
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impairment test av goodwill  
– Användning av diskonteringsräntan 

Södertörns högskola | Institutionen för Företagsekonomi 

Kandidatuppsats 15 hp | Ämne: Redovisning | VT terminen 2009 

 

Av: Pejhman Pourmand & Reza Khazeni 
Handledare: Ogi Chun 
 



 2 

Förord  
 
 
Författarna vill rikta ett stort tack till alla respondenter vilka har möjliggjort denna 

undersökning och dess resultat.  

Vi vill även tacka alla opponenter för alla idéer och åsikter kring vårt ämne.  

 

Speciellt tack till vår handledare Ogi Chun för att hjälpt oss under denna uppsats skrivning, 

och bidragit med värdefulla tankar och råd.   

 

 

 

 

 

Stockholm den 2009-06-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pejhman Pourmand    Reza Khazeni  
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Sammanfattning 
 
Handledare: Ogi Chun 

Författare: Pejhman Pourmand & Reza Khazeni 

Titel: Användning av diskonteringsräntan vid Impairment test av Goodwill  

 

Bakgrund: Efter införandet av IFRS har det förekommit en del förändringar gentemot 

tidigare redovisnings regler i Sverige. Från och med 1 januari år 2005 skall alla börsbolag gå 

över till IFRS 3 Business Combinations. Detta innebär att goodwill inte får skrivas av så som 

det gjorts tidigare. Nu mer måste det årligen ske ett Impairment test av goodwill för att 

undersöka om det föreligger ett nedskrivningsbehov.  

Diskonteringsräntan används vid impairment test av goodwill och är en viktig faktor vid 

nuvärdesberäkningar av kassaflöden. 

 

Problem: Noterade börsbolag utför ett impairment test av goodwill, vilket görs för att 

undersöka om nedskrivning av goodwill är aktuellt eller inte. Diskonteringsräntan är en viktig 

faktor vid Impairment test. Trots detta test utför inte de flesta företag nedskrivningar. 

Varför gör inte företag några nedskrivningar kan det bero på att en praxis utvecklats?  

Hur bestämmer företag diskonteringsräntan och varför, vilka är dess komponenter?   

 

Syfte: Med denna undersökning är att beskriva systematiskt hur företag tar fram sina valda 

diskonteringsräntor för omprövning av goodwill, kan detta bero på en praxisutveckling eller 

av andra omständigheter. Vi vill även undersöka vilka metoder företag använder sig för att ta 

fram dess diskonteringsränta samt dess komponenter. 

 

Metod: Undersökningen i denna uppsats har främst utgått från en kvantitativ 

enkätundersökning, även vetenskapliga tidskrifter samt skriftliga källor har använts.  

Totalt kontaktades 108 stycken noterade företag på Stockholms börs. 

 

Slutsatser: Det har visat sig att företag använder sig av förväntade kassaflöden vid 

framtagning av dess diskonteringsränta och WACC modellen. Impairment test har visat sig 

vara av betydelse då det ger en mer rättvisande bild och överblick på goodwill.  
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Abstract 

Authors: Pejhman Pourmand & Reza Khazeni 

Tutor: ogi Chun  

Title: Use of the discount in Impairment Testing of Goodwill  

 

Background: Following the introduction of IFRS, has given rise to some changes towards 

the previous accounting rules in Sweden. As of January 1 year 2005, all listed companies 

move to IFRS 3 Business Combinations. This means that goodwill is not to be amortized as 

done previously. Now annually there has to be an Impairment test of goodwill in order to 

investigate whether there is need for impairment or not.  

The discount rate is used for impairment testing of goodwill and is an important factor in 

calculating the discounted value of cash flows.  

 

Problem: Public listed company doing an impairment test of goodwill is done to examine 

whether the impairment of goodwill is relevant or not. The discount is an important factor in 

Impairment test. Although it’s showed that most companies do not need to write down 

goodwill. Why do not some companies write-down goodwill, is it maybe that a practice 

developed? How do companies discount and why? What are its components?  

