningar vid tillämpning av IAS 36 

Svårigheter som respondent A stöter på vid tillämpning av IAS 36 är att den är väldigt 

teoretisk och det är svårt att göra den praktisk och tillämpbar utan att “ jobba ihjäl sig “. 
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“Det gäller att göra någonting som är praktiskt och tillräckligt bra som uppfyller 

reglerna.“ 

 

Respondent A menar att de viktigaste bedömningarna vid nedskrivningsprövningar är att 

identifiera framtida kassaflöden för olika kassagenererande enheter, vilket i Företag A 

definieras som resultatet: 

“I vår verksamhet, konsultverksamhet, så är resultat i allt väsentligt lika med 

kassaflöde, det vill säga, där har vi gjort en pragmatisk praktisk tillämpning utav flera 

koncept i regelverket.” 

 

Respondent A menar initialt att det inte finns något direkt utrymme för tolkningar vid 

tillämpning av IAS 36. Dock uttrycker respondent A senare att det finns ett tolkningsutrymme 

kring hur man tar fram data som ligger till grund för nedskrivningsprövningar. Vilka 

räntevärden (WACC) som väljs och hur väl man argumenterar för dem internt 

(företagsledning) och externt (revisorer), riskpremien och hur aggressiv eller defensiv man 

väljer att vara vid uppskattning av framtida kassaflöden är några kritiska moment som ger  

utrymme för tolkningar av IAS 36 enligt respondent A. 

 

4.2.2 Relationen med revisorn 

Företag A skrev ned goodwill 2006. Respondent A menar att det var en medveten handling 

från företagsledningens sida och revisorerna som granskade nedskrivningen hade inte någon 

åsikt kring nedskrivningen då en hel verksamhet lades ned. 

“Diskussioner uppkommer alltid mellan revisor och företagsledning dock krävs det att 

båda parter håller en dialog och lyssnar till varandra.” 

 

Bedömningar som görs i samband med nedskrivningsprövningar tolkas inte alltid lika av 

företaget A:s revisor och respondent A. Respondent A står för bedömningar och bokslut, 

revisorns roll är att granska och bedöma om informationen som presenteras är relevant och 

riktig. Dock ger respondent A i följande citat indikationer på att det finns utrymme för 

förhandlingar med revisorn kring bedömningar om framtida lönsamhet. 

“Det är ju också viktigt att bara för att man har ett dåligt år eller en dålig cykel, så om 

det finns substantiella skäl för att det är väldigt tillfälligt, konjunkturen eller finansoro 

eller vad det än må vara, så kan man i alla fall komma tillbaka och visa på de 

långsiktiga värdena och det går ju mycket väl att argumentera för [vid förhandlingar 

med revisorn]” 
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Respondent A vidhåller att bolaget är ytterst ansvarig för den finansiella informationen men 

att företagsledningen är medveten om att den ansvarige revisorn granskar i enlighet med 

regler och standarder. Däremot anser Respondent A att: 

“Om man inte är överens med revisorn har bolaget fundamentala problem i 

verksamheten och en god relation till revisorn är viktigt. “ 

 

4.2.3 Risker och reflektioner 

Respondent A anser att det finns en mental risk med att goodwill överstiger eget kapital. 

Respondent A menar med detta att det kan innebära en risk i värdering från banker, 

finansinstitut och analytiker, dock ligger inte företag A i riskzonen. 

“Det är självklart inte bra, ur ett analytiker- och teoretiskt resonemang så ser det ju 

rätt illa ut, men när man kommer till verkligheten så tror jag inte att det får någon 

större konsekvens. Det vill extremt mycket till innan man hamnar i ett läge där man 

måste skriva ner så mycket goodwill att det påverkar eget kapital i den bemärkelsen.” 

 

4 .3  FÖRETAG B 

4.3.1 Bedömningar och tolkningar vid tillämpning av IAS 36 

Respondent B menar att IAS 36 inte är en speciellt komplicerad standard. Dock belyser 

respondent B att det finns stora tolkningsutrymmen rörande prognoserna: 

“Det krävs en hel rad bedömningar kring prognoser, som vi gör och som revisorerna 

gör. Revisorerna går inte med på vad som helst. Om något är oklart ordnas utredningar 

[av revisorn].” 

 
Bedömningarna som Respondent B syftar till gäller WACC, avgränsning av kassagenererande 

enheter och prognoser av framtida kassaflöden. Prognoserna utgör enligt respondent B 

nyckeln till nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill och det är 

därför viktigt att de är trovärdiga så att de kan godkännas av både styrelsen och revisorn. Vid 

tillämpning av IAS 36 menar respondent B att det finns tillräckligt tydliga riktlinjer i FAR-

komplett, dock menar respondent B att det går att utnyttja tolkningsutrymmet i IAS 36 för att 

undvika en nedskrivning av goodwill: 

“Man kan flytta runt prognoser några år, så man flyttar fram sina målsättningar och så 

vidare om man inte uppnår prognosen.” 

 

 

4.3.2 Relationen med revisorn 

Respondent B använder revisorn som bollplank för diskussion kring olika svårigheter som 

kan uppstå vid nedskrivningsprövningar av goodwill. Relationen karakteriseras av ett gott 
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samarbete där revisorn kontinuerlig under året agerar som rådgivande part. Respondent B är 

också tydlig med att det goda samarbetat handlar om att maximera värdet för den tjänst som 

revisorn utför på företaget: 

”Jag använder de [revisorerna] som bollplank. De hjälper till med att komma med 

idéer och lösa problem. Vi lägger ner dyra pengar på våra revisorer, det är ett sätt att 

utnyttja de tjänster som har köpts, även de mer rådgivande, för revisorn granskar inte 

endast.” 

