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Sammanfattning 
 
Titel: IAS 36- Nedskrivningsprövning av goodwill- en jämförande studie mellan 

Sverige och Storbritannien. 

Ämne: Företagsekonomi C 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak  

Författare: Kiranjeet Bajaj och Tara Madloul  

 
Bakgrund och problemformulering: Införandet av IFRS innebar en stor förändring 
av redovisningsnormer för de noterade företagens koncernredovisning. Vid IASB:s 
publicering av redovisningsstandard, IFRS 3 Rörelseförvärv, år 2004, reviderades 
även standarden IAS 36 Nedskrivningar och IAS 38 Immateriella tillgångar. I 
samband med denna uppdatering av IAS 36 infördes en ny syn på förvärvad 
Goodwill. 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur väl svenska och brittiska börsnoterade 
bolag följer upplysningskraven vid nedskrivningsprövning av goodwill samt 
undersöka huruvida uppfyllandet skiljer sig mellan länderna.  
 
Metod: Studien utförs i linje med den deduktiva forskningsansats och med en 
kvantitativ metod där börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen, Large Cap och 
London stock exchange, FTSE 100 ingår. Data har hämtats utifrån bolagens 
årsredovisningar som sedan har granskats och sammanställts.  
 
Referensram: Referensramen i studien utgörs av teorier och redovisningsstandarden 
som behandlar upplysningskraven.   
 
Empiri: De upplysningskrav som uppfylldes mest och utförligt var redovisat 
goodwillvärde och hur denna värde var fördelat på olika KGE samt kraven om 
grunden för beräkning av återvinningsvärde. I de flest fall saknades information bland 
de företag som fastställde sitt återvinningsvärde på nyttjandevärde. Både svenska och 
brittiska företag hade bristfällig information gällande upplyskraven vid 
nedskrivningsprövning av goodwill.  
 
Slutsats: Vid sammanställning av empiri framgår att båda länderna inte har angett 
utförliga upplysningar vid nedskrivningsprövning av goodwill. Det som kan 
konstateras för att jämförbarheten ska uppnås är en betydande förbättring av de facto 
harmonisering som innebär den faktiska tillämpningen av regelverket IFRS.   
 
 
Nyckelord: Goodwill, nedskrivningsprövning, upplysningskrav, IFRS, IAS 36  

	  



	  

Abstract 
 
Title: IAS 36 – Goodwill impairment – a comparative study of the Sweden and UK. 

Subject: Business economics  

Mentors: Bengt Lindström and Jurek Millak  

Authors: Kiranjeet Bajaj and Tara Madloul  

 
Background and research issue: The introduction of IFRS meant a substantial 
change in accounting standards for listed companies and for their financial reports. 
With the publication of the accounting standard IFRS 3 Business Combination, IASB 
also updated the standard IAS 36 Impairment of Assets and the IAS 38 Intangible 
Assets. With the update of standard Impairment of Assets IASB introduced a new 
approach to the purchased goodwill.  
 
Purpose: The aim of the study is to examine how the Swedish and British listed 
companies comply with disclosure requirements for impairment testing of goodwill 
and also examine whether the fulfillment differs between countries.  
 
Method: The study is executed along by the deductive research and with a 
quantitative method where the listed companies on the Stockholm stock exchange, 
Large Cap and the London stock exchange, the FTSE 100 is included. The data are 
taken from the company’s annual reports and has been subsequently reviewed and 
compiled.  
 
Framework: The frame of reference of the study consists of theories and accounting 
standards which implicate the disclosure requirements.  
 
Empiricism: Goodwill value and how this value was divided among CGU was the 
most fulfilled disclosure requirements. Also the requirements for calculating the 
recoverable amount was fulfilled most extensively. The companies who decided there 
recovery value on the value in use give the least information about the requirements. 
The study presents that the both Swedish and British companies had inadequate 
information regarding disclosure requirements.   
 
Conclusion: In the compilation of the empirical evidence reveals that both countries 
have not provided detailed information on goodwill impairment testing. What can be 
said for comparability to be achieved is a significant improvement of the facto 
harmonization which means the actual application of IFRS standards.  
 
 
Keywords: Goodwill, Impairment testing, disclosure requirements, IFRS, IAS 36 
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1.	  Inledning	  	  

I	   det	   inledande	   kapitlet	   introduceras	   bakgrund	   och	   problemdiskussion	   för	   val	   av	  
ämnet	   vilket	   sedan	   följs	   av	   en	   problemformulering.	   Därefter	   anges	   syfte	   och	  
avgränsningar	  för	  studien.	  	  

1.1	  Bakgrund	  	  

Behovet av en jämförbar redovisning ökade i samband med att ekonomin blev alltmer 

global och världens kapitalmarknader integrerades kraftigt, (Sundgren, Nilsson & 

Nilsson, 2013). Redovisningens utveckling på nationell nivå medförde att det 

förekom stora skillnader i utformning av finansiell information mellan länderna. 

Framförallt hade investerarna svårigheter med att jämföra företag från olika länder 

vilket även försvårade en effektiv fungerande kapitalmarknad. Detta resulterade i att 

år 1973 bildades organisationen International accounting standards committee, IASC, 

bland annat för att uppnå harmonisering och en jämförbar finansiell information. 

Sedan för att stärka och utöka organisationen IASC och dess finansiering så skedde 

det en omfattande omstrukturering vilket medförde att år 2001 organisationen 

ombildades till International accounting standard board, IASB (Marton, Lumsden, 

Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2010)  

 

International Accounting standard boards, IASB, är den oberoende normgivande 

organ för IFRS foundation vars syfte är att harmonisera och utveckla IFRS 

standarderna. Enligt IASB ska standarder tillbringa en ökad transparens genom att 

förbättra den internationella jämförbarheten och kvaliteten på finansiell information, 

och stärka redovisningsansvar genom att minska informationsgapet mellan företagen 

och aktieägarna, samt bidra till en ekonomisk effektivitet genom att hjälpa investerare 

att identifiera risker och möjligheter på de finansiella marknaderna i omvärlden. 

IASB:s uppdrag är att arbeta utifrån allmänhetens intresse och främja förtroende, 

tillväxt och långsiktig finansiell stabilitet. En övergripande målsättning med att 

tillämpa internationella redovisningsregler är att åstadkomma harmonisering av 

redovisning för att uppnå jämförbar finansiell information. (IFRS, 2016). 	  
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Utveckling av redovisning på nationell nivå innebar olika redovisningsprinciper, 

vilket medförde olikheter mellan olika länders redovisning. (Nobes, 1998; Nobes & 

Parker 2010). I arbetet med att uppnå harmonisering av redovisning normerna 

utfärdade EU år 2002 den så kallade IAS förordning eftersom insyn och jämförbarhet 

ansågs vara en förutsättning för att uppnå en effektiv kapitalmarknad, ( Carrington, 

m.fl., 2015).  Förordningen innebar att samtliga börsnoterade företag inom EU, från 

och med januari år 2005, blev skyldiga att upprätta sina koncernredovisningar i 

enlighet med IAS/IFRS (International Accounting Standards respektive International 

Financial Reporting Standards), ( Marton, m.fl. 2010 ).     

 
Det som konstateras av tidigare studier är att redovisning inte enbart påverkas av hur 

standarder ska utformas för att kunna tillämpas, utan det är komplex samspel mellan 

flera faktorer. Även ledningens incitament anses ha relevans för hur redovisningens 

utformas. I praktiken har inte redovisningsstandarder lika större inverkan på 

redovisningens utformning än vad ledningen och revisorer har (Ball, 2006).  Enligt 

(Nobes, 1998, 2006) finns det även faktorer såsom kultur, 

finansieringssystem, rättssystem, tillsyn och skattesystem som styr hur 

redovisningsnormer tillämpas. Även utbildning och språk anses vara en viktig faktor 

som utgör hinder och påverkar tillämpning av normerna. Dessa faktorer medför att 

nationella skillnader fortfarande kan kvarstå i redovisning trots införandet av IFRS, 

(Nobes, 1998, 2006; Ball, 2006; Leuz, 2010,) 

 

För att informationen i finansiella rapporter ska vara användbar för intressenter och 

även ska kunna ligga till grund för beslutsfattande beskrivs olika kvalitativa 

egenskaper i ISAB:s föreställningsram. De kvalitativa egenskaperna är bland annat 

begriplighet, tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet, (Sundgren m.fl., 2013). 	  
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1.2	  Problemdiskussion	  
	  

Införandet av IFRS innebar en stor förändring av redovisnings normer för de noterade 

företagens koncernredovisning.  Vid IASB:s publicering av redovisningsstandard, 

IFRS 3 Rörelseförvärv, år 2004, reviderades även standarden IAS 36 Nedskrivningar 

och IAS 38 Immateriella tillgångar. I samband med denna uppdatering av IAS 36 

infördes en ny syn på förvärvad Goodwill (Marton, m.fl. 2010). 

 

Ett resultat av revideringen av IAS 36 är att istället för årliga avskrivningar måste 

värdet på Goodwill istället prövas årligen för nedskrivningar, något som till en stor 

del bygger på ledningens bedömningar. Vid uppdateringen följdes även utökade krav 

på upplysningar från företaget oavsett om det resulterar i någon nedskrivning eller 

inte. Anledning till detta är den grundläggande syn i IFRS som menar att en tillgång 

inte ska redovisas över sitt verkliga värde, d.v.s. högre än dess återvinningsvärde, 

vilket innebär att om återvinningsvärde är lägre än redovisat värde måste företaget 

göra en nedskrivning av tillgången (Marton, m.fl. 2010). 

 
 
Undersökningar som studerat det första året med IFRS om hur företagen uppfyllde 

upplysningskraven visade att företagen var ganska restriktiva med att redogöra 

utförligt gällande nedskrivningen av goodwill. En undersökning utfört vid Öhrlings 

Pricewaterhouse Coopers av redovisningsspecialisterna Persson och Hultén (2006) 

påvisar just att endast vissa företag uppfyllde upplysningskraven enligt IAS 36, men 

att det fortfarande är betydande många företag som behöver förbättra redovisning till 

nästkommande årsredovisning. Persson och Hultén konstaterade också att under deras 

granskning har inte något företag uppfyllt samtliga upplysningskraven och poängterar 

att det fanns en stor variation av tolkning samt efterlevnad av IFRS reglerna, (Person 

& Hultén, 2006). I en annan undersökning i tidskriften Forefront redogör analytikerna 

Edlund och Arnell (2007) hur urvalet av 60 svenska företag redovisade år 2005. Även 

denna undersökning likt undersökningen granskat av Persson och Hultén konstaterar 

att företagen har stor förbättringspotential inför framtiden. 
 

Vidare redogör Lundqvist (2014) i sin doktorsavhandling att tillämpning av 

redovisningsnormer beror på andra faktorer än normgivningen. I sin slutsats nämner 
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hon bland annat “att det är en sak att harmonisera normer, men en helt annan, och 

mycket svårare, att harmonisera förståelsen bland de individer som ska tillämpa 

normerna”. 