 

Purpose: This study is to describe systematically how firms develop their selected discount 

rates for review of goodwill, is it maybe due to a practice development or other 

circumstances. We also want to explore the methods companies use to develop its discount 

rate and its components.  

 

Method: The study in this thesis has mainly been based on a quantitative survey, including 

scientific journals and written sources. 108 companies listed on the Stockholm stock 

exchange were contacted.  

 

Conclusions: It has been shown that companies use the expected cash flows at the 

development of its discount rate and WACC model. Impairment tests have also proved to be 

of importance since it gives a more accurate picture and overview of goodwill. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden som därefter följs 

med en problemdiskussion, vidare undersökningens syfte. Slutligen 

framförs de avgränsningar som är utförda och uppsatsen disposition.    

 

1.1 Bakgrund 
 
Utvecklingen av IFRS inleddes i början av 1970-talet med syfte att harmonisera 

redovisningsnormerna i världen. IFRS har utvecklats till det globala redovisningsspråket för 

alla stora börsnoterade företag.1 

 

Införandet av IFRS har av många kallats för ”Big Bang”, det vill säga att en stor förändring 

genomförts och att man övergått till något helt nytt. Enligt J. Buisman är det inte på så vis, 

utan mer som en upptäckts och -utbildningsfärd. Standarden är mer fullständig och ställer 

större krav än tidigare svenska normer.  IFRS kommer inte att försvinna, den är här för att 

stanna och kommer att vara lika viktig som den var vid införandet. Därför är det viktigt att 

följa denna standards utveckling och att utlärning av IFRS fortsätter2.  

 

IFRS skakar aktie marknaden skriver Gunnar Ek i sin artikel. Han beskriver vad som kan 

hända i en lågkonjunktur när börsnoterade bolag redovisar enligt IFRS. Detta gäller främst vid 

värdering till verkligt värde gentemot tidigare värdering, då man värderar till 

anskaffningsvärde. Enligt G. EK ”kan det bli frågan om stora förluster i resultaträkningen 

och kraftigt minskat kapital”. 

Det kommer att uppstå stora förluster i årsredovisningarna för år 2008 enligt Gunnar Ek, som 

i sin tur kommer att påverka aktieägarnas förtroende för företagen3 

 

Införandet av IFRS har inneburit en del förändringar gentemot tidigare redovisnings regler 

som gällt i Sverige. Den förändring som haft störst betydelse för svenska företag är  

IFRS 3 Business Combinations,( rörelseförvärv).  

                                                 
1 G.EK Är IFRS en tickande bomb? Balans 2007 nr 10 
2 Buisman, J. Första erfarenheterna av IFRS Balans nr  
 3 G. EK IFRS skakar aktiemarknader balans 2008 nr 11 
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Alla de företag som använder sig av IFRS 3 skall använda sig av förvärvsmetoden vid 

företagsförvärv4.  Detta har bidragit till att avskrivningar på goodwill inte längre får göras 

gentemot tidigare. Företag skall istället minst en gång per år eller när det anses vara 

nödvändigt prövas för nedskrivning5. En viktig del av denna standard som uppstått nu är 

redovisningen av goodwill. 

 

Diskonteringsränta används vid omprövning av goodwill och är en viktig faktor vid 

nuvärdesberäkningar av kassaflöden. Enligt IFRS upplysningskrav skall den alltid redovisas i 

årsredovisningen6. Diskonteringsränta eller kalkylränta är av stor betydelse vid 

investeringskalkylering och den skall motsvara avkastningskravet på kapitalet. Kalkylränta 

uttrycker en tidspreferens det vill säga hur mycket en krona är värd idag gentemot om ett år7.    

 

Lars-Erik Persson och Karin Hultén är redovisningsspecialister vid Öhrlings Pricewaterhouse 

Coopers. De skriver i sin artikel i Balans år 2006, att majoriteten av de börsnoterade företagen 

uppfyller de krav som berör impairment test av goodwill. De undersökta företagen är från 

Stockholmsbörsens A och O- lista.  