 
Dessa rådgivande tjänster ses av respondent B som förebyggande åtgärder för att inte 

konflikter ska uppstå med revisorn, och för att de ska säkerställa att bedömningar görs i 

enlighet med IAS 36.  Det framgår också att det ibland krävs förhandlingar med revisorn för 

att denne ska bli övertygad om att de prognoser som läggs fram av respondent B är rimliga: 

“Om det skulle uppstå en stor förhandling används argumentet: om ett år visar upp 

dåliga resultat så kanske nästa år går bra. Men det kan man inte köra på hur länge som 

helst innan revisorerna säger stopp.“ 

 
Citatet indikerar att respondent B upplever ett visst spelrum gällande vilka bedömningar som 

kan godkännas som rimliga av revisorn, då det alltid finns utrymme för förhandlingar 

gällande dessa. Vidare har företag B upplevt dålig lönsamhet under en längre period vilket 

kan indikera att det finns behov att utnyttja tolkningsutrymmet i IAS 36 till företagets fördel 

för att undvika en nedskrivning goodwill. Dock menar respondent B att de bedömningar som 

denne gör inte brukar skilja sig väsentligt från revisorns bedömningar. 

“Vi tolkar inte IAS 36 annorlunda än revisorn då vi hela tiden använder de som 

bollplank. Det uppstår inte en konflikt, för det går aldrig så långt. Styrelsen och VD:n 

inser att om revisorerna ställer krav så accepterar de det. Vi har så pass bra 

förebyggande åtgärder för att konflikter inte ska uppstå.” 

 
Däremot upplever respondent B att det i vissa förhandlingar skulle kunna uppstå konflikter: 

“Evighetsprognosen baseras på budgeten för 2012 och framåt samt steady business. 

Här måste det förhandlas med revisorn så att denne tror på prognoserna (…) men 

revisorn har alltid köpt våra prognoser hittills vilket har medfört att de aldrig krävt en 

nedskrivning.” 

 
 

4.3.3 Risker och reflektioner 

“Om man måste skriva ned goodwill så är det ett bevis på att man har gjort en dålig 

affär och betalat för mycket för något. Det vill man ju inte bli stämplad som, att man 

gör dåliga affärer, det kan inte vara roligt för VD:n och styrelsen.”  
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Respondent B belyser här att en av riskerna med en nedskrivning av goodwill är att 

aktiemarknaden kan förlora förtroende för ledningens och styrelsen beslutsfattande. 

Ytterligare risker som infinner sig då goodwillposten utgör en stor del av det egna kapitalet är 

att en nedskrivning kan framtvinga en nyemission. Gränsvärdet som beaktas i detta avseende 

är att goodwill inte bör överstiga 80 procent av eget kapital, vilket är något respondent B 

tillämpar internt och följer noggrant så att företag B inte hamnar i farozonen. 

 

4 .4  FÖRETAG C       

4.4.1 Bedömningar och tolkningar vid tillämpning av IAS 36 

Respondent C upplever att det finns en del svårigheter och oklarheter i IAS 36 som dyker upp 

när denne ska avgränsa kassagenererande enheter, speciellt då de är ett konsultbolag och det 

är oklart vad som är en ersättningsinvestering, eftersom det i ett konsultbolag endast 

genomförs rekryteringar. Även vid omstruktureringar uppstår bedömningssvårigheter: 

“Då man till exempel integrerar en enhet som man har förvärvat och goodwillprövat in 

i en annan enhet, att se på den nya enheten som man ska goodwillpröva och så, det kan 

vara lite svårt. Eller, svårigheter och svårigheter men det kanske inte alltid är glasklart 

egentligen hur man ska göra det hela.” 

 
Respondent C menar att det finns stora tolkningsutrymmen i IAS 36 eftersom det bygger på 

prognoser och antaganden. 

“I vårt fall är de viktigaste bedömningarna de om lönsamhetsantaganden, 

tillväxtantaganden och avkastningskrav.” 

 
Även antaganden rörande prisnivå, debiteringsgrad samt antalet anställda är viktiga för 

omsättningstillväxten gällande konsultbolag. Respondent C ger en bild av att det inte finns 

några svårigheter när det kommer till hur själva värderingsprocessen bör gå till utan de 

bedömningar som görs bör utgå ifrån sunt förnuft och den interna kunskapen företag har om 

sin ekonomiska situation. De bedömningar som görs inom företaget brukar också stämmas av 

mot marknadens börsvärde för extra försäkran, då höga variationer kan ge indikationer på 

eventuella felvärderingar. 

 

4.4.2 Relationen med revisorn 

Revisorn har endast en granskande funktion i företag C. Rådgivning eller diskussioner kring 

olika frågor med revisorn förekommer inte vid nedskrivningsprövningar av goodwill. 

Respondent C uttrycker en viss misstro till revisorns kompetens gällande förmågan att 

bedöma om de värderingar som utförs är riktiga. Här menar respondenten att ledningen har en 
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större insikt i företaget och därmed bättre beslutsunderlag. Vidare visar respondent C en 

medvetenhet om att revisorn utför en tjänst och har ett intresse av merförsäljning: 

“De [revisorerna] vill väl försöka göra sakerna lite mer komplicerade än vad de är 

oftast. Så det gäller att hitta sin egen väg i det hela och att man använder sunt förnuft. 