	  

Nedskrivning av goodwill har länge varit föremål för diskussion och kritik. I Nasdaq 

Stockholm AB (Börsen) årlig rapport avseende övervakning av regelbunden 

finansiell information 2015 har granskningen konstaterat att upplysningar om 

nedskrivning enligt IAS 36 fortfarande utgör merparten av bristerna. Rapporten 

innehåller en del kritik och påpekanden, trots att nedskrivningsprövning av 

verksamheter med goodwill inte är något nytt område. Resultatet av granskningen 

får även stöd av flera marknadsaktörer om att upplysningar i de finansiella 

rapporterna behöver förbättras. 

	  

Trots att kraven i standarden IAS 36 utvecklades för att minska subjektiviteten vid 

bedömning av nedskrivningar har en del kritik framförts mot den osäkerhet som finns 

i samband med nedskrivningsbehov (Marton, 2010). IASB genomförde den första 

Agenda Consultation år 2011 där syftet är att få en offentlig formell feedback och 

publicerade sedan den första feedback de erhöll år 2012. I den senaste rapporten, år 

2016, när IASB begärde om feedback för sitt fortsatta arbete var flera intressenter 

som uttryckte att IASB skulle se över upplysningskraven gällande goodwill och 

förbättra dessa (IASB, 2016).  

	  
Measurement uncertainty (osäkerhet vid värdering) är ett begrepp som IASB 

rekommenderar ska införas. Anledningen till förslaget kommer ifrån viss kritik  

inriktad mot IFRS om att nedskrivningsprövning av goodwill kräver alltför osäkra 

bedömningar vilket leder till att resultatet av de finansiella rapporterna blir mindre 

användbara. Samtidigt menar tillsynsorganisationer att det inte är genomförbar att 

utöva tillsyn över goodwillnedskrivningar eftersom det är många subjektiva 

bedömningar som ligger bakom nedskrivningsprövning. ( Marton, 2015).  
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1.3	  Problemformulering	  
	  

Tidigare forskning inom området har diskuterat och konstaterat kritiken mot den 

bristfälliga redovisningsinformationen gällande nedskrivningsprövning samt även 

svårigheter med att uppnå globala normer. Eftersom skillnader i redovisningsnormer 

leder till lägre ekonomisk effektivitet ställs det krav på att redovisningsnormer 

harmoniseras. Det faktum att IASBs utgångspunkten avseende finansiell information 

är att redovisningsnormer ska vara tillämpbar med ökad jämförbarhet är det i 

praktiken oklart att i vilken utsträckning tillämpningen är enhetlig. Enligt Nobes, 

(2006) ett sätt att undersöka varför redovisningen skiljer sig mellan länderna är att 

utgå från klassificering av dessa. Med utgångspunkten att granska om det förekommer 

internationella skillnader har studien valt att undersöka två länder som tillämpar IFRS 

och som tillhör olika redovisningstraditioner. Storbritannien som tillhör den 

anglosaxiska redovisningstraditionen och Sverige som tillhör den kontinentala 

redovisningstraditionen. Med studiens syfte uppstår följande problemformulering.  

 

• Vilken utsträckning följs upplysningskraven gällande nedskrivningsprövning 

av goodwill i Sverige och Storbritannien? 

 

• Huruvida uppfyllandet av upplysningskraven skiljer sig i finansiella 

rapporter mellan svenska och brittiska börsnoterade bolag? 
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1.4	  Syfte	  
	  

Studiens syfte är att undersöka hur väl svenska och brittiska börsnoterade bolag följer 

upplysningskraven vid nedskrivningsprövning av goodwill samt undersöka huruvida 

uppfyllandet av kraven skiljer sig mellan länderna.  

	  
1.5	  Avgränsning	  	  
	  

Eftersom standarden IAS 36 innehåller omfattande redovisningsprinciper avgränsas 

studien till IAS 36 punkt134 som avser upplysningskraven. Studiens empiri avgränsas 

från delpunkten b i IAS 36 p. 134 med anledning att den berör immateriella tillgångar.  

Med bakgrund att tillämpning av redovisningsnormer kan påverkas av flera faktorer 

avgränsas studiens referensram till juridiskt- och rättssystem.  
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2.	  Referensram	  	  

Den	  teoretiska	  referensramen	  inleds	  med	  en	  redogörelse	  för	  goodwill,	  KGE	  och	  
harmonisering	  som	  begrepp.	  Sedan	  redogörs	  teorier	  samt	  redovisningsstandarder	  
som	  behandlar	  regler	  gällande	  upplysningskraven.	  	  
	  

2.1	  Goodwill	  
	  

2.1.1	  Internt	  upparbetad	  goodwill	  
	  
Det finns två typer av goodwill, internt upparbetad goodwill respektive förvärvad 

goodwill. Den internt upparbetade goodwillen kan bland annat uppstå av företags 

goda rykte eller också av ett varumärkes upparbetade image. En sådan goodwill kan 

ibland vara mätbar genom att ta skillnad mellan företags redovisade värde och 

marknadsvärdet.  Dock är det inte tillåtet att redovisa den internt upparbetad goodwill 

som tillgång i företaget. Bakgrunden bakom detta är att det är relativt svårt att beräkna 

goodwills värde på ett tillförlitligt sätt (Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2013). 

 

2.1.2	  Förvärvad	  goodwill	  	  
	  
Den förvärvade goodwill uppstår i koncernredovisning i samband med 

företagsförvärv där köpeskilling är högre än det förvärvat kapital. Vilket innebär att 

det betalda övervärde klassificeras och redovisas som goodwill. Den förvärvad 

goodwill fördelas även på KGE direkt vid förvärvstillfället. Detta görs oberoende av 

hur andra tillgångar vid förvärvet har fördelats. Att företaget betalar ett högre pris 

beror på det ”framtida goda vinster” som man förväntar med detta övervärde. 

(Sundgren, et al, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
8	  
	  

2.2	  Kassagenererande	  enheter	  
	  

Vid bedömning av framtida kassaflöde som en tillgång kan generera måste även 

hänsyn tas till de tillgångar som inte genererar enskilda kassaflöden. Det som ger 

upphov till in- och utbetalningar i ett företag är oftast en kombination av tillgångar, 

också kallad för kassagenererande enhet. Anledningen till att identifiera dessa 

kassagenererade enheter har betydelse för hur en eventuell nedskrivning kan 

redovisas (Marton et al, 2010). En definition som anges av standarden IAS 36 är: 

”En	  kassagenererande	  enhet	  är	  den	  minsta	  identifierbara	  grupp	  av	  tillgångar	  som	  

vid	  en	  fortlöpande	  användning	  ger	  upphov	  till	  inbetalningar	  som	  i	  allt	  väsentligt	  är	  

oberoende	  av	  andra	  tillgångar	  eller	  grupper	  av	  tillgångar”	  (FAR,	  2016).	  	  

 

Enligt IAS 36 p. 80 ska goodwill som har förvärvats i ett rörelseförvärv ska fördelas 

på var och en av förvärvarens kassagenerade enheter redan vid förvärvstidpunkt 

(FAR, 2016). Vid upplysningskraven IAS 36 p.134 ska företaget inte enbart ange det 

goodwillvärdet de har men också upplysa om hur värdet har fördelats på 

kassagenerade enheter. Vidare lämnar standarden tydliga exempel på hur 

kassagenererade enheter kan identifieras av företaget och som kan användas av 

företaget som stöd. Företaget kan också själva beakta olika faktorer vid bedömningen 

av KGE, exempelvis kan de välja bland annat utifrån produktlinjer, avdelningar, 

regionala områden eller sitt verksamhetsområde (Marton et al, 2010).  

 

 

2.3	  Harmonisering	  	  
	  

Avsikten med harmonisering av redovisningsnormer är framförallt att kunna uppnå 

jämförbar finansiell information som ska medföra effektivare marknader och lägre 

transaktionskostnader. Eftersom institutionella förutsättningar är olika mellan olika 

länder och även den praktiska tillämpningen skiljer sig, leder detta till att det är i 

praktiken är svårare att uppnå enhetlig tillämpning. En vanlig förekommande aspekt 

med harmonisering av redovisningsnormer är att harmonisering anses komma på 

olika nivåer. Det förekommer två typer av harmonisering i samband med regelnivå, 

antingen sker harmonisering genom reglerna, de jure eller genom harmonisering i 
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praktiken, de facto. De jure- harmonisering anses inte vara lika svårt att uppnå som de 

facto harmonisering eftersom det finns en rad faktorer som påverkar de facto 

harmonisering. Dessa faktorer kan vara bland annat juridiska, kulturella, politiska och 

ekonomiska (Carrington m.fl., 2015). 

	  
	  
2.4	  Nyinstitutionell	  teori	  	  
Definitionen institution har olika betydelse inom olika discipliner. Enligt teorin kan 

organisationer ha en annan struktur i praktiken som kan vara olik än den formella 

bilden. Utifrån denna teori kan det konstateras att redovisningen påverkas av sin 

omgivning, bland annat av normgivare som IASB. Att det förekommer skillnader vid 

tillämpningen av redovisningsnormer är något som skulle kunna förklaras med hjälp 

av isomorfism. Isomorfism förklarar den konsekvensen som förekommer när alla 

organisationer tillhör ett fält, vilket gör att de alltmer efterliknar varandra. Det 

förekommer tre följande typer av isomorfismen (Zetterquist, kalling & Sthre, 2015).  

2.4.1	  Tvingande	  isomorfism	  
Har sin härkomst från den politisk påverkan. Här tvingas de svagare organisationerna 

av de starkare organisationerna att anpassa sig till formella respektive informella krav. 

Det kan exempelvis ske av staten som genom lagstiftningen kan tvinga andra 

organisationer att anpassa sig till nya regler (Zetterquist et al, 2015). Vidare kan 

denna tvingande isomorfismen kopplas till IAS förordning som innebar att samtliga 

börsnoterade företag inom EU, från och med januari år 2005, blev skyldiga att 

upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med IFRS. Detta eftersom IASB har 

grundat en stark position och därmed har den inflytande över den internationell 

redovisning.  

2.4.2	  Imiterande	  isomorfism	  	  
Denna isomorfism är baserad på den känslan av osäkerhet. Vid omständigheter när 

organisationer är osäkra av sina handlingar kan de istället välja att imitera några andra 

organisationer. Motivet kan exempelvis vara att bli lika framgångsrik eller att uppnå 

motsvarande legitimitet som den organisationen som de väljer att imitera. (Zetterquist 

et al, 2015).  Detta kan vara aktuellt när nya normer som ska tillämpas men också vid 

användning av de befintliga normer/standarder som bygger på subjektiva 
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bedömningar. Denna osäkerhet vid subjektiva bedömningar kan orsaka att aktuell 

information utelämnas av företagen.  

2.4.3	  Normativ	  isomorfism	  	  
Denna form av isomorfism kommer främst ur professionalisering. Detta är en metod 

för att få de olika organisationerna att rikta åt samma håll. Exempelvis genom att 

anställa personal som har en gemensam utbildning (Zetterquist et al, 2015). Tidigare 

studier har konstaterat att redovisning inte enbart påverkas av hur standarder ska 

utformas för att kunna tillämpas, utan det är komplex samspel mellan flera faktorer. 

Även ledningens och revisorers incitament anses ha relevans för hur redovisningens 

utformas (Ball, 2006).    