LE. Persson & K. Hultén anser att den minoritet som inte uppfyller kraven har ”kommit en 

god bit på vägen”. De är eniga om att IAS 36 punkt 134 kommer att dela ut information som 

är mer fullständiga i årsredovisningen för år 2006 gentemot året innan.  

 

Deras undersökning visar dock att det finns stora variationer för diskonteringsräntan, som 

normalfallet ligger kring 9 % - 12 % före skatt. Detta är enligt bolagets vägda genomsnittliga 

kapitalkostnad före skatt8. Avvikelsen av diskonteringsräntan som dessa bolag använder sig 

av i sin omprövning av goodwill gör att själva diskonteringsräntan blir intressant att studera. 

  
  
  
 
 
 
 
 
                                                 
4 http://www.iasb.org/About+Us/International+Accounting+Standards+Board+-+About+Us.htm  
läst den 2009-05-14 
5 Internationell redovisningsteori och praxis, SNN 2007, sid 101-106 
6 Ibid 
7 Kalkyler som beslutsunderlag sjätte upplagan, Göran Andersson s.296  
8 L-E. Persson & K. Hultén, Tre heta IFRS områden  balans 2006 nr 6-7 

http://www.iasb.org/About+Us/International+Accounting+Standards+Board+-+About+Us.htm
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1.2 Problemdiskussion  
 
Noterade börsbolag har upphört att skriva av sin goodwill i enlighet med IFRS.  

Dessa utför ett så kallat impairment test av goodwill, vilket görs för att undersöka om 

nedskrivning av goodwill är aktuellt eller inte, som även har en resultat påverkan på företaget.  

Impairment test skall utföras vid samma tidpunkt varje år, med undantag om det tyder på att 

en omprövning behövs9.   

 

Trots detta så har få företag valt att göra nedskrivningar av goodwill. Det framgår tydligt i 

årsredovisningar av olika börsnoterade företag, att en nedskrivning av goodwill inte uppstått 

allt för ofta. Observera att årsredovisningarna som studerats har varit från år 2006 till och med 

år 2007.  

 

Vi har efter studier av årsredovisningar lagt märke till att vissa företag använder sig av 

WACC, och att det finns stora variationer i dess storlek. WACC används vid bestämning av 

diskonteringsränta.10 

 

Problem som kommer att diskuteras är:  

• Varför gör få bolag nedskrivningar av goodwill, kan det bero på praxisutveckling?  

• Vad för roll har diskonteringsräntan och vad är dess komponenter? 

• Vad har Impairment test av goodwill bidragit för företagen? 

• Hur bestämmer företagen sin diskonteringsränta och varför? 

 

Författarna till denna uppsats vill undersöka om det går att generalisera valet av 

diskonteringsränta till, branschens risk och om det finns en gemensam nämnare för hur valet 

av diskonteringsräntan bestäms hos företagen.    

 

 

 

 

 

                                                 
9 http://www.iasb.org/About+Us/International+Accounting+Standards+Board+-+About+Us.htm läst den 2009-05-14 
10 Nilsson & Isaksson, Martikainen år 2002 sid. 239 

http://www.iasb.org/About+Us/International+Accounting+Standards+Board+-+About+Us.htm
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1.3 Syfte 
 

Syftet: med denna undersökning är att beskriva systematiskt hur företag tar fram sina valda 

diskonteringsräntor för omprövning av goodwill, kan detta bero på en praxisutveckling eller 

av andra omständigheter? 

 

Delsyfte: vilka metoder använder företag för att ta fram dess diskonteringsränta? Även 

undersöka vilka dess komponenter består av.  

  
1.4 Problem avgränsning 
 

För att förstå tillvägagångssättet vid impairment test, krävs det att undersöka företag som 

arbetar med impairment test av goodwill.  

 

Vi har valt att i denna undersökning avgränsa oss till koncerner som har en goodwill post, 

som måste genomföra ett impairment test av goodwill.  