 

Respondent C upplever sällan konflikter med revisorn men förklarar att om det skulle uppstå 

oenigheter skulle en tredje part tas in, så som redovisningsexperter eller revisorer från en 

annan revisionsfirma, detta för att stärka företagets ställning i förhandlingarna med revisorn 

om det specifika fallet. 

”Om det uppstår svårigheter, sitter man ju med revisorn på kanske olika sidor av 

bordet, man har olika agendor egentligen så då skulle man gärna ha någon som man 

känner är oberoende i förhållande till sin revisor.” 

 

Respondent C beskriver revisorn som väldigt strikt regelmässigt då denne kräver detaljerade 

upplysningar om olika antaganden i noterna. Något som respondent C menar kan vara 

affärshemligheter och som inte bör ges ut. Detta resulterar därmed i att respondent C förbiser 

dessa kommentarer om inte revisorn återkommer med ytterligare krav, vilket hittills har visat 

sig vara en lyckad strategi av respondent C. 

 

4.4.3 Risker och reflektioner 

Respondent C menar att det finns ett grundläggande felantagande vid införandet av IAS 36 

gällande fördelningen av förvärvsvärdet på goodwill respektive immateriella tillgångar. I 

teorin förväntades det att goodwillposten skulle bli ganska liten medan många immateriella 

tillgångar skulle identifieras, dock är det omvända mer sant i praktiken. Detta kan enligt 

respondent C innebära ett problem då goodwill inte längre skrivs av årligen utan kommer 

växa sig större och kan då komma att överstiga eget kapital om verksamheten är 

förlustbringande. Vidare identifieras detta problem framförallt då konsultbolag generellt sett 

antar en större andel goodwill i förvärv. Respondent C tveksam till hur aktiemarknaden 

kommer se på en nedskrivning av goodwill eftersom det påverkar resultatet men inte 

kassaflödet. 

4 .5  FÖRETAG D       

4.5.1 Bedömningar och tolkningar vid tillämpning av IAS 36 

Respondent D påpekar att nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av 

goodwill enligt IAS 36 inte har varit en direkt fråga för företaget innan förvärvet 2007, dit den 

stora goodwillposten har allokerats. Respondent D menar att det finns stora 
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tolkningsutrymmen samt svårigheter med tillämpningen av IAS 36 vid 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill speciellt vad gäller 

framtida kassaflöden och diskonteringsräntor: 

“Det är en oerhört svår värdering man gör. Man har någon sorts tro om vad som 

händer i framtiden och det skapar ett värde som man ska värdera en post i 

balansräkningen till. Det är väldigt svårt, vem vet vad som händer så långt framöver .” 

 

Företag D använder här en prognosperiod om fem år enligt IAS 36 föreskrift. Men denna 

prognos extrapoleras också bortom fem år där en evig tillväxttakt läggs till. 

4.5.2 Relationen med revisorn 

Respondent D framställer relationen med revisorn som givande och menar att det ofta 

förekommer diskussioner mellan dem angående bland annat goodwillnedskrivningar. 

“Vi har ett bra klimat med revisorerna och kan ta upp vilka frågor som helst. Goodwill 

är en stor post i balansräkningen så det är viktigt att vi tar seriöst på detta. 

Goodwillposten utgör trots allt mer än hälften av det egna kapitalet.” 

 
Respondent D berättar också att revisorn inte enbart granskar företag D utan att denne och 

revisionsfirmans redovisningsexperter har en mer rådgivande roll. 

“Revisionsfirman tar in sitt folk just när det gäller bedömning av t ex WACC, vilket är 

en viktig bedömning av hur marknaden ser på företaget, de [revisionsfirman] har 

experter hos sig som de använder sig av.” 

 

Oenigheter uppstår sällan mellan företag D och revisionsbyrån enligt respondent D. Dock 

uppstod en diskussion i samband med finanskrisen 2008-2009 om hur konjunkturläget 

skulle påverka beräkningen av goodwill. Respondent D ansåg att företagets revisor hade en 

kortsiktig syn på eget kapital och bolagets aktiekurs. 

“När revisorn tittar på börsvärde så är det hela koncernen han tittar på men jag tittar 

ju på den kassagenererande enheten där goodwill ligger.” 

 

Detta skapade diskussioner eftersom revisorn och respondent D förhöll sig till olika 

bedömningsgrunder avseende värderingar. Respondent D:s argument till det ovanstående 

citatet var att marknaden där den kassagenererande enheten befinner sig har gått bättre än 

hela Företag D. Där valde Företag D att endast ta hänsyn till kassaflödesanalysen för den 

kassagenererande enheten som goodwill är allokerad till. 

“Då ville vi att man skulle se värderingen mer på lång sikt, och en tillfällig nedgång 

skulle inte slå på det här. I tider när det går dåligt blir goodwillvärdena låga och det 

finns knappt någon möjlighet för bolag att göra nedskrivningar på dessa då bolaget går 

dåligt i sig. Det fanns en logik i att man gjorde årliga avskrivningar på goodwill så att 
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posten minskar successivt. Vilket är bättre ur bolagets sätt att redovisa resultat. 

Revisorn fick ge med sig denna gång och gå på vår linje. “ 

 

Respondent D anser inte att revisorn har tillräckligt god inblick i företaget för att kunna 

granska värdet av valda kassagenererande enheter men att revisorn ändå kan verksamheten 

och vet vad företaget har genererat för kassaflöden historiskt. Detta ger revisorn en 

tillräcklig inblick för att kunna ta ställning till värdering av kassagenererande enheter.  

“Om revisorn skulle anse att någon kassagenererande enhet är felvärderad skulle vi få 

ta en debatt om det och en justering av den kalkyl som har gjorts skulle göras.”  