 
	  
2.5	  Nationella	  Skillnader	  	  

2.5.1	  Anglosaxisk	  och	  kontinental	  redovisningstradition	  	  
	  

Enligt Nobes (1998) kan länderna klassificeras i två olika kategorier beroende på 

deras redovisningstradition. Inom redovisningen finns det två redovisningsmässiga 

traditioner, den kontinentala respektive och den anglosaxiska traditionen.  Den stora 

skillnad länderna emellan som försvårar harmonisering av redovisning ligger i att 

länder har haft olika redovisningssystem. Anledning till uppdelningen är att 

framförallt tydliggöra olika aspekter i redovisning som förknippas med olika faktorer. 

Dessa faktorer är bland annat skillnader i juridiskt system, finansieringssystem, 

politiska effekter, kulturella skillnader och skattesystem (Leuz, 2010; Nobes, 2006; 

Nobes och Parker, 2010).  

 

2.5.2	  Finansieringssystem	  	  
	  

Det förekommer flera orsaker till varför det finns skillnader mellan olika länders 

redovisning. En av de skillnader är att vilket finansieringssystem landet traditionellt 

har haft. Exempelvis om det utifrån banker och stora ägare eller om det är 

kapitalmarkandsorienterad. Eftersom företagen finansieras av olika intressenter har 

dessa även olika redovisningsbehov vilket i sin tur påverkar hur redovisningen 

utformas (Marton et al, 2010).  
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Nobes (1998) förklarar dessa skillnader i finansieringssystem genom att klassificera 

dessa. För att förklara skillnader tar han sin utgångspunkt från stark eller svag 

kapitalmarknad i olika länder. USA, Storbritannien och Australien är länder som 

kännetecknats av en stark kapitalmarknad med flera utomstående ägare. En stark 

finansieringsmarknad med flera mindre ägare ställer större krav på den externa 

rapporteringen så att aktieägarna kan få den information de behöver.  Sverige såsom 

Italien, Frankrike och Tyskland kännetecknas av länder med en svag kapitalmarknad 

med finansieringssystem av få ägare och av lånefinansiering. Eftersom den 

kontinentala gruppens redovisning är finansierad av lån tenderar redovisningen att 

vara mer riktad åt kreditgivare. Vidare menar Nobes (1998) att hur företagen 

finansieras är något som påverkar utformning av årsredovisningar och redovisningen 

som helhet. 

 

Sverige har under en lång period påverkats av den internationella utvecklingen av 

redovisningen och har sina influenser från andra länder som Tyskland och 

Storbritannien. Vilket i sin tur påverkar såväl lagstiftning som praxis vid tillämpning 

av redovisningen. De svenska bolagen har få ägare och är oftast finansierade utifrån 

lån från banker. Också har Sverige historiskt sett haft en mindre aktiemarknad. 

Däremot Storbritannien som tillhör den anglosaxiska traditionen kännetecknas av en 

stark kapitalmarknad och finansieringen sker genom aktiemarknaden. Vilket gör att i 

Sverige är banken den främsta intressenten och i Storbritannien flera mindre 

aktieägarna. Eftersom finansiering är kopplad med företagets ägarstruktur så skiljer 

det sig även i redovisningsutformning, detta för att olika finansiärer behöver olika 

information (Carrington et, al 2015). Detta har även lett till Sverige och andra länder 

som tillhör den kontinentala traditionen har inte haft samma skäl att utveckla sina 

finansiella rapporter som de anglosaxiska länder som Storbritannien. Företagen kan 

upprätta finansiella rapporter som exempelvis uppfyller börsen krav men huvudsyftet 

är oftast att inlämna informationen till den enskilde intressenten av redovisningen 

(Marton et al, 2010).  
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2.5.3	  Rättssystem	  	  
	  
En annan faktor som delvis hänger ihop med finansieringssystem är hur lagar och 

lagstiftningen tillämpas, d.v.s. rättssystem, som också används för att förklara 

olikheter i redovisningssystem. Det finns huvudsakligen två olika synsätt gällande hur 

rättssystem ska upprätthållas, dels den mer formalistiska och dels den icke 

formalistiska. Den formalistiska modellen kännetecknats av code law och den icke 

formalistiska av common law, (Carrington et al, 2015)  
 

Enligt Nobes och Parker (2010) länderna som tillhör den kontinentala 

redovisningstraditionen följer i huvudsak code-law och den anglosaxiska gruppen 

följer common -law. Lagstiftning inom code-law är kodifierat och härstammar från 

den romerska rätten. Redovisningen här regleras framförallt genom lagar och 

tillämpare inom denna grupp förväntas att göra en bokstavstrogen tolkning av lagen. 

Detta rättssystem tillämpas i Sverige. Det icke formalistiska systemet, common-law, 

kännetecknats av ett rättssystem med ett fåtal utgivna lagar som är av övergripande 

karaktär, vilket tillämpas i Storbritannien. Tolkningen av dessa lagar görs av 

domstolar som senare i sin tur skapar prejudikat. Skillnad mot code law styrs inte 

redovisningen av precisera lagtexter utan istället av domstolar i kombination med 

andra professioner. (Carrington m.fl., 2015) Eftersom det inte finns en lika kodifierat 

regler hos den anglosaxiska traditionen gör att det förekommer en variation i 

redovisningen (Nobes, 1998). 

	  
 
Tillsyn ansvaret är också något som påverkar hur redovisningen utformas. Därför är 

tillsynsorganets uppgift är att granska den finansiella informationen som offentliggörs 

av noterade företag och granska att företagen uppfyller kraven. I Sverige har 

Finansinspektionen det yttersta ansvaret men enligt lag ska själva utförandet ske av 

börsen. I Storbritannien är det Financial Reporting Council som har den övergripande 

ansvaret. Länder som har problem med att göra värdering till verkligt värde är också 

de länder där tillsynen tenderar som svagast. Det vill säga att det finns ett starkt 

samband mellan en svag tillsyn och avsaknad av aktiva marknader. För svårare 

områden som verkligt värde krävs en strängare tillsyn som gör att redovisningsnormer 

följs på ett korrekt sätt (Carrington et al, 2015) 
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2.6	  IAS	  36	  Nedskrivning	  	  
	  

Syftet som beskrivs i standarden är att den anger de metoder som ett företag skall 

använda för att säkerställa att tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet. Dessutom omfattar standarden även anvisningar om när företaget 

ska återföra en nedskrivning och vilka upplysningar som ska lämnas vid 

nedskrivningsprövningen (FAR, 2016).  

 

Enligt den grundläggande syn i IFRS får inte företagets tillgångar redovisas högre än 

vad de framtida kassaflödena kan generera. Vid omständigheter som leder till att 

framtida kassaflöden minskar ska då en nedskrivning av det redovisade värdet skall 

göras. Enligt standarden skall företag vid varje bokslut bedöma om det föreligger en 

indikation som visar att tillgången har minskat i värde. Indikationer vid 

nedskrivningsbehov kan vara både externa eller interna. Det vill säga att en 

nedskrivning ska göras om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet på 

balansdagen. En nedskrivning har påverkan på både balansräkning, eftersom där 

minskas tillgångens redovisade värde, och även resultaträkningen under posten 

kostnad (Marton et al, 2010).  

 
Att bestämma återvinningsvärde på immateriella tillgångar anses vara utmanade, 

särskilt av tillgången såsom goodwill. Goodwill ska testas för nedskrivningsbehov 

varje år. De företag som vill redovisa höga resultat vill därmed inte redovisa en 

nedskrivning. För att undvika nedskrivning kan företaget därmed överskatta 

återvinningsvärdet av tillgången. I annat fall då företag inte vill redovisa en hög 

resultat då underskattas återvinningsvärde (Marton et al, 2010)   

 

För att bestämma om det finns ett nedskrivningsbehov så jämförs tillgångens 

återvinningsvärde med dess redovisade värde. Återvinningsvärdet är det högre av 

verkliga värdet minus försäljningskostnader eller nyttjandevärde. Nyttjandevärde 

fastställs utifrån en beräkning av de framtida kassaflöden en tillgång kan förväntas 

ge. Kassaflödet ska baseras på ledningens bedömningar och med hjälp av senaste 

budgetar och prognoser för en period som omfattar fem år.  Däremot är verkligt 

värde det pris som företag får för tillgången efter försäljnings- och 
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avvecklingskostnader. Eftersom goodwill är den tillgång som inte är avskiljbart har 

den därmed inget verkligt värde. (Marton et al, 2010; Sundgren et al, 2013).  
 

Det som också beskrivs i standarden är vilka upplysningskrav som ska redogöras av 

företaget vid nedskrivningen av en tillgång. I IAS 36 p. 134 beskrivs de krav som ska 

uppfyllas för goodwill eller för immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk 

livslängd (FAR, 2016). Vid nedskrivningsprövning ska upplysningar lämnas av 

företaget oavsett om det har skett någon nedskrivning eller inte. (Marton et al, 2010). 
 

	  
2.7	  Tidigare	  forskning	  	  
 

En undersökning utfört vid Öhrlings Pricewaterhouse Coopers av 

redovisningsspecialisterna Persson och Hultén (2006) visade i vilken omfattning 

urvalet av 40 utländska och svenska börsnoterade företag uppfyllde 

upplysningskraven enligt IAS 36. Resultaten visade att endast vissa företag uppfyller 

kraven, men att det fortfarande är betydande många företag som behöver förbättra 

redovisning till nästkommande årsredovisning. Persson och Hultén menar att under 

deras granskning har inte något företag uppfyllt samtliga upplysningskraven. 

Resultaten visar att 15 % av företagen har angett beskrivning av hur varje viktigt 

antagande fastställts, endast 23 % av företagen har fastställt period som kassaflöden 

prognostiserats över och 20 % har lämnat information om tillväxttakten.  
 

Ytterligare en annan undersökning som har studerat det första året med IFRS om hur 

företagen uppfyllde upplysningskraven är från tidskriften Forefront som redogör hur 

analytikerna Edlund och Arnell (2007) undersökte urvalet av 60 svenska företag som 

redovisade år 2005. Även denna undersökning likt undersökningen granskat av 

Persson och Hultén konstaterar att företagen har stor förbättringspotential inför 

framtiden. Bland de företag som har fastställt återvinningsvärdet på nyttjandevärde 

har ca 20 % inte lämnat någon information om prognosperioden. Ungefär 50 % av 

företagen inte lämnat uppgifter om tillväxttakt och lika många har också utelämnat 

information om de viktiga antagandena vid beräkning av nyttjandevärde. 70 % av 

företagen saknar beskrivning av metoden för fastställandet av värdet för de viktiga 

antagandena. I sin helhet är det få företaget som uppfyller upplysningskraven.  

	  



	  
15	  
	  

3.	  Metod 

	  
I	  metodkapitlet	   redogörs	   för	   val	   av	  metod,	   insamling	   av	   data,	   tolkningsmall	   och	  
hypotesprövning	   som	   beskriver	   hur	   studiens	   problemformulering	   ska	   uppfyllas	  
utifrån	   det	   urvalet	   som	  gjorts	   i	   studien.	   Vidare	   redogörs	   reliabilitet	   och	   validitet	  
och	  metodkritik.	  	  
	  
3.1	  Val	  av	  metod	  	  
	  

Valet av metod ska besvara huruvida upplysningskraven följs gällande 

nedskrivningsprövning av goodwill och hur redogörelsen skiljer sig mellan svenska 

och brittiska börsnoterade bolag. Likt tidigare forskning som diskuteras i uppsatsens 

referensram har undersökningen utgått från en deduktiv ansats som innebär att man 

förklarar hur förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut. 