Undersökningen omfattar endas företag som är noterade på Large Cap och Mid Cap på 

Stockholms börs. Valet av detta beror på att de måste redovisa enligt IFRS, och rätta sig efter 

de krav som uppges i IAS 36 Nedskrivningar  punkt 134 11. 

Det som dock inte behandlas i denna undersökning är interntupparbetad goodwill och negativ 

goodwill. Detta på grund av att de inte får redovisas som en tillgång i balansräkningen.  

 

Endast årsredovisningar från år 2006 och 2007 kommer undersökas för de företag som 

medverkar i undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 IFRS / IAS 2006 sid 18 
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1.5 Disposition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur- 1.1 : Disposition (källa; egengjord utefter studien) 

 

 

 

 

 

Inledning 

Metod 

Teori 

Empiri 
& 

Analys 
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Detta avsnitt behandlar uppsatsen; bakgrund, 
problemdiskussion, syfte samt avgränsningar. 

I detta avsnitt behandlas de teorier som ger stöd för hur 
empirin skall analyseras. Avsnittet presenterar; vetenskaplig 
ansats, val av metod, insamling av data, urval, 
tillvägagångssätt, trovärdighet, bearbetning av empiri & 
analys, 

Den teoretiska referensramen presenterar centrala modeller 
inom uppsatsen som; WACC, CAPM, traditionella metoden 
samt förväntat kassaflöde. Det krävs kunskap för att ha större 
förståelse för ämnet, därför krävs att kringliggande områden 
behandlas.  

 

Detta avsnitt presenterar en sammanfattning av 
enkätundersökning. Själva analysen presenteras med ett 
sammanställt resultat.  

 
Själva uppsatsen slutsatts presenteras i detta avsnitt och vidare 
ges förslag på fortsatt forskning.  
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2. Metod 
 

I detta avsnitt ges en beskrivning om undersökningens 

tillvägagångssätt vid olika insamlingsmetoder av data, även en 

diskussion om reliabiliteten och validiteten i uppsatsens källor.   

 

2.1 Val av metod 
 
Kvalitativa och kvantitativa metoder kan kombineras i en och samma undersökning för att 

genomföra en undersökning på ett bra sätt12.  

Att kombinera dessa två metoder kan enligt Conny Svenning författare till metod boken, 

kallas för metodtriangulering, denna metod innebär att man kan använda sig av kvalitativa 

och kvantitativa data, detta används för att fullända hårddata med mjukdata13.  

Hårddata ger svar på frågan hur många, och mjukdata ger mer sensibla svar, främst varför, 

det sker med andra ord en komplettering med hjälp av en metodtriangulering 14.  

 

Genom att arbeta på detta vis anser vi att i enkäten som skall genomföras, att det möjliggör 

användningen av både hårda data och mjuka data. Metodtriangulering anses i detta fall vara 

aktuellt för denna undersökning, eftersom det ger oss mer kontroll och att de kan få svar på 

varför det sker, och även få ut mer från varje fråga. 

 

Survey undersökning är en beskrivande undersökning med hjälp av enkäter, baserat på ett 

representativt val. Ett representativt val i detta fall blir att endast ekonomiansvariga tillfrågas 

på respektive företag, även att endast noterade företag på Stockholm börsen undersöks.   

 

Med tanke på att enkäten skickas ut en enbart en gång kommer således en tvärsnittssurvey 

vara aktuellt för denna undersökning.  

En tvärsnittssurvey innebär att man intervjuar vid endast ett tillfälle. En sådan undersökning 

fastställer vilka förhållanden som råder vid just det tillfälle då intervjuerna utförs15. 

Anledningen till att detta utförs i denna undersökning är i beskrivande syfte, det vill säga att 

respondenternas svar skall beskriva det fenomen som skall undersökas.  