 

4.5.3 Risker och reflektioner 

Om företag D drabbas av en lönsamhetsnedgång under en längre period kommer de att 

tvingas skriva ned goodwill, vilket slår på eget kapital enligt respondent D, men det är inget 

respondent D tar hänsyn till för tillfället, utan denne är endast medveten om det. 

“Det är en stor risk i goodwillposten.” 

“Det är svårt att säga vad goodwillvärdena består av då det är det som blir över när 

man fördelar ut värdet i samband med ett förvärv. I vart fall så blir det någonting över 

som man betalade mer än vad de fysiska tillhörigheterna var värda enligt en värdering. 

Vad de består av och hur länge de värdena är kvar kan vara svårt att säga. Detta leder 

till att goodwill, enligt det här redovisningssättet, blir kvar i evig tid i balansräkningen. 

Alternativt när det går dåligt för bolagen kommer vi att tvingas göra en nedskrivning av 

goodwill.” 

 

Respondent D utrycker ett missnöje med IAS 36 och tycker att de internationella 

standarderna inte underlättar redovisning av goodwill, utan snarare försvårar. 

“Vi är lite kritiska till IAS som företeelse och deras synsätt som fungerar i teorin men 

inte i praktiken. Just med tanke på verkliga värden, det leder till många bedömningar 

som revisorn sedan ska granska och bedöma. Därför är det svårt att dra slutsatser från 

det som ett företag redovisar som sitt finansiella resultat då det innehåller mycket 

bedömningar istället för gamla anskaffningsvärden.” 

 
Respondent D beskriver hur detta missnöje med IAS har kommunicerats med revisorn: 

“Revisorerna håller med om kritiken vi har på IAS, fin tanke med verkligt värde, men 

det fungerar inte praktiskt då ingen vet vad verkligt värde är då få av våra tillgångar 

går att sälja på öppen marknad.” 

 

4 .6  FÖRETAG E   

4.6.1 Bedömningar och tolkningar vid tillämpning av IAS 36 
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Respondent E anser att det finns ett tolkningsutrymme vid tillämpning av IAS 36 vad gäller 

bedömningar av hur företag E:s affärsområden förväntas gå framöver samt rena teknikaliteter 

så som diskonteringsräntor. Dessa antaganden granskas sedan av revisorn, som fungerar som 

en säkerhetsställning av att regelverket har följts, här menar respondet E att det går att spela 

lite på detta tolkningsutrymme, dock inte under en lång period för då upptäcks det av 

revisorn: 

“Man kan inte felvärdera en business hur många gånger som helst för till slut så blir 

man faktisk diskvalificerad i så fall om det visar sig att man gång på gång på gång är 

för positiv vid beräkning av framtida kassaflöden. För det är ju framtida kassaflöden 

som vi värderar.” 

 

Respondent E berättar att företag E hanterar den osäkerheten som framtida kassaflöden för 

med sig genom att vara väldigt konservativa i sina bedömningar. 

 

4.6.2 Relationen med revisorn 

Företag E har haft samma revisionsfirma i sju år men den ansvarige revisorn har bytts ut 

några gånger. Respondent E anser att revisorerna är noga insatta i verksamheten och 

revisorerna förstår hur Företag E har valt att identifiera kassagenererande enheter. “... de är 

kompetenta på det viset i alla fall.” säger respondent E. Några oenigheter med revisorn 

angående tolkning av IAS 36 eller gruppering av kassagenererande enheter har inte funnits 

eftersom revisorerna är väl insatta i det lönsamma företaget som inte har haft problem med att 

tolka IAS 36. Revisorn anses vara av endast granskande karaktär i Företag E. 

“Vi använder endast revisorn som en granskande part. Vi gör våra bedömningar och 

sedan tittar de [revisorerna] på materialet.” 

 
Respondent E berättar att det sällan har förekommit oenigheter med revisorerna, det som har 

diskuterats är allokering av vissa gemensamma kostnader som ska fördelas och bäras av de 

kassagenererande enheterna. Diskussionen har kretsat kring vilken bas man ska använda för 

att fördela ut dem. 

 

4.6.3 Risker och reflektioner 

Företag E har ett negativt eget kapital men god lönsamhet, vilket medför att goodwill 

överstiger eget kapital. Respondent E menar att detta inte är något problem då företaget inte 

styrs baserat på synlig soliditet utan via en kassaflödes- approach. Detta innebär att då 
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företagets kassaflöden är positiva anses det inte föreligga något ”hot” om 

goodwillnedskrivning.    

 

4 .7 .  SAMMANFATTNING  

Tabell 2 nedan är en sammanställning av empirin utifrån vilken relation Respondent A-E 

framställer att de har med sin revisor. Vi har också med hjälp av figur 1 i referensramen 

identifierat vilka strategier respondenterna använt i förhandlingar med revisorn. 