Utgångspunkten inom denna ansats är att göra en avledning från det generella till det 

konkreta som innebär att teorier testas med empirisk data.  Den induktiva ansatsen 

innebär däremot att inleda undersökningen med utgångspunkten i empirin, d.v.s. 

härleda teorier ur empirin (Bryman & Bell, 2013). I denna studie tillämpades den 

deduktiva ansatsen eftersom uppsatsen syfte är att studera företagens årsredovisningar 

och ge en övergripande bild av de upplysningskrav som ställs enligt IAS 36. Den 

deduktiva ansatsen också anses vara passande för studien eftersom avsikten är att utgå 

från de redan befintliga teorierna och inte utveckla några nya.   

	  
I linje med den deduktiva ansatsen har en kvantitativ metod använts eftersom denna 

metod anses vara mest anpassade för studien då uppsatsen syftar till att undersöka hur 

standarden efterlevs i praktiken. Kvantitativa metoder medför att analysen snarare 

baseras på objektiva lagar än på forskarens värderingar. ( Denscombe, 2016). En 

kvantitativ metod ger också en bredd i undersökningen vilket möjliggör 

generalisering utifrån resultatet. Att studera samma antal företag med samma 

utgångspunkt hade inte varit möjligt med en kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013)  
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3.2	  Insamling	  av	  data	  	  
	  

Studiens datainsamling utgörs av årsredovisningar från databasen Retriever Business 

och Orbis som innehåller finansiell data från bolag i Europa jämfört med databasen 

Retriever Business som enbart tillhandahåller informationen om svenska bolag. 

Utifrån studiens syfte har årsredovisningar för år 2015 granskats från respektive 

databas. Redan i början av studien studerades standarden IAS 36 som hämtades från 

hemsida FAR online som innehåller alla ekonomiska regelverk och fungerar som en 

informationstjänst. Vidare har även litteratur och vetenskapliga artiklar använts som 

kombinerad underlag i studien varav samtliga vetenskapliga artiklar har hämtats ur 

e-resurser från Söder Scholar.  

	  
	  
3.3	  Urval	  	  
	  

En stor del av tidigare studier på området har konstaterat att det finns en bristfällig 

anpassning till IAS 36 (Marton, 2015; Nasdaq AB, 2015; Grant Thorton; 2008). 

Ytterligare studier (Haller & Wehrfritz, 2013; Lundqvist, 2014) har ifrågasatt om 

harmonisering av redovisning normerna verkligen medför att jämförbarhet uppnås. 

Med bakgrund mot detta och utifrån undersökningen syfte avser studien att 

undersöka detta både utifrån kontinental och anglosaxisk redovisningstradition. 

Därmed valdes börsnoterade bolag i Sverige och Storbritannien för studien. 

	  

För att fastställa undersökningens urval har ett stratifierat slumpmässigt urval gjorts 

eftersom studien avser att utgå från vissa kriterier för att säkerställa att urvalet är 

representativ på ett lämpligt sätt. Med avsikt att undersöka svenska och brittiska 

bolag omfattar denna studie börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm och 

London Exchange Stock eftersom det är ett krav för noterade bolag att följa IFRS. 

För att inrikta studien specifikt valdes i nästa steg bolag som var listade på Large 

Cap och FTSE 100 vilket är motsvarighet till Large Cap på London Stock Exchange. 

Vid denna sökning förekom 70 bolag på Large Cap respektive 94 på FTSE 100 för 

år 2015. Efter att ha fått detta urval granskades sedan bolag som redovisar 

goodwillpost och såldes måste genomföra nedskrivningsprövning. Anledning till att 

denna granskning skedde manuellt på Excel är att ingen av de ovannämnda 

databaserna gav möjlighet till att filtrera sökningen efter en specifik post. Efter 
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stratifieringen av populationen återstod 47 svenska och 65 brittiska noterade bolag 

kvar i listan.  

 

Vid nästa steg gjordes ett systematiskt urval från listan där vartannat företag valdes. 

Ett systematiskt urval har samma princip som slumpmässigt men jämfört med 

slumpmässigt urval kan enheter istället väljas på ett systematiskt sätt. Exempelvis 

var 5:e enhet eller var 7:e enhet. Det ska inte ha betydelse var på listan man börjar 

välja sitt urval men det ska inte finnas något mönster som kan påverka att få ett 

representativ urval (Denscombe, 2016). När samtliga kriterier var uppfyllda 

studerades de 48 utvalda företag i studien.  

	  
	  
Tabell 1: Urvalskriterier  
 

Kriterier	   Svenska	  bolag	   Brittiska	  bolag	  

Nasdaq OMX Stockholm/ 
London Stock Exchange  

283 1732 
 

Large Cap/FTESE 100 70 94 

Årsredovisning år 2015 61 73 

Redovisar Goodwillpost  47 65 

Urval  24 24 

	  
	  
	  
	  
3.4	  Tolkningsmall	  
Inför insamlandet av empirin har en tolkningsmall framställts för att på ett likvärdigt 

sätt kunna granska samtliga årsredovisningar i studien och också för att ha en enhetlig 

tolkning av kraven enligt IAS 36. Vid genomförande av vår tolkningsmall har studien 

utgått från tidigare studie av Persson och Hulténs (2006) och Izzo, m fl. (2013) för att 

överensstämma förståelse av upplysningskraven. Därefter har en tolkningsmall 

utarbetats som ett underlag för vidare empirisk undersökning.  
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a)	  Goodwillvärdet	  	  
 

• Ange goodwillvärdet och hur värdet fördelats på KGE 
	  
Företaget ska presenterat goodwillvärdet och redovisat värde för goodwill fördelat på 
kassagenererande enheter. Företag uppfyller inte kravet om de inte har lämnat 
information om hur värdet fördelar sig på de olika KGE.  
	  
	  
b).	  Redovisade	  värdet	  för	  immateriella	  tillgångar	  	  
 
Undersökning kommer inte ta hänsyn till detta krav eftersom studien behandlar endast 

goodwill.  

 
 
c).	  Metoden	  	  
	  

• Ange grunden för beräkning av återvinningsvärde, det vill säga nyttjandevärde 

eller verkligt värde minus försäljningskostnader. 

 
Det anses inte alltid väsentligt att beräkna både nyttjandevärde och verkligt värde 
minus försäljningskostnader (IAS 36 p. 19) men företaget kan ange båda eftersom de 
kan använda olika metoder för olika kassagenererande. Med detta finns ingen 
anledningen för studien att skilja på vilken metod som är bättre än det andra för 
företagen att ange. För företaget ska uppfylla kravet måste det tydligt framgå vilken 
metod företaget har använt sig av. 
 
 
d)	  Återvinningsvärde	  baserat	  på	  nyttjandevärde	  	  
 
i. viktiga antaganden 
 

• en beskrivning av varje viktigt antagande  
 
För att detta upplysningskravkrav ska bli godkänd krävs att företagen överhuvudtaget 
lämnar upplysningar avseende viktiga antaganden ett exempel kan vara 
rörelsemarginal, tillväxttakt och diskonteringsränta. Vidare för att uppnå 
upplysningskraven ska företagen ange mer än ett antagande och att det ska vara 
åtminstone ett antagande som inte avser diskonteringsränta eller tillväxttakten, (Izzo 
m.fl., 2013). 
 
ii. Metod för fastställande  
 

• om hur värdet på varje viktigt antagande fastställt 
 

Här kommer studien utgå ifrån om företaget har varit tydliga med att beskriva hur 
värdet på varje viktigt antagande har fastställs. Om det är utifrån tidigare erfarenheter, 



	  
19	  
	  

externa källor eller om företaget har använt sig av någon annan metod vilket skall 
beskriva varför de skiljer sig från tidigare nämnda.     
 
iii. Prognosperioden 
 

• Ange den period som kassaflöden prognostiserats över. 
• Perioden längre än fem år ska motiveras med en förklaring. 
• Fastställd av ledningen.  

 
Företaget ska ange den period de har använts sig av för att prognostisera kassaflödet 
baserat på finansiella budgetar/prognoser som fastställs av ledningen. Samt lämna 
förklaring om perioden är längre än fem år.  
 
 
 
iv. Tillväxttakten 
 

• Ange tillväxttakt för kassaflödesprognoser. 
• Ange motivet till tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten. 

 
Studien ska utgå ifrån om företaget har angett tillväxttakten som använts för att 
extrapolera kassaflöde prognoser. Ifall den angivna tillväxttakten överstiger den 
långfristiga tillväxttakten för produkter, land eller branscher i vilket företaget verksam 
i så ska det även förekomma en motivering bakom valet. Företaget uppfyller inte 
kravet om den endast lämnat tillväxttakten för vissa enheter. 
 
v. Diskonteringsräntan 
 

• Ange den diskonteringssats som tillämpas på kassaflödesprognoserna 
 
Det ska framgå vilken diskonteringsränta som har tillämpats på kassaflödesprognoser. 
Diskonteringssats ska anges före skatt för att räknas som uppfylld. Diskonteringsränta 
ska även vara baserad på aktuella marknadsmässiga bedömningar och gällande pengars 
tidsvärde och risken förknippad med de förväntade kassaflödena. (IAS 36 p. 55).  
 
 
e)	  Återvinningsvärde	  baserat	  på	  verkligt	  värde	  	  
 
i) viktiga antaganden 
  

• Som punkt d i.  
 
 
ii) Metod för fastställande 
 

• Som punkt d ii. 
 
 
Om verkligt värde minus försäljningskostnader värderas utifrån diskonterande 
kassaflödesprognoser ska företagen ange följande: 
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iii) Period för prognostiserat kassaflödet 
Vid detta upplysningskravkrav kommer studien att utgå från om företaget har angett den 
period för vilken ledningen har prognostiserat kassaflödet.  
 
 
iv) tillväxttakt  
Studien ska utgå ifrån om företaget har angett tillväxttakten som använts för att 
extrapolera kassaflöde prognoser. 
 
v) diskonteringsfaktor  
Det ska framgå vilken diskonteringsränta som har tillämpats på kassaflödesprognoser. 
Diskonteringssats ska anges före skatt för att räknas som uppfylld. 
 
 
 
f)	  Om	  en	  rimlig	  möjlig	   förändring	   i	  det	  viktiga	  antagandet	  skulle	   innebära	  att	  det	  
sammanlagda	  redovisade	  värdet	  för	  dessa	  enheter	  överstiger	  deras	  sammanlagda	  
återvinningsvärde.	  	  
 
Företaget ska upplysa om det kommer att ske rimliga förändringar som har påverkan 
på återvinningsvärde. För att denna upplysningskravet ska räknas som uppfylld måste 
företagen ange de förändringarna som kan leda till nedskrivning. Om en förändring 
leder till nedskrivningsbehov då ska även de nedanstående punkterna anges: 
 

i. Ange belopp med vilket enhetens återvinningsvärde överstiger dess 
redovisade värde. 
 

ii. Ange värde till det viktiga antagandet.  
 

iii.  Ange belopp med vilket värdet måste ändras, för att enhetens 
återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde.  