                                                 
12 Metod boken Conny Svenning s.93 
13 Ibid 
14 Metod boken Conny Svenning s.93-94 
15 Metod boken Conny Svenning s.81 
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2.2 Datainsamling 
 

2.2.1 Primärdata 
 

Uppsatsens primärdata kommer att inhämtas via elektroniska enkäter. Frågorna kommer att 

formuleras så precist som möjligt för att kunna få den information som eftersträvas.  

Vid sådana här intervjuer kan det dock finnas risk att frågeställningarna är svåra, samt att 

korrespondenten kan ha påverkat respondenterna till att svara så som vi vill s.k. 

intervjuareffekt16. 

 

2.2.2 Sekundärdata 
 

Vid insamling av sekundärdata har vi använt oss av sökning via Internet, böcker, tidskrifter 

och tidningsartiklar, även tidigare studier har använts för att jämföra resultat och även söka 

efter väsentliga källor.  

 

Författarna till denna uppsats är kritiska kring informationen som insamlas via Internet, detta i 

form av osäkerhet om pålitligheten och dennes talang, det vill säga "vem som helst" kan 

publicera på Internet. Därför har vi valt att förlita oss på information som är publicerad på 

olika företags hemsidor, för att det troligtvis finns mer arbete bakom deras artiklar, trots att 

information som kan finnas där kan vara vinklad till företagets vinning. Det har även använts 

vetenskapliga artiklar och en stor del kurslitteratur under studiens gång.   

 

2.2.3 Urval 
 

Enligt boken Forskningsmetodik framgår det, för att insamlingen av information skall vara 

meningsfull, måste vi i förväg veta vilken information vi behöver för att kunna ge svar på 

frågeställningen. När väl detta är avklarat blir frågan vilka vi ska få informationen utav17. 

  

På så vis har uppsatsens urval delats upp i två delar. Detta gjordes främst för att vi själva skall 

veta vilken information som skall behandlas och sökas efter, samt att det blir lättare för 

läsaren. Därför delades urvalet i två delar, till att börja med gjordes valet av företag, sedan 

gjordes valet av respondenter.  

                                                 
16 Metod boken Conny Svenning s.81 
17 Forskningsmetodik I.M Holme & B.K Solvang s.195 
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2.2.4 Urval av företag 
 

Med tanke på uppsatsen syfte blir det naturliga urvalet enbart företag som har en goodwillpost 

på tillgångssidan. Ett annat kriterium är att endast företag som är listade i Stockholms börs får 

medverka och undersökas. Ytterligare kriterium som vi fastställt är att företaget skall vara en 

koncern, eftersom det är dessa som berörs och använder IFRS standarder.  

 

För att undersöka hur det ser ut mellan Large Cap samt Mid Cap företag vid impairment test 

har vi valt att skicka förfrågan att medverka i vår undersökning till alla Large Cap företag och 

alla Mid Cap företag. Detta val är strategiskt eftersom det alltid förekommer ett stort bortfall, 

där man kan se vilka som godkänner att medverka i studien.  

 

Av dessa företag är 83 stycken listade på Stockholm Large Cap och 40 stycken listade på  

Mid Cap. Valet att undersöka Large Cap och Mid Cap företag beror på att dessa företag har 

den eftersökta posten och den information som söks i samband med Impariment test.  

Dessa företag har även en specifik avdelning där kompetent personal arbetar, och är insatta i 

företagets ekonomi. 

 

Med tanke på att vi vill urskilja ett mönster vid Impairment test mellan branscher har en 

kategorisering av företag valts att göras, företagen har valts ut beroende på vilken bransch 

som de befinner sig på. Dessa branscher är: råvaror, industri, konsumentvaror, hälsovård, 

grossister, media samt tjänste sektorn.   