 

4.7.1 Tabell 2: Respondent - revisor relation samt respondenternas strategier  

 

 Typ av relation med 

revisorn 

CFO:s strategier (”moves”) i 

förhandlingar med revisor 

Företag A Reaktiv  Optimistisk målsättning 

 Kritik av IAS 36 

Företag B Proaktiv  Optimistisk målsättning 

 

Företag C Reaktiv  Opinion shopping 

 Kritik av revisorns kompetens 

om företaget 

Företag D Proaktiv  Kritik av IAS 36 

 Kritik av revisorns kompetens 

om företaget 

Företag E Reaktiv  Kritik av revisorns kompetens 

om företaget 
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5 .  AN ALYS  

 

5 .1  TOLKNINGSUTRYMMET I IAS 36 GER UPPHOV TILL 

OSÄKERHETER 

 

5.1.1 Vid avgränsningar av kassagenererande enheter 

Alla respondenter har valt att avgränsa kassagenererande enheter beroende på vilka 

affärsområden de tillhör, geografiskt och marknadsmässigt. I IAS 36 står det att kassaflöden 

ska brytas ned på kassagenererande enheter och IAS 36 definierar vad en kassagenererande 

enhet är och hur små respektive stora de kassagenererande enheterna får vara. Däremot är det 

upp till företagen att själva tolka standarden och fördela goodwill på kassagenererande 

enheter vid nedskrivningsprövningar. Detta kan i vissa fall ge upphov till problem vid 

tolkning och det finns indikationer på att det inte är självklart hur företag ska gå tillväga vid 

tillämpning av IAS 36 vid avgränsning av kassagenererande enheter, speciellt för företag som 

är förvärvsintensiva, vilket respondent E belyser: 

“Det är inte självklart hur man ska definiera de kassagenererande enheter som ska 

försvara ett värde som man de facto har betalt för i de här businessarna [vid förvärv]. 

Så det kan vara komplexa frågor i många bolag kan jag föreställa mig.”  

 

För att se till att allt går rätt till och att CFO:n följer IAS 36 vid fördelning av goodwill på 

kassagenererande enheter är det viktigt att revisorn har god insyn i företaget för att kunna 

bedöma om allt skett enligt rådande regler och att inga väsentliga fel har gjorts.  

 

5.1.2 Vid prognoser av framtida kassaflöden 

Respondenterna har jämförelsevis gett en homogen bild av att det mest kritiska momentet vid 

nedskrivningsprövningar av goodwill är att prognostisera framtida kassaflöden för de olika 

kassagenererande enheterna. Det finns en antydan om att det i dessa moment förekommer en 

del osäkerheter gällande antaganden om framtida utveckling och tillväxt. Respondent A 

belyser hur IAS 36 lämnar utrymme för tolkningar gällande vissa antaganden som görs vid 

prognoser av framtida kassaflöden: 

“Den stora tolkningen och det som är mest avgörande är ju vilka räntevärden man 

sätter och hur man argumenterar och kommer fram till dem och riskpremien. Man ska 

ju också lägga en så kallad riskpremie i det här, i WACC:en och den kan man alltid 
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diskutera med revisorn. Tittar man på börsen så finns det företag som sätter alltifrån 5-

15% som riskpremie.” 

 

Enligt IAS 36 ska utgångspunkten för prognoserna vara företagsledningens bedömning av 

relevanta förhållanden som kan komma att påverka och påverkar tillgången (RedU 7 punkt 

101; IAS 36 punkt 33). Dock finns här utrymme för CFO:n att vara optimistisk eller 

konservativ i sina bedömningar angående framtida kassaflöden, exempelvis genom 

fastställandet av diskonteringsräntan. Företagen i denna studie har alla stora goodwillposter i 

förhållande till eget kapital vilket vidare sätter en särskild press på huruvida dessa prognoser 

leder till en nedskrivning av goodwill då det kan slå hårt på resultatet och även framtvinga en 

nyemission.  

 

5 .2  CFO:NS SYN PÅ RE VISORNS ROLL PÅVERKAR HUR OSÄKERHETER 

HANTERAS  

 

5.2.1 I en proaktiv relation: Företag B och D  

Då CFO:n identifierar relationen med revisorn som en proaktiv relation hanteras eventuella 

osäkerheter och svårigheter som uppkommer vid tillämpning av IAS 36 och 

nedskrivningsprövningar av goodwill kontinuerligt genom diskussion och konsultation med 

revisorn under hela nedskrivningsprocessen. Respondenterna B och D ger sken av att deras 

relation med revisorn är proaktiv, vilket illustreras av respondent B: 

“Jag brukar ta upp alla svårigheter med revisorn, om de inte kan svara på det slussas 

jag vidare till andra experter på revisionsbyrån, andra enheter som inte är direkt 

kopplade till revisionen. Exempelvis redovisningsexperter. Det kan gälla t ex 

diskussioner kring WACC, vilka parametrar man ska kolla på, osv.”  

 

Den proaktiva relationen karakteriseras i de här fallen av att CFO:n ofta tar kontakt med 

revisorn då det uppstår bedömningsvårigheter varvid revisorn delger sin bedömning av det 

aktuella problemet och ofta då också förtydligar vad som krävs regelmässigt. CFO:ns syn på 

revisorns roll är i denna relation mer som en rådgivare, som kan öka kvalitén av de finansiella 

rapporterna och ge ökad försäkran om att dessa upprättats i enlighet med IFRS. Här utnyttjar 

CFO:n den rådgivning som ingår i revisionen, vilket har uttryckts som en förebyggande 

åtgärd av CFO:n för att inte hamna i konflikt med revisorn om de underliggande tolkningar 

som ligger till grund för hur avgränsningar av kassagenererande enheter görs och hur de 

framtida kassaflödena prognostiseras. Teorin belyser dock att även i proaktiva relationer 

uppfattar CFO:n  att det är revisorns roll att hålla relationen i gott skick genom att hålla 
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CFO:n nöjd. Detta ser vi också tendenser på då respondent B och D ofta uttrycker att det 

handlar om att få maximalt värde för en tjänst som revisorn levererar. Ett sätt att till fullo 

utnyttja denna tjänst är att ta del av revisorns expertrådgivning gällande IAS 36 vid 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill och diskutera problemtik 

som framkommer bland annat vid framtagning av WACC för beräkning av nyttjandevärdet.  