 

3.5	  Operationalisering	  	  

För att kunna implementera tolkningsmallen i undersökningen gjordes en 

operationalisering. Vilket även användes vid genomförande av chi två testet. Genom 

operationalisering kan man översätta det abstrakta och använda sig av något som är 

däremot konkret och mätbart i sin natur (Körner & Wahlgren, 2015). Delvis har 

tolkningar hämtats från tidigare studier (Persson och Hulténs, 2006) och (Izzo, m fl., 

2013) för att försäkra att förståelsen stämmer överens om upplysningskraven. För att 

undersöka om urval av företag uppfyller kraven skapades ett antal mätvärden i form 

av Ja och Nej. Sedan har detta # tecknet använts för att tydliggöra ifall kravet har ej 

varit aktuellt för företagen att uppfylla. Ja som tecken står för när företaget uppfyller 
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ett upplysningskrav oberoende om den uppfyller andra krav. Nej står för när företaget 

ej uppfyller upplysningskravet. Sedan har dessa mätvärden omvandlas till 

poängssystem när chi två test gjordes. Beräkningen skedde på följande sätt att de 

bolag som uppfyllde kravet fick 1p och de som inte uppfyllde kravet fick 0p. 

 

3.6	  Hypotesprövning	  
En hypotes är ett antagande. Vid all prövningen av hypotes har man en nollhypotes 

(Ho) och en mothypotes (H1). Utifrån prövningen framkommer studien till beslut om 

nollhyposten ska förkastas eller inte förkastas. Då nollhypotesen inte kan förkastas 

måste studien acceptera nollhypotesen. I samband med hypotesprövning måste även 

en signifikansnivå bestämmas som innebär den risken med att förkasta nollhypotesen 

när den är sann. Vanliga värden bland signifikansnivå är 5, 1 och 0,1 procent. (Körner 

& Wahlgren, 2015). Ett mycket viktigt bidrag som en hypotesprövning anger är den 

uppfattning om sannolikheten, det vill säga om samband snarare beror på en ren 

tillfällighet eller på grund av ett verkligt samband ((Denscombe, 2016). Utifrån 

studiens problemformulering utfördes en hypotesprövning för att testa huruvida 

uppfyllandet av upplysningskraven skiljer sig mellan svenska och brittiska 

börsnoterade företag. Följande hypoteser formulerades för att besvara 

problemformuleringen: 

 
Ho: Det finns ingen signifikant skillnad i uppfyllnadsgrad av upplysningskraven 
mellan Sverige och Storbritannien. (Finns inget samband) 
 
H1: Det finns en signifikant skillnad i uppfyllnadsgrad av upplysningskraven mellan 
Sverige och Storbritannien. (Finns ett samband)   

 
 

3.7	  Chi	  –	  två	  test	  
 

Det är en skillnad med största sannolikhet mellan det som kan förväntas och det som 

faktiskt kan förekomma i praktiken av en undersökning. Inom chi två test beskrivs 

denna skillnad med benämningar vad som är ”observerade” och vad som kunde 

”förväntas”. Med hjälp av denna skillnad beräknar chi två testet huruvida det 

observerade data kan förlitas eller om det istället beror på en ren tillfällighet. En 

begränsning som testet har är att den kräver att studien har en tillräckligt med stor 
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data och en tillräckligt jämn fördelning mellan studiens kategorier (Denscombe, 

2016).   

	  
Efter granskning och sammanställning av empirin utfördes en Chi två test vid 

hypotesprövningen. Chi två test kan användas med data på olika nivåer. Exempelvis 

nominalskalenivå, ordinalskalenivå och kvotskalenivå (Denscombe, 2016). Studiens 

insamlade data är på nominalskalenivå. Inför testet användes en korstabell med 

upplysningskravet som beroende variabel och länder som oberoende variabler.  

Beräkningen skedde på följande sätt att de bolag som uppfyllde kravet fick 1p och de 

som inte uppfyllde kravet fick 0p. Dock har en beräkning av samtliga krav som sådant 

har inte varit möjlig att utföra eftersom vissa av kraven i undersökningen har olika 

urvalsunderlag. Därmed har kravet gällande verkligt värde och känslighetsanalys 

tagits bort vid beräkningen av chi två testet. Anledningen till att verkligt värde 

eliminerades beror på att denna kravet inte avser goodwill. Men eftersom vid 

granskningen och sammanställningen av empirin har det framkommit företag som har 

angett verkligt värde har därmed detta krav inte uteslutit helt från undersökningen. 

Också kravet om känslighetsanalys har tagits bort från beräkningen eftersom de 

företag som inte behöver lämna upplysningar om känslighetsanalys skulle bli utan 

poäng och vilket skulle påverka den totala summan.   

	  
	  
3.8	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
 
 

Reliabiliteten innebär huruvida resultat från en studie är pålitlig och följdriktig och 

om det skulle generera samma resultat om studien upprepas. Vilket innebär för att 

uppnå hög reliabilitet krävs det att studiens ska kunna säkerställas med att resultaten 

går att upprepa. (Bryman & Bell, 2013).  

	  

För att minska svagheten i reliabilitet har en tolkningsmall framställts för att på ett 

likvärdigt sätt kunna granska samtliga årsredovisningar i undersökning och också för 

att ha en enhetlig tolkning av kraven. Vid genomförande av tolkningsmallen inför 

undersökningen har studien utgått från en tidigare studie av Persson och Hultén 

(2006) och Izzo, m fl. (2013) för att överensstämma förståelse av 

upplysningskraven.  I och med att data har inhämtats och analyserats från företagens 

egna årsredovisningar anses reliabilitet hög i denna undersökning. Ifall studien i ett 
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senare skedde utgår från samma årsredovisningar och tolkningsmall skulle liknande 

resultat uppnås. 

Validiteten avser relevansen av insamlad data och om värderingen av slutsatser från 

en studie hänger ihop eller inte. Vilket innebär att om en studie verkligen mäter det 

som den avser att mäta. Särskilt viktigt är också att insamlad data är relevant för 

studiens ändamål. (Bryman & Bell, 2013). Med utgångspunkt i uppfyllnadsgrad av 

upplysningskrav för att besvara studiens problemformulering anses även validiteten 

vara hög eftersom studien mäter vad den avser att mäta, vilket är upplysningskraven.  

Givetvis finns det risk att resultatet kan påverkas till följd av tryckfel i 

årsredovisningarna men eftersom detta kan vara observerbar även vid senare tillfälle 

kommer resultatet således stämma överens.   
 
 
	  
3.9	  Metodkritik	  	  
	  

 

Enligt (Bryman & Bell, 2013) finns det faktorer i urvalsprocessen som kan förhindra 

representativiteten av studie och därför är det inte alltid möjligt att generalisera 

resultat. Eftersom studien inte är omfattande för att kunna göra en generalisering har 

den en låg extern validitet, vilket hade möjligtvis kunnat öka med en undersökning av 

samtliga företag på Large Cap och FTSE 100.  

 

Dessutom finns det även en osäkerhet med att använda sig av sekundärkällor eftersom 

man inte haft kontroll över den ursprungliga datan. Risken finns också att 

informationen lätt förvanskas i sekundärkällor. Därmed under studiens gång har flera 

olika sekundärkällor använts för att kunna skapa bättre förståelse och lägga fram olika 

perspektiv över ämnet.   

 

Samtidigt har det även varit komplicerad med hur vissa upplysningskrav skulle tolkas 

vid utformning av tolkningsmodellen då standarden är relativt svårtolkad. Exempelvis 

vid delpunkten d) i ange varje viktigt antagande på vilket ledningen har baserat sina 

kassaflödeprognoser på var det inte helt uppenbart huruvida kraven skulle tolkas. 

Också för att upplysningskraven ger företagen viss fritt tolkningsutrymme gällande 

vad som menas med viktigt antagande.  
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Trots att studien utgick från en tolkningsmodell för att kunna göra en enhetlig 

bedömning var en del årsredovisningar väldigt svåra att tolka. Detta eftersom vissa 

företag formulerar sig otydlig eller istället för en beskrivning uttrycker sig i 

beräkningsform. Men det faktum att företag måste beakta och naturligtvis följa 

börsrekommendationer och lagstiftningen anses studiens insamlade information ha ett 

bra underlag.  
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4.	  Empiri	  
	  

I	   detta	   kapitel	   redogörs	   den	   insamlade	   empirin.	   Inledningsvis	   redogörs	   en	  
systematisk	  uppdelning	  av	  varje	  upplysningskrav	  genom	  diagram	  som	  visar	   i	   vilken	  
utsträckning	  dessa	  krav	  följs	  av	  utvalda	   länder.	  Därefter	  ges	  en	  redogörelses	  för	  en	  
statistisk	  test	  för	  en	  sammanfattad	  bild	  av	  empirin.	  	  
	  
	  
4.1	  Redovisat	  värde	  för	  goodwill	  fördelat	  på	  KGE	  	  
	  

 
Diagram 1. Goodwill fördelat på KGE 
	  
Efter sammanställning av årsredovisningar för år 2015 framkommer det i vilken 

utsträckning har upplysningskraven följts gällande nedskrivningsprövning av 

goodwill mellan utvalda länder. Undersökningen visade att samtliga företag som ingår 

i studien, både svenska och brittiska uppfyllde kravet gällande att redovisa det totala 

värdet för goodwill som fördelas på enheter. Två av de samtliga undersökta hade 

fördelat goodwill endast på en enhet medan resterande företag fördelade 

goodwillvärdet på flera enheter. Eftersom standarden inte kräver ett specifikt antal för 

enheter godkändes båda redogörelsen. Redovisningsform varierade stort bland alla 

undersökta företag, vissa uppgav goodwillvärde i en tabellform medan andra valde att 

beskriva i textform hur värdet var fördelat på olika KGE.  
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Svenska	  bolag	   Brittiska	  bolag	  
Uppfyller	  	   100%	   100%	  
Uppfyller	  ej	  	   0%	   0%	  

	  Goodwillvärdet	  fördelat	  på	  KGE	  
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4.2	  Grund	  för	  fastställandet	  av	  återvinningsvärde	  	  
	  

 
Diagram 2. Återvinningsvärde 
	  
Upplysningskraven gällande den grund på vilken enhetens återvinningsvärde har 

fastställts framstår att i de flesta fall använder företagen nyttjandevärdet som 

återvinningsvärdet. Bland samtliga företag är redogörelsen olika för att besvara 

fastställandet av återvinningsvärdet.  Merparten av företag anger ganska tydlig att de 

tillämpar nyttjandevärde eller verkligt värde, medan några företag skriver 

omformulerad exempelvis (Värderingarna utgör ej marknadsvärderingar). Av 

undersökningen framstår att samtliga av de svenska företagen använder sig av 

nyttjandevärde vid fastställande av återvinningsvärde. Bland de brittiska företagen 

använder majoriteten av företagen nyttjandevärde och resterande 17 % har angett 

verkligt värde för vissa KGE.  
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Nyttjandevärde	  	   100%	   83%	  
Verkligt	  värde	   0%	   17%	  

	  
Fastställandet	  av	  återvinningsvärdet	  
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4.3	  Återvinningsvärde	  baserat	  på	  nyttjandevärde	  
 