 

2.2.5 Urval av Respondenter 
 

När det gäller valet av respondenter anser vi att det är av stor betydelse att välja dessa med 

stor noggrannhet. Det är av betydelse för uppsatsen att de personer som medverkar i studien 

har den teoretiska kunskapen och kännedomen som efterfrågas. Själva urvalet av respondenter 

har på så vis skett med stor omsorg. För att vi skall få ut så mycket ur enkät studien, samt få 

ett så tillförlitligt svar måste respondenterna uppfylla kriteriet, att de har någon form av 

chefsposition eller motsvarande. Detta beror på att dessa är beslutsfattare och deras åsikt är 

betydande för undersökningen.    
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2.2.6 Tillvägagångssätt  
 

Fyra år efter att IFRS tillämpats finns det en del litteratur och tidigare studier om hur 

tillämpningen ser ut hos företag. Detta anses vara av fördel för denna uppsats, då dessa kan 

användas i vår undersökning. Författarna till denna uppsats har valt att inte enbart begränsa 

sig till litteratur och andra publicerade skrifter. Därför kommer vi att utföra en 

enkätundersökning som kommer att skickas till respektive företag genom E-post.  

 

Innan enkäten utdelades till respektive respondenten, var vi tvungna att hitta kompetent 

personal. Genom att söka upp företagen på Internet och granska respektive företags hemsida 

kunde vi kartlägga och finna ansvarig personal för respektive företag. För att undersökningen 

skall få hög trovärdighet valdes respondenter med omsorg, enbart ekonomiansvariga med 

någon chefsposition på respektive företags ekonomiavdelning valdes att kontaktas. 

Efter att listat upp kontaktuppgifter om de medverkande, kontaktades dessa via E-post i god 

tid för att få dem att medverka i undersökningen.  

 

Enkäten har utformats på näten, en hemsida vid namnet www.easysurvey.se används för att 

utforma och publicera enkäten. Detta beror på att denna hemsida erbjuder fritt antal 

respondenter, med 30 dagars publiceringstid. Genom att publicera enkäten på denna hemsida 

kunde vi skicka enskilda E-postmeddelanden till respondenterna och hänvisa dem till 

enkätens länk.   

Detta tillvägagångssätt ansågs vara ett effektivt sätt att utföra undersökningen på, utan att det 

skall ske större komplikationer. Genom att skicka en länk till de medverkande anser vi att det 

är ett smidigt och enkelt sätt för respondenterna att medverka i undersökningen, utan att det 

skall vara alltför tidskrävande.  

 

Som tidigare nämnts skall enbart företag som är noterade på Large Cap och Mid Cap 

medverka i enkät undersökningen. Efter att skickat en förfrågan att medverka i vår 

undersökning svarade endast 41 personer av 108 att de godkänner att medverka i studien.  

Efter att enkäten skickats ut via E-post erhölls endast 12 svar, därför valdes det att skicka en 

påminnelse E-post till resterande 29 personer, trots påminnelsen medverkade inte dessa 

personer. Bortfallet kommer att analyseras djupare i avsnitt 10. Bortfallsanalys.   
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2.3 Trovärdighet  
 

Två nyckelbegrepp inom forsknings- och utredningsverksamhet är att analysera sin metod och 

sina mätinstrument i termer av reliabilitet och validitet18.  

 

2.3.1 Reliabilitet och validitet  
 

Reliabilitet och validitet anses vara viktigt i denna uppsats, eftersom vi anser att det är av stor 

betydelse för att uppsatsen skall uppfattas som trovärdig.   

Därför krävs det att inte bara fokusera på det ena och inte de andra, utan eftersträva att både 

ha hög validitet och reliabilitet i denna uppsats.  

 

Reliabilitet uppger hur tillförlitligt det går att använda sig av ett mätinstrument eller 

måttenhet. Det handlar om pålitlighet, det vill säga att resultatet som fås fram skall vara 

detsamma vid ett annat tillfälle19.  

 

Med validitet avses att vi verkligen mäter det som man avser att mäta.  

Mätmetodiken skall därför vara valid. Anses det finnas klara mått samt mätmetoder, 

föreligger inga problem. Därför måste vi veta vad måttet står för och använda det 

konsekvent20. 

 

Eftersom vi själva konstruerat mätinstrumentet i form av frågeformulär för att samla empiri, 

ligger risken att mätinstrumentets pålitlighet blir låg. När man utformar en enkätundersökning 

är det svårt att i förväg kontrollera dess reliabilitet.  