Respondenterna B och D menar att denna rådgivning är något de förväntar sig av revisorn och 

att det förekommer en tyst överrenskommelse om att rådgivning av den här typen ingår i 

revisionstjänsten. Denna “kund - leverantör” syn är en av de strategier “moves” som CFO:n 

kan använda för att påverka revisorn vid dennes granskning av företaget. Revisorn utses av 

ägarna och ska enligt agentteori ses som en aktör som via sin granskning reducerar delar av 

den rådande informationsasymmetrin. Men om revisorn tvingas till att bringa en “kundnytta” 

kan detta påverka dennes oberoende och därmed påverka granskningen av de finansiella 

rapporterna i negativ bemärkelse. Detta skulle kunna tänkas öka informationsasymmetrin 

mellan företagsledning (CFO) och ägare och därigenom öka agentkostnaderna, vilket går 

emot revisorns roll enligt agentteorin.  

 

5.2.2 I en reaktiv relation: Företag A, C och E 

Reaktiva relationer karakteriseras av att CFO:n ser på revisorns roll som rent granskande och 

hanterar således eventuella osäkerhet internt utan att konsultera revisorn. Respondent A, C 

och E ger indikationer på att deras relation med revisorn kan klassificeras som reaktiv. 

Respondenterna menar att revisorn inte innehar samma kunskaper om företaget som 

ledningen har och då inte har samma kompetens för att hantera osäkerheter rörande 

bedömningar i prognoser och vid avgränsning av kassagenererande enheter. Vidare ger 

CFO:n i reaktiva relationer bilden av att osäkerheter i större utsträckning hanteras genom 

avstämning mot företagets historiska resultat och aktiemarknadsinformation snarare än 

konsultation av revisorn. Detta tolkar vi som att CFO:n tilldelar företagets historiska resultat 

och extern aktiemarknadsinformation större tilltro än revisorns bedömningar.  Vi har även 

identifierat att förhandlingar i en reaktiv relation präglas av CFO:ns misstro till revisorns 

kompetens att bedöma om de underlag som läggs fram är rimliga, då CFO:n anser att revisorn 

inte har lika bra insyn i företaget som företagsledningen har. Detta illustreras i följande citat 

av respondent E: 

”Det kan ju också vara så att man har olika uppfattningar om underliggande 

projektioner och sådana saker. Då handlar det i så fall om att ta fram bättre underlag 
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och övertyga revisorerna om att de har missuppfattat den här businessen. De kan inte 

den här businessen tillräckligt väl för att underkänna vår beräkning”. 

En sådan syn på revisorns bristande kompetens ger följaktligen revisorn en underminerad 

position i förhandlingarna, varvid revisorn måste försvar sin ställning inför CFO:n. För att 

väga upp sin underminerade position begär revisorn ofta ytterligare underlag eller 

förtydligande noter i redovisningen där CFO:ns antaganden och genomförda beräkningar och 

bedömningar tydligt ska framgå så att de kan förstås av en kompetent utomstående part, vilket 

också krävs enligt IAS 36 (RedU 7 punkt 5). Även vid en sådan begäran har det dock 

framkommit att CFO:n kan vara motvillig till att ge ut sådan information på grund av dess 

känsliga karaktär. Detta ger oss intryck av att CFO:n ofta håller en stark skiljelinje mellan sig 

och revisorn, där de finansiella rapporterna i alla lägen ska försvaras utifrån 

företagsledningens initiala bedömningar och det finns inget utrymme för förhandling kring 

dessa. Detta här även uppmärksammats då respondent C uppgav att “opinion shopping” 

användes för att stärka sin egen ställning i förhandlingarna med revisorn, något som kan ses 

ligga på gränsen till vad som anses etiskt accepterat. Respondet C väljer att vända sig till en 

revisor på en annan revisionsbyrå då denne har meningsskiljaktigheter med sin ordinarie 

revisor. Respondent C använder alltså den andre revisorn som en diplomatisk rådgivande 

tredje part som antas vara oberoende och därmed kunna delge en ”second opinion”. Det 

belyser och förstärker den bild som CFO:n har på revisorns roll som granskare och 

kontrollant. Respondenterna i reaktiva relationer verkar uppfatta revisorn som en störande 

faktor i processen vid nedskrivningsprövningar och nedskrivningar av goodwill. I reaktiva 

relationer kan agentteorin appliceras då revisorn har en granskande roll. Däremot behöver det 

inte betyda att företagsledningen beter sig opportunistiskt eller att det råder 

informationsasymmetri mellan företagsledning och ägare.   

 

5 .3  CFO:N HAR SISTA ORDET 

Det som framkom vid intervjuerna med CFO:s (eller motsvarande) på fem svenska 

börsnoterade företag angående relationen med revisorn är att fem av de fem respondenterna, 

oavsett om relationen med revisorn är definierad som proaktiv eller reaktiv, har övertaget i 

förhandlingar med revisorn. Oavsett om relationen är proaktiv eller reaktiv besitter CFO:n en 

viss misstro till revisorns kompetens att bedöma och hantera osäkerheter som uppstår vid 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill vid tillämpning av IAS 

36. Detta visar sig då CFO:n även i proaktiva relationer ofta vidhåller sin initiala ställning i 

förhandlingarna och menar att de skulle stå fast vid den om en konflikt uppstod. Däremot 
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förhandlas och diskuteras denna ställning mer frekvent och under en längre tidsperiod än vad 

som förekommer i en reaktiv relation, vilket kan innebära att det finns mer tid och utrymme 

för CFO:n att ta fram förtydligande underlag och dokumentation som kan övertyga revisorn 

om att CFO:ns bedömningar är relevanta och i enlighet med rådande standard. Därav kan en 

proaktiv relation skapa mindre friktion mellan CFO och revisor än vad en reaktiv relation gör.  