 
Diagram 3. Nyttjandevärde 
 
 
i) Beskrivning av varje viktigt antagande  
 
Upplysningar om viktiga antagande på vilket ledningen har baserat sina 

kassaflödeprognoser skiljer sig mellan samtliga undersökta företag. De mest 

förekommande antaganden som lyfts fram av svenska företagen är bland annat 

rörelsemarginal, rörelsekapital, tillväxttakt, diskonteringsränta och 

försäljningstillväxt. Hos brittiska företag är finansiella budgetar, marknadens utbud 

och efterfrågan, tillväxttakten samt produktionsvolymer. Av de svenska företagen 

lämnar 88 procent av företagen en beskrivning av varje viktig antagande. På denna 

upplysningskravet var redogörelsen något mindre bland de brittiska företagen med 75 

procent. Resterande företag som inte uppfyllde kravet antingen uppgav ingen 

information gällande viktigt antagande eller endast lämnade ett antagande. 
 
ii) Metod  
 
Majoriteten av de både svenska och brittiska företagen uppfyller upplysningskraven 

om hur värdet på varje antagande har fastställts, om det är exempelvis utifrån tidigare 

erfarenheter, externa källor eller om företaget har använt sig av någon annan metod 

Uppfyllnadsgrad var 90 % bland de brittiska företagen och 92 % för de svenska. De 
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n	  	  

Metod	  	   Prognosp
eriod	  	  
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Brittiska	  bolag	   75%	   90%	   75%	   85%	   40%	  
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företag som inte uppfyllde detta krav har dels inte beskrivit hur de har fastställt värdet 

på varje antagande eller har inte inkluderat samtliga antaganden som de har angett.  
 
 
iii) Prognosperiod  
 
Detta upplysningskrav har uppfyllts av 75 % av de brittiska företagen och 50 % av de 

svenska. Eftersom det inte framgick tydligt att perioden är fastställd av ledningen blev 

flera av samtliga företag underkända gällande detta upplysningskrav.  
 
 
iv. Tillväxttakten  
 
Inför detta upplysningskrav skulle företaget ange tillväxttakt för kassaflödesprognoser 

och även motivet ifall tillväxttakten skulle överstiga den långfristiga tillväxttakten. 

Det framkom att 63 % av de svenska bolag och 85 % av brittiska uppgav 

upplysningen om vilken tillväxttakt de har använt sig för att extrapolera 

kassaflödesprognoserna. De företag som inte uppfyllde detta upplysningskrav 

lämnade inte värde på tillväxttakten eller angav ingen beskrivning om huruvida värdet 

har fastställt, exempelvis ifall den är baserade på budgetar, prognoser eller av tidigare 

erfarenheter.  
 
 
v. Diskonteringsränta 
 
Vid följande krav skulle företagen lämna upplysningen om den diskonteringsränta 

som har tillämpats vid kassaflödesprognoser. 42 % av de svenska företag och 40 % av 

de brittiska företagen uppfyllde kravet gällande diskonteringsränta. Merparten av 

svenska och brittiska företag inte uppfyllde kravet eftersom de bland annat använde 

sig av en diskonteringsränta efter skatt. Det förekom också att några av dem istället 

uppgav att diskonteringsränta stämmer överens med företagets genomsnittliga 

kapitalkostnad. Och även vissa företag lämnade ingen upplysning alls gällande 

diskonteringsränta för samtliga av deras kassagenerade enheter.   
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4.4	  Återvinningsvärdet	  baserat	  på	  verkligt	  värde	  	  
	  
 

Av de samtliga företagen i studien har 17 procent av de brittiska bolagen angett 

verkligt värde som återvinningsvärde. När återvinningsvärde baseras på verkligt värde 

ska ledningen bland annat redogöra för de antagande och metod som har använts om 

verkligt värde inte har kunnat värderas med ett observerbart marknadspris. Om 

verkligt värde istället värderas med hjälp av diskonterande kassaflödeprognoser ska 

företag ange upplysningar om period, tillväxttakt och diskonteringsfaktor. Eftersom 

goodwill är den tillgång som inte är avskiljbart och inte har ett observerbart 

marknadspris bör den inte omfattas av detta upplysningskrav. Trots detta visar 

undersökningen att fyra av de brittiska företagen har angett verkligt värde för KGE. 

Tre av dessa fyra företag uppgav att de tillämpar verkligt värde med hjälp av 

diskonterade kassaflödeprognoser. Det var ett företag som angav att den tillämpar 

verkligt värde.  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



	  
30	  
	  

4.5	  Uppfyllnadsgrad	  av	  känslighetsanalys	  	  
 

	  
Diagram 4. Känslighetsanalys  
 
Sammanställning i diagrammet visar hur stor andel av företagen i undersökningen har 

uppfyllt eller ej uppfyllt kravet gällande känslighetsanalys oavsett om det har 

resulterat till en nedskrivning eller inte.  

Vikten med känslighetsanalys är att företaget ska ange möjliga förändringar som 

skulle kunna ge upphov till ett nedskrivningsbehov. Undersökningen visar att 

samtliga brittiska och svenska företag redogör en känslighetsanalys i sina 

årsredovisningar bortsett från ett svenskt företag. Men trots att samtliga företag som 

redogör en känslighetsanalys bland de brittiska företag, är det enbart 42 % som 

uppfyller kravet. Bland svenska företag är efterlevnadgrad 46 procent. De företag som 

inte uppfyllde kravet lämnade ingen information om vilken inverkan förändringar i 

viktiga antagande får på återvinningsvärdet.  Bland flera svenska företag förekom 

oftast ”att rimliga möjliga förändringar inte skulle få så stora effekter att redovisade 

värde skulle överstiga dess återvinningsvärde” vilket inte kunde kategoriserats som att 

företaget har uppfyllt upplysningskravet om känslighetsanalys.    
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4.6.	  Chi	  två	  test	  	  
 

Efter granskning och sammanställning av empirin utfördes en chi två test. Detta för 

att undersöka om det förekommer en signifikant skillnad i uppfyllnadsgrad av 

upplysningskrav mellan länderna.  

 

 
 
Beräknat värde = 1,28 
 
Kritisk värde = 3,84  
 
Beräkningar av chi två test finns i Bilaga 9.  
 
 
Efter att signifikansnivå fastställdes till 5 procent genomfördes testet.  Beräkningen av 

chi – två test visade att ingen signifikant skillnad i uppfyllnadsgrad av 

upplysningskraven mellan länderna förekommer. Eftersom beräknade värde (1,28) är 

mindre än det kritiska värdet (3,84). Det kritiska värdet fastställdes utifrån en 

signifikansnivå på 5 procent och med den beräknande frihetsgraden som blev 1. 

Vilket innebär att den formulerade nollhypotesen (Ho) ska inte förkastas och därmed 

accepteras. Det vill säga att ingen signifikant skillnad i uppfyllnadsgrad av 

upplysningskraven mellan länderna förekommer. 
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5.	  Analys	  
	  
I	   detta	   kapitel	   diskuteras	   den	   insamlade	   empirin	   ihop	   med	   referensramen	   och	  
tidigare	   forskning.	   Analysen	   diskuterar	   uppfyllnadsgrad	   av	   upplysningskraven	  
mellan	  utvalda	  länder	  och	  eventuella	  anledningar	  till	  resultatet	  i	  studien.	  	  
 

5.1	  Uppfyllande	  av	  samtliga	  upplysningskrav	  

Från den insamlade empirin framstår att i vilken utsträckning upplysningskraven följs 

vid nedskrivningsprövning av goodwill och huruvida redogörelsen skiljer sig mellan 

valda länder. Utifrån en sammanställning av de undersökta bolagens årsredovisningar 

framstår att samtliga svenska och brittiska bolag har redovisat fördelningen av 

goodwillvärdet på KGE. Detta beror dels på att denna upplysningskravet inte är lika 

mångtydig för företagen. Bland detta förekom också att vissa företag fördelade 

goodwillvärdet endast på en enhet.  

 
Ett företag som studien anträffade vid granskning av empirin var H & M som uppgav 

att “goodwill har uppkommit genom företagsförvärv under 2008 av Fabric 

Scandinavien AB, vilket utgör en kassagenererande enhet”. Det har ifrågasatts 

huruvida goodwill inte har fördelats på var och en av företagets KGE istället. 

Eftersom enligt IAS 36 p 80 vid prövning av nedskrivningsbehov ska goodwillvärdet 

från och med förvärvstidpunkten, fördelas på KGE oberoende av andra tillgångar. Att 

företaget istället redovisar hela koncernen som en kassagenererande enhet anses som 

en väsentlig brist enligt Nasdaq OMX, 2015 eftersom detta kan påverka investerarnas 

beslut med att utvärdera företaget. Något som även nämns i Persson och Hultén, 2006 

studie är att en sådan redogörelse påverkar intressenternas bedömning av eventuell 

framtida nedskrivningsbehov.  
 

 
Tidigare studier (Izzo, m.fl. 2013; Edlund och Arnell, 2007; Persson och Hultén, 

2006) har konstaterat att de flesta företag använder sig av nyttjandevärde vid 

fastställandet av återvinningsvärdet. Av denna studie framstår att merparten av både 

svenska och brittiska företagen anger nyttjandevärde som grund på vilken företagen 

har fastställt sitt återvinningsvärde på. Utifrån undersökningen kan det konstateras att 

både svenska och brittiska företagen redovisar vilken grund de har använt vid 

fastställandet av återvinningsvärdet. Att samtliga svenska företag har använt sig av 
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nyttjandevärde och inte verkligt värde kan eventuellt beror på svårigheten med att 

hitta rätt marknadsvärde av en tillgång. Däremot var det mer vanligt hos de brittiska 

företag att tillämpa verkligt värde. Precis som Nobes (2006) påpekar att den 

anglosaxiska redovisningstraditionen strävar efter att redovisa verkliga värden mer än 

jämfört med den kontinentala och att dessa nationella skillnader beror på olika 

aspekter som förekommer i olika redovisningstraditionen. Men eftersom det var fåtal 

av företag som använde verkligt värde kan studien därmed inte dra några specifika 

slutsatser. Dock kan det konstateras att det är alltmer vanligt hos brittiska än de 

svenska företag att använda verkligt värde som återvinningsvärdet.  

 
 
Upplysningskraven vid nedskrivningprövning av goodwill har kritiserats för den 

bristfälliga redovisningsinformation och den subjektivitet som påverkar bedömningen 

av nedskrivningar (Marton, 2010; Nasdaq OMX, 2015). Det som kan kopplas till 

kritiken inriktad mot bristfällig redovisningsinformation är att majoriteten av de 

samtliga undersökta företag inte redogör utförligt för de delkrav som följs om 

återvinningsvärde är baserat på nyttjandevärde.  Tidigare studier särskilt påvisar 

brister i informationen om de viktiga antagande, metod och tillväxttakt bland de 

företag som har fastställt återvinningsvärdet på nyttjandevärde (Edlund och Arnell, 

2007; Persson och Hultén, 2006). 