En poraktiv relations skulle däremot antas öka den informationsasymmetri som antas råda 

enligt agentteorin mellan företagsledning och ägare. Detta övertag från CFO:s sida kan vidare 

innebära att revisorns oberoende kompromissas och försvagar dennes position som 

informationssäkrare gentemot aktieägarna. Det skulle kunna komma att påverka relevansen av 

de finansiella rapporterna negativt och därigenom investerares möjlighet att utifrån de 

finansiella rapporterna fatta välgrundade beslut. I både reaktiva och proaktiva relationer 

handlar den misstro som CFO:n har gentemot revisorn om att CFO:n inte anser att revisorn 

har samma kunskaper om företagsspecifika ekonomiska egenskaper som företagsledningen. 

Då revisorn granskar nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill i 

enlighet med IAS 36 har revisorn en annan ingångspunkt jämfört med CFO:n. Revisorn 

granskar inte bara regelmässiga faktorer utan även värderingar, antaganden och bedömningar 

som inte går att stämpla som felaktiga eller korrekta innan de har förverkligats. På så sätt 

kommer CFO:n alltid att ha övertaget i en förhandling gällande de bedömningar som ligger 

till grund för nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill. Detta är 

något som respondent A belyser: 

 

“Det är vi som har det sista ordet” 

6 .  S LUTS ATSER  

Hur ser CFO:n på revisorns roll i samband med nedskrivningsprövningar och eventuella 

nedskrivningar av goodwill vid tillämpning av IAS 36 på svenska börsnoterade företag?  

 

Problematiken i studien baserades på tolkningsutrymmet i IAS 36 gällande nedskrivningar av 

goodwill, samt hur CFO:n såg på revisorn roll i samband med nedskrivningsprövningar och 

eventuella nedskrivningar av goodwill. Studien har visat att CFO:n såg på revisorns roll som 

antingen proaktiv (rådgivande) eller reaktiv (granskande) vid nedskrivningsprövningar av 

goodwill och detta påverkade hur tolkningsutrymmet i IAS 36 hanterades av CFO:n. I en 



36 

 

proaktiv relation gav revisorn CFO:n  rådgivning om till exempel olika parametrar som 

applicerades i värderingsmodeller vid prognoser av framtida kassaflöden av goodwill och 

bidrog med förtydliganden om hur IAS 36 borde tolkas. I en reaktiv relation såg CFO:n på 

revisorns roll som en störande faktor vid nedskrivningsprövningar av goodwill och visade 

ingen mottaglighet för eventuell rådgivning av revisorn. Detta medförde att CFO:n hade en 

väldigt stark förhandlingsposition under förhandlingar med revisor. Dock framkom det att 

CFO:n hade ett övertag i förhandlingarna med revisorn oavsett om relationen definierades 

som proaktiv eller reaktiv i alla fem studerade företag. Denna ledande position hade CFO:n 

möjlighet att skapa via olika strategier (”moves”) som underminerade revisorns position i 

förhandlingar där revisorn fann invändningar mot CFO:ns och företagsledningens 

bedömningar. Denna ledande position som CFO:n uppfattades ha kan leda till en ökad 

informationsasymmetri mellan företagsledning och ägare och därigenom påverka de 

finansiella rapporternas relevans och hur pass välgrundade beslut exempelvis investerare kan 

fatta utifrån företags finansiella rapporter.  

 

Vi kan utifrån denna studie inte dra några generella slutsatser om hur CFO:s ser på revisorns 

roll i samband med nedskrivningsprövningar av goodwill. Däremot kan denna studies resultat 

styrka de alternativa teorierna utvecklade av Beattie et al. (2001), Gibbins et al. (2001, 2007), 

McCracken et al. (2008) och Hellman (2011) där revisorn inte endast är av granskande 

karaktär utan även av rådgivande. Studiens resultat bidrar således med kunskap om en 

alternativ syn på revisorns roll i samband med nedskrivningsprövningar av goodwill, vilket i 

sin tur begränsar relevansen av det traditionella synsättet på revisorn som presenteras utifrån 

agentteorin där revisorn fungerar som en jämvikt till den rådande informationsasymmetrin 

mellan företagsledning (CFO) och ägare. Studiens överförbarhet valideras utifrån den rådande 

samklang som finns med tidigare forskning vilket också indikerar att resultatet kan gälla även 

för andra redovisningsfenomen inom liknande förhållanden. 

 

6 .1  DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Denna studie har syftat till att öka förståelsen ur CFO:ns perspektiv angående revisorns roll i 

framtagning av de finansiella rapporterna i svenska börsnoterade företag och hur relationen 

mellan CFO och revisor ser ut i samband med nedskrivningsprövningar och eventuella 

nedskrivningar av goodwill på svenska börsnoterade företag vid tillämpning av IAS 36. Detta 

är viktigt att studera för att se vad som påverkar det som slutligen står i de finansiella 

rapporterna som aktieägare och andra intressenter tar del av. Framtida forskning skulle kunna 
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utföra en mer omfattande studie på fler svenska börsnoterade företag på samma tema och i 

anslutning till det även intervjua revisorer för att få en bredare bild av fenomenet. Studiens 

resultat har indikerat att det i de fem studerade företagen är CFO:n som har sista ordet i 

förhandlingar med revisorn gällande nedskrivningsprövningar och nedskrivningar av goodwill 

enligt IAS 36, varvid det vore intressant att undersöka vilka konsekvenser detta har för 

kvalitén i de finansiella rapporterna. Detta borde påverka hur revisorn granskar de finansiella 

rapporterna och relevansen av dessa. Därtill kan det även vara intressant att närmare studera 

CFO:ns strategier i förhandlingar med revisorn, så som ”opinion shopping” då det också kan 

komma att påverka vad som slutligen står i de finansiella rapporterna och möjligen även 

revisorns oberoende vid granskning av dessa. 

 

Fyra av de fem undersökta företagen hade bra marginaler gällande nedskrivningsbehov av  

goodwill, varvid det inte förekom kritiska förhandlingar med revisorn om detta. Däremot hade 

företag E ett negativt eget kapital vilket medförde att goodwill översteg eget kapital. Dock 

hade företag E god lönsamhet, vilket medförde att även de utifrån detta kassaflödesbaserade 

synsätt hade goda marginaler vad gällde nedskrivningsbehov. Därav finns det begränsningar i 

studien gällande vilka slutsatser som kan dras i situationer då företag befinner sig nära ett 

nedskrivningsbehov och kan komma att inleda förhandlingar med revisorn där utfallen är av 

större vikt för beslut om nedskrivning av goodwill. Genom att undersöka företag som nyligen 

gjort nedskrivningar av goodwill eller är nära att utföra nedskrivningar kan möjligen ökad 

insyn ges i hur förhandlingar mellan CFO och revisor ser ut med avseende på nedskrivningar 

av goodwill då företag känner sig “pressade” att utföra en nedskrivning och hur revisorns roll 

definieras i sådana situationer. 

 

Då fokus låg på att studera CFO:s syn på revisorns roll i samband med 

nedskrivningsprövningar och eventuella nedskrivningar av goodwill och då varje respondent 

hade haft en mångårig relation med revisorn blev det omöjligt att studera 

”skuggförhandlingar”. Detta eftersom det var otroligt svårt att fråga om i en intervju då 

respondenterna inte kunde erinra sig om hur förhandlingarna såg ut inledningsvis eller hur 

deras relation med revisorn hade utvecklats till vad den var i dagsläget. Följaktligen skulle det 

vara intressant att utföra en observationsstudie på ett eller flera företag då förhandlingar med 

revisor hålls, speciellt då CFO och revisor inleder en ny relation, för att observera vilka 

faktorer som påverkar förhandlingarna och vilka strategier som leder till att CFO:n definierar 

relationen med revisorn som antigen proaktiv eller reaktiv.  
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BILAGA 1  

Intervjuguide - Företagens CFO (eller motsvarande) 

Allmänt om nedskrivningar och hur de går till i praktiken: 

1. Hur länge har ni arbetat inom företaget? 

2. Vilken befattning har ni? 

3. Hur många års erfarenhet har ni inom yrket?  

4. På vilket sätt är ni involverad i frågor kring goodwill och nedskrivningsprövningar? 

8. Beskriv tillvägagångssättet vid en nedskrivningsprövning av goodwill. 

9. Finns det några specifika modeller eller principer som ni följer? 

10. När utfördes en nedskrivningsprövning hos er senast? Hur många gånger per år utför ni 

nedskrivningsprövningar? Har alla dessa lett till en nedskrivning av goodwill? 

11. Vilka/ vem var involverade i de olika stegen av nedskrivningsprövningarna och eventuella 

nedskrivningar? 

12. Hur var diskussionsklimatet under nedskrivningsprövningarna? Vilka parter var 

närvarande? Ge exempel på en prövning som ledde till en nedskrivning och en som inte 

gjorde det! 

 

Tolkningsutrymmet i IAS 36: 

1. Kan ni berätta om er erfarenhet av IAS 36? Hur länge har ni tillämpat IAS 36?  

2. Har ni stött på svårigheter med tillämpningen av IAS 36? Om ja, i form av vad? Vad var 

svårt: ge exempel. Har detta påverkat nedskrivningen av goodwill? Hur? 

3. Upplever ni att det finns utrymme för tolkningar i samband med tillämpning av IAS 36? 

4. Vilka bedömningar krävs för att utföra nedskrivningstester? 

5. Hur går ni tillväga vid avgränsning av kassagenererande enheter? Varför har ni valt att 

avgränsa kassagenererande enheter på detta sätt? 

6. Beskriv förfarandet av nedskrivning av värdet för en kassagenererande enhet. 

7. Har revisorn en tillräcklig inblick i företaget för att kunna granska värdet av valda 

kassagenererande enheter? Hur många år har ni anlitat er nuvarande revisor/ revisorsfirma? 

8. Hur ser processen ut då revisorn anser att en kassagenererande enhet är felvärderad? Ge 

exempel på en sådan situation! 

9. Brukar ni ta upp eventuella svårigheter med revisorn för rådgivning? Vilka 

problem/svårigheter är det ni i så fall tar upp med revisorn? Hur brukar ni lösa sådana 
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problem? Berätta om processen! 

10. Om ni upplever att det finns utrymme för tolkningar i IAS 36, har ni då upplevt att ni 

tolkar det annorlunda än revisorn? På vilket sätt då? Hur löser ni eventuella oenigheter? Kan 

ni ge ett exempel på någon oenighet och hur det löstes? 

 

Övrigt 

1. Ser ni några risker med att goodwill överstiger eget kapital? 

2. Påverkar det hur ni tillämpar IAS 36? 

3. Finns det något annat Ni skulle vilja tillägga eller uppmärksamma? 