  
 
Enligt Persson & Hultén (2006) är det viktigt att företagen lämnar information om 

känslighetsanalys eftersom då är risken mindre och även osäkerheten att framtida 

nedskrivningar framkommer som en överraskning. Av undersökningen framkom det 

att mindre än hälften av både svenska och brittiska företagen uppfyller detta 

upplysningskrav, trots att samtliga företag redogör en känslighetsanalys. De företag 

som inte uppfyllde kravet har dels utelämnat information om förändring i ett viktigt 

antagande eller inte lämnat information om andra delpunkterna. Då majoriteten av 

bolagen bland båda länderna inte uppgav tillräckliga upplysningar i känslighetsanalys 

ses detta som en stor brist eftersom det kan möjligtvis påverka investerarnas 

bedömning om värdet för goodwill. Att majoriteten av bolagen inte beskriver hur 

känsliga antaganden i bedömningen är kan ha sin förklaring i att även ledningens 

incitament kan ha relevans för hur redovisningen utformas och som styr hur normer 
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tillämpas. Detta menar Ball (2006) om att i praktiken har inte standarder lika större 

inverkan på redovisningens utformning än vad ledningen och revisorer.  

 
I studien framkom att relativt många svenska och brittiska bolag uppgav likartad 

information där syftet endast ansågs vara att uppfylla kraven utan att ange särskilt 

relevant information, vilket definitivt minskar relevansen i upplysningarna och 

istället upplevs som att informationen har lämnats för ”kravens” skull. Att det 

förekommer olikheter i tillämpning av redovisningsnormer bland båda länderna kan 

förklaras av Lundqvist (2014) slutsats, nämligen att det är svårare att få individer att 

tillämpa likartade redovisningsnormer vilket i sin tur påverkar i vilken utsträckning 

enhetlig tillämpning kan uppnås. Som tidigare nämnt har individer i praktiken olika 

förståelse av en transaktion vilket medför att samma standard kan tillämpas olika, 

trots att det är liknande ekonomiska transaktion som ska avspeglas (Carrington m.fl., 

2015).  

 

 

5.2	  Huruvida	  uppfyllande	  av	  upplysningskrav	  skiljer	  sig	  	  

En statistik test genomfördes för att undersöka om det finns en signifikant skillnad 

mellan länderna angående i vilken grad de uppfyller upplysningskravet. Detta gjordes 

med hjälp av en chi två test som visade att ingen signifikant skillnad i 

uppfyllnadsgrad av upplysningskraven mellan länderna förekom. Detta kan ha sin 

förklaring i den tvingande isomorfism som sakta men säkert skapar en anpassning till 

redovisningsregler. Vilket skulle kunna förklara varför undersökningen påvisar 

skillnader i en mindre utsträckning. En skillnad som förekom vid de brittiska bolagen 

var att de angav verkligt värde vilket kan ha sin förklaring i att länder som har 

problem med att göra värdering till verkligt värde är också där tillsynen tenderar som 

svagast. Vilket överensstämmer med den förklaringen att det finns ett starkt samband 

mellan en svag tillsyn och avsaknad av aktiva marknader. (Carrington et al, 2015).  

 
 
En möjlig förklaring till att tidigare studier har påvisat att det förekommer större 

skillnader vid uppfyllande av upplysningskrav kan vara att dessa studier är 

genomförda året efter IFRS infördes och vilket gör att anpassningen har varit nytt för 

företagen. Men också för att goodwill och eventuell nedskrivning är ett område där 
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subjektiva bedömningar förekommer vilket eventuellt leder till alltmer flexibilitet i 

tillämpningen. Det är just denna flexibilitet som anses vara en möjlig anledning till att 

företagen kan ”uppfylla” upplysningskraven utan att särskilt nämna något som kan 

vara behjälplig för användare av redovisningen. Detta märktes då flera av de 

undersökta företagen beskrev sina antagande på liknande sätt. Vilket förekom bland 

både svenska och brittiska bolag men särskilt förekommande var detta bland de 

svenska bolagen. Detta kan ha sin förklaring i den imiterande isomorfism som är 

baserad på känslan av osäkerhet som tros ligga i de subjektiva bedömningarna som 

gör att företagen imiterar varandra för att uppnå legitimitet. Att företagen inte 

upplyser information gällande känslighetsanalys kan sin förklaring i att ledningen inte 

vill lämna betydande information till konkurrenterna. I detta sammanhang spelar den 

normativa isomorfismen roll där profession styr hur redovisningens ska utformas.  

 

Dock kan det fortfarande diskuteras hur företag bör ha förbättrat sin redovisning vid 

upplysningskraven eftersom standarden har varit föremål för kritik bland tidigare 

studier. Av denna studie framkom att mindre än hälften av både svenska och brittiska 

företagen uppfyllde upplysningskravet gällande känslighetsanalys. I samband med 

detta upplysningskrav och en mindre skillnader i de resterande kraven bland svenska 

och brittiska företag kan inte studien dra några slutsatser om i vilken utsträckning kan 

institutionella faktorer ha påverkat tillämpning av redovisning. Även om studien inte 

undersökte kvalitet på upplysningar så ansågs det att de brittiska bolagen var mer 

informationsrika i sitt beskrivande. Nobes, 1998 menar att eftersom det inte finns lika 

kodifierade regler hos den anglosaxiska traditionen gör att länder som tillhör denna 

redovisningstradition tenderar att lämna mer information. Men som i sin helhet vid 

upplysningskraven påvisar inte redovisningstraditioner någon markant skillnad vid 

tillämpning av IFRS.  
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6.	  Slutsats	  	  
	  
I	   det	   avslutande	   kapitel	   redogörs	   de	   slutsatser	   som	   svarar	   på	   studiens	  
problemformulering.	  Vidare	  presenteras	  förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  inom	  ämnet.	  	  
	  
Tidigare forskning inom området har diskuterat och konstaterat kritiken mot den 

bristfälliga redovisningsinformationen gällande nedskrivningsprövning samt 

svårigheter med att uppnå globala normer. Eftersom skillnader i redovisningsnormer 

leder till lägre ekonomisk effektivitet ställs det krav på att redovisningsnormer 

harmoniseras. Trots att kraven i standarden IAS 36 utvecklades för att minska 

subjektiviteten vid bedömning av nedskrivningar har en del kritik framförts mot den 

osäkerhet som finns i samband med nedskrivningsbehov.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur väl svenska och brittiska börsnoterade bolag följer 

upplysningskraven vid nedskrivningsprövning av goodwill samt undersöka huruvida 

uppfyllandet skiljer sig mellan länderna med följande problemformuleringar:  
 
 

• I vilken utsträckning följs upplysningskraven gällande nedskrivningsprövning av 

goodwill i Sverige och Storbritannien? 

 
Vid sammanställning av empiri framgår att båda länderna inte har angett utförliga 

upplysningar vid nedskrivningsprövning av goodwill. De upplysningskrav som 

uppfylldes mest och utförligt var redovisat goodwillvärde och hur denna värde var 

fördelat på olika KGE samt kraven om grunden för beräkning av återvinningsvärde. I 

de flest fall saknades information bland de företag som fastställde återvinningsvärdet 

på nyttjandevärde. Både svenska och brittiska företag utlämnade information om de 

viktiga antagande, beskrivning av metod, tillväxttakt, prognosperiod och fastställandet 

av diskonteringsränta.  

 
 

• Skiljer redogörelsen av upplysningskraven i finansiella rapporter mellan 

svenska och brittiska börsnoterade bolag? 

	  
Utifrån studiens resultat framstår att det anglosaxiska och kontinentala synsätten inte 

påvisar en markant skillnad eftersom samtliga bolag inom båda länderna har angett 
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upplysningskraven mer eller mindre. Vid några av de upplysningskraven har de 

brittiska bolagen lämnat något tydligare upplysningar i noter jämfört med de svenska 

bolagen. Det som kan konstateras för att jämförbarheten ska uppnås är en betydande 

förbättring av de facto harmonisering som innebär den faktiska tillämpningen av 

regelverket IFRS.   
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6.1	  Vidare	  forskning	  	  
 
Studien påvisade som tidigare nämnt en markant skillnad vid uppfyllnadsgrad av 

upplysningskrav för utvalda länder och bolag. Ett förslag är att göra studien utifrån en 

kvalitativ metod och därmed studera djupare kring de subjektiva bedömningar som 

förekommer vid nedskrivningsprövning av goodwill. En kvalitativ metod kan 

exempelvis genomföras med hjälp av intervjuer eller enkäter. Exempelvis att intervju 

olika professioner och jämföra om det förekommer olika tolkningar kring hur 

nedskrivningsprövningar har genomförts.  

 

Det skulle också vara intressant att undersöka andra länder som har starkare 

anknytning och som tillhör till anglosaxiskt och kontinentalt redovisningstradition. 

Detta för att undersöka om det förekommer liknande resultat som denna studie har 

påvisat eller om det finns internationella skillnader som gör att harmonisering inte 

uppnås.  
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Bilagor	  	  
	  
Bilaga	  1.	  Svenska	  bolag	  	  
	  
	  
IAS	  34	  p.	  134	  	   Volvo	  AB	  	  

H	  &	  M	  
AB	  

Electrolux	  
AB	  

Atlas	  Copco	  
AB	  

Telia	  
AB	  

Securitas	  
AB	  

A)	  Goodwillvärdet	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

C)	  Metoden	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

D)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  Nyttjandevärde	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
i)	  viktiga	  antagande	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
ii)	  metod	  för	  fastställande	  	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
iii)	  Prognosperioden	   Nej	  	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
iv.	  Tillväxttakten	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	  
v.	  Diskonteringsräntan	  	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
E)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  verkligt	  värde	  	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
i)	  viktiga	  antagande	  	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
ii)	  Metod	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Om	  verkligt	  värde	  värderas	  
med	  hjälp	  av	  diskonterade	  
kassaflödepgronoser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iii)	  Prognosperioden	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iv.	  Tillväxttakten	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
v.	  Diskonteringsräntan	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
F)	  Känslighetsanalys	  	   Ja	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	  
i)	  belopp	  	   #	   -‐	   -‐	   #	   Ja	   Ja	  
ii)	  värde	  	   #	   -‐	   -‐	   #	   Ja	   Ja	  
iii)	  belopp	  med	  vilket	  värdet	  
måste	  ändras	   #	   -‐	   -‐	   #	   Ja	   Ja	  
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Bilaga	  2.	  Svenska	  bolag	  	  
	  
	  
IAS	  34	  p.	  134	  	  

ASSA	  
ABLOY	  
AB	   SSAB	  AB	  

Investor	  
AB	   Boliden	  AB	  

Husqva
rna	  AB	  

Hexagon	  
AB	  

A)	  Goodwillvärdet	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

C)	  Metoden	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

D)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  Nyttjandevärde	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
i)	  viktiga	  antagande	  	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
ii)	  metod	  för	  fastställande	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
iii)	  Prognosperioden	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	  
iv.	  Tillväxttakten	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   Ja	  
v.	  Diskonteringsräntan	  	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
E)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  verkligt	  värde	  	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
i)	  viktiga	  antagande	  	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
ii)	  Metod	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Om	  verkligt	  värde	  värderas	  
med	  hjälp	  av	  diskonterade	  
kassaflödepgronoser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iii)	  Prognosperioden	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iv.	  Tillväxttakten	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
v.	  Diskonteringsräntan	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
F)	  Känslighetsanalys	  	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	  
i)	  belopp	  	   #	   -‐	   #	   #	   -‐	   #	  
ii)	  värde	  	   #	   -‐	   #	   #	   -‐	   #	  
iii)	  belopp	  med	  vilket	  värdet	  
måste	  ändras	   #	   -‐	   #	   #	   -‐	   #	  
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Bilaga	  3.	  Svenska	  bolag	  	  
	  
	  
IAS	  34	  p.	  134	  	   Indutrade	  

AB	  
HEXPOL	  

AB	  

Investmen
t	  

aktiebolag
et	  Latour	  

Intrum	  
Justitia	  
AB	  	  

Kinnevik	  
AB	  

Swedish	  
Orphan	  
Biovitrum	  
AB	  	  

A)	  Goodwillvärdet	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

C)	  Metoden	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

D)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  Nyttjandevärde	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
i)	  viktiga	  antagande	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	  
ii)	  metod	  för	  fastställande	  	  

Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
Ja	  
	  

iii)	  Prognosperioden	  

Nej	  	   Ja	   Nej	  	   Nej	  	   Nej	  	   Ja	  	  
iv.	  Tillväxttakten	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  	   Nej	   Nej	  
v.	  Diskonteringsräntan	  	   NEJ	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
E)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  verkligt	  värde	  	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
i)	  viktiga	  antagande	  	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
	  

-‐	  
ii)	  Metod	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Om	  verkligt	  värde	  värderas	  
med	  hjälp	  av	  diskonterade	  
kassaflödepgronoser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iii)	  Prognosperioden	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iv.	  Tillväxttakten	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
v.	  Diskonteringsräntan	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
F)	  Känslighetsanalys	  	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   Ja	  
i)	  belopp	  	   -‐	   #	   #	   -‐	   -‐	   #	  
ii)	  värde	  	   -‐	   #	   #	   -‐	   -‐	   #	  
iii)	  belopp	  med	  vilket	  värdet	  
måste	  ändras	   -‐	   #	   #	   -‐	   -‐	   #	  
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Bilaga	  4.	  Svenska	  bolag	  	  
	  
	  
IAS	  34	  p.	  134	  	  

Tele2	  
AB	  

Ratos	  
AB	   AAK	  AB	  

Modern	  Times	  
Group	  MTG	  AB	  	  

Swedish	  
Match	  AB	  

Nobia	  
AB	  

A)	  Goodwillvärdet	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

C)	  Metoden	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

D)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  Nyttjandevärde	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
i)	  viktiga	  antagande	  	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	  
ii)	  metod	  för	  fastställande	  	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	  
iii)	  Prognosperioden	   Nej	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	  
iv.	  Tillväxttakten	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	  
v.	  Diskonteringsräntan	  	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
E)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  verkligt	  värde	  	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
i)	  viktiga	  antagande	  	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
ii)	  Metod	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Om	  verkligt	  värde	  värderas	  
med	  hjälp	  av	  diskonterade	  
kassaflödepgronoser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iii)	  Prognosperioden	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iv.	  Tillväxttakten	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
v.	  Diskonteringsräntan	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
F)	  Känslighetsanalys	  	   Nej	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	  
i)	  belopp	  	   -‐	   -‐	   -‐	   #	   #	   -‐	  
ii)	  värde	  	   -‐	   -‐	   -‐	   #	   #	   -‐	  
iii)	  belopp	  med	  vilket	  värdet	  
måste	  ändras	   -‐	   -‐	   -‐	   #	   #	   -‐	  
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Bilaga	  5.	  Brittiska	  bolag	  	  
	  
	  
IAS	  34	  p.	  134	  	  

Royal	  Dutch	  
Shell	   Glencore	  

HSBC	  
Holdings	  	   Unilever	  

Glaxossmi
thkline	  	   Centrica	  

A)	  Goodwillvärdet	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

C)	  Metoden	  
Ja	   JA	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

D)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  Nyttjandevärde	  	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	  
i)	  viktiga	  antagande	  	   Ja	   -‐	   Ja	   Ja	   -‐	   Ja	  
ii)	  metod	  för	  fastställande	  	   Nej	   -‐	   Ja	   Ja	   -‐	   Ja	  
iii)	  Prognosperioden	   Nej	   -‐	   Ja	   Ja	   -‐	   JA	  
iv.	  Tillväxttakten	   Ja	   -‐	   Ja	   Ja	   -‐	   Ja	  
v.	  Diskonteringsräntan	  	   Nej	   -‐	   Nej	   Nej	   -‐	   Ja	  
E)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  verkligt	  värde	  	   Nej	   Ja	   Nej	   Nej	   -‐	   Nej	  
i)	  viktiga	  antagande	  	  

-‐	   Ja	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
ii)	  Metod	  	   -‐	   Ja	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Om	  verkligt	  värde	  värderas	  
med	  hjälp	  av	  diskonterade	  
kassaflödepgronoser	   -‐	   Ja	   -‐	   -‐	   Ja	   -‐	  
iii)	  Prognosperioden	   -‐	   Nej	   -‐	   -‐	   Ja	   -‐	  
iv.	  Tillväxttakten	   -‐	   Nej	   -‐	   -‐	   Ja	   -‐	  
v.	  Diskonteringsräntan	   -‐	   Nej	   N	   -‐	   Ja	   -‐	  
F)	  Känslighetsanalys	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   Ja	  
i)	  belopp	  	   #	   #	   Ja	   -‐	   -‐	   Ja	  
ii)	  värde	  	   #	   #	   Ja	   -‐	   -‐	   Ja	  
iii)	  belopp	  med	  vilket	  värdet	  
måste	  ändras	   #	   #	   Ja	   -‐	   -‐	   Ja	  
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Bilaga	  6.	  Brittiska	  bolag	  	  
	  
	  
IAS	  34	  p.	  134	  	  

Rio 
Tinto  

Aviva 
PLC 

Compass 
Group 

Astrazen
eca 

WM 
Morrison 
Supermarkets 

Anglo 
America
n 

A)	  Goodwillvärdet	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

C)	  Metoden	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

D)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  Nyttjandevärde	  	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  
i)	  viktiga	  antagande	  	   -‐	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   -‐	  
ii)	  metod	  för	  fastställande	  	   -‐	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   -‐	  
iii)	  Prognosperioden	   -‐	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   -‐	  
iv.	  Tillväxttakten	   -‐	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	   -‐	  
v.	  Diskonteringsräntan	  	   -‐	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	   -‐	  
E)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  verkligt	  värde	  	   -‐	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   -‐	  
i)	  viktiga	  antagande	  	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
ii)	  Metod	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  
-‐	  

Om	  verkligt	  värde	  värderas	  
med	  hjälp	  av	  diskonterade	  
kassaflödepgronoser	   Ja	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Ja	  
iii)	  Prognosperioden	   Nej	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Nej	  
iv.	  Tillväxttakten	   Nej	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Nej	  
v.	  Diskonteringsräntan	   Nej	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   Nej	  
F)	  Känslighetsanalys	  	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	  
i)	  belopp	  	   -‐	   -‐	   Ja	   #	   -‐	   -‐	  
ii)	  värde	  	   -‐	   -‐	   Ja	   #	   -‐	   -‐	  
iii)	  belopp	  med	  vilket	  värdet	  
måste	  ändras	   -‐	   -‐	   Ja	   #	   -‐	   -‐	  
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Bilaga	  7.	  Brittiska	  bolag	  	  
	  
	  
IAS	  34	  p.	  134	  	  

British 
American 
Tobacco 
P.L.C. 

Kingfishe
r	  PLC	  	  

Reckitt	  
Benckiser	  
Group	  PLC	  

RSA	  
Insurance	  
Group	  PLC	  	  

Whitbre
ad	  PLC	  	  

TRAVIS	  
PERKINS	  	  

A)	  Goodwillvärdet	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

C)	  Metoden	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

D)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  
Nyttjandevärde	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
i)	  viktiga	  antagande	  	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	  
ii)	  metod	  för	  fastställande	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
iii)	  Prognosperioden	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
iv.	  Tillväxttakten	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
v.	  Diskonteringsräntan	  	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	  
E)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  verkligt	  värde	  	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
i)	  viktiga	  antagande	  	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
ii)	  Metod	  	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Om	  verkligt	  värde	  
värderas	  med	  hjälp	  av	  
diskonterade	  
kassaflödepgronoser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iii)	  Prognosperioden	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iv.	  Tillväxttakten	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
v.	  Diskonteringsräntan	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
F)	  Känslighetsanalys	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
i)	  belopp	  	   #	   #	   Ja	   -‐	   -‐	   #	  
ii)	  värde	  	   #	   #	   Ja	   -‐	   -‐	   #	  
iii)	  belopp	  med	  vilket	  
värdet	  måste	  ändras	   #	   #	   Ja	   -‐	   -‐	   #	  
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Bilaga	  8.	  Brittiska	  bolag	  	  
	  
	  
IAS	  34	  p.	  134	  	   	  	  

PEARSO
N	  	  

EASYJET	  
PLC	  	   NEXT	  PLC	  	  

OLD	  
MUTUAL	  
PLC	  	  

SMITH	  &	  
NEPHEW	  
PLC	  	  

PERSIMM
ON	  
PUBLIC	  
LIMITED	  
COMPANY	  

A)	  Goodwillvärdet	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

C)	  Metoden	  
Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  

D)	  Återvinningsvärde	  
baserat	  på	  Nyttjandevärde	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	   Ja	  
i)	  viktiga	  antagande	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	  
ii)	  metod	  för	  fastställande	  	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	  
iii)	  Prognosperioden	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	  
iv.	  Tillväxttakten	   Ja	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	   Ja	  
v.	  Diskonteringsräntan	  	   Ja	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Ja	  
E)	  Återvinningsvärde	  baserat	  
på	  verkligt	  värde	  	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	   Nej	  
i)	  viktiga	  antagande	  	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
ii)	  Metod	  	   -‐	   -‐	   -‐	  

	  
-‐	   -‐	  

Om	  verkligt	  värde	  värderas	  
med	  hjälp	  av	  diskonterade	  
kassaflödepgronoser	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iii)	  Prognosperioden	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
iv.	  Tillväxttakten	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
v.	  Diskonteringsräntan	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
F)	  Känslighetsanalys	  	   Ja	   Ja	   Nej	   Nej	   Nej	   Ja	  
i)	  belopp	  	   #	   #	   -‐	   -‐	   -‐	   #	  
ii)	  värde	  	   #	   #	   -‐	   -‐	   -‐	   #	  
iii)	  belopp	  med	  vilket	  värdet	  
måste	  ändras	   #	   #	   -‐	   -‐	   -‐	   #	  
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Bilaga	  9.	  Chi	  -‐	  två	  test	  med	  ekvation	  och	  beräkning	  
	  

	  
	  

X² = chi - två 

Σ = summan 

O = observerad frekvens   

E	  =	  förväntad	  frekvens	  	  
 

Tabell: 2 Beräkningen avser goodwillvärdet fördelat på KGE och nyttjandevärde av utvalda länder 

	   1	   0	   	  
 O	   E	   O	   E	   Summa:	  
Sverige	   104 108 40 36 144 
Storbritannien	   97 93 27 31 124 
Summa:	   201 67 268 
	  
Beräknat värde = 1,28 
 
Kritisk värde = 3,84  
 
Beräknat värde understiger det kritiska värdet och därför ska Ho, nollhypotesen inte 
förkastas  
	  
	  
Signifikansnivå (a) = 5 % 
 
Frihetsgrader (fg) = (r-1) * (k-1)   
  fg = (2-1) * (2-1) 
  fg =1 
	  
	  