 

Detta problem har vi löst genom att utforma enkäten på nätet, en tillförlitlig sida med 

specialisering för enkäter har använts. Frågorna som har utformats har även formulerats på 

bästa möjliga vis för att minska missuppfattningar.  

Genom kontrollfrågor som innebär att ett mindre antal frågor med annan formulering läggs in 

i enkäten, vilka efterfrågar samma sak som tidigare,21 har använts för att öka tillförlitligheten.  

 

                                                 
18 Lundquist, 1995, sid. 38 
19 Vetenskaplig metod Rolf Ejvegård.s. 70-71 
20 Vetenskaplig metod Rolf Ejvegård.s. 73 
21 Vetenskaplig metod Rolf Ejvegård.s. 71-72 
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För att vidare stärka tillförlitligheten över de statistiska resultaten av undersökningen har vi 

valt att använda oss av halveringsmetoden.  

Denna metod innebär att svaren delas slumpmässigt upp i två halvor och jämförs med 

varandra, statistiken räknas om och jämförs med de två delarna22.  

 

2.4 Källkritik 
 

För att uppsatsen innehåll skall vara tillförlitlig anser vi att informationskällorna skall vara 

relevanta och sanna, därför har tillförlitligheten av källorna granskats systematiskt.  

Enligt Rolf Eivegård författare till vetenskaplig metod, framgår det att ett färskhetskrav skall 

föreligga, detta innebär att det är bättre att gå till en nyare källa än till en äldre. Man kan 

begära av en seriös forskare att han tagit reda på vad som publicerats tidigare inom det fält 

han undersöker. En ”färskare” bok bör alltså innehålla mer fakta än en äldre utan att glömma 

bort viktiga, tidigare fakta23. 

 

Därför har vi valt att jämföra tidigare upplagor av litteraturer, främst gällande tidigare 

upplagor av internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS, detta eftersom 

innehållet i dessa är lagtext och vissa förändringar kan ske från år till år. På så vis har olika 

års upplagor jämförts med tidigare år för att klargöra eventuella skillnader som kan ha 

uppstått.  

 

Denna studies huvudkälla för information har varit lagtexter som främst tillhandhållits från 

IFRS/IAS, FAR-komplett, Bokföringslagen. Anledningen till valet av dessa 

informationskällor är för att författarna anser att de är tillförlitliga och relevanta.  

Problemet med dessa skrifter är att de är svårtolkade och på så vis kan missuppfattningar ske.  

 

Vi har även valt att granska företagens årsredovisningar som medverkat i undersökningen, 

och dessa anses tillförlitliga eftersom de blivit granskade av revisorer, men svårigheten har 

varit att finna relevant information. Publicerade årsredovisningar är omfattande och all 

information som är relevant till uppsatsen har inte hittats där.  

 

                                                 
22 Vetenskaplig metod Rolf Ejvegård.s. 71-72 
23 Rolf Eivegård vetenskaplig metod s.64 
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Litteratur som använts i uppsatsen är relevanta samt tillförlitliga, författarna till denna uppsats 

har valt ut böckerna med omsorg och försökt använda sig av de senaste upplagorna.  

Somliga äldre upplagor kan förlora aktualitet och det har tagits hänsyn till. 

 

Tidskrifter som används i uppsatsen kommer från tidningen Balans, källorna är auktoriserade 

revisorer som skrivit artiklar som varit relevanta för vår uppsats.  

 

Akademiska artiklar har använts, som ansetts vara objektiva, tillförlitliga samt opartiska. 

Nackdelen har varit att de även kunnat misstolkas eftersom de tidigare skrivits på engelska 

och sedan översatts till svenska.  

 

Internet har varit en av huvudkällorna för informationssökning, fördelen har varit att det 

funnit mycket information att hämta hem från olika källor. Alla källor är inte tillförlitliga, 

detta har tagits hänsyn till och på så vis jämfört den funna informationen med andra mer 

tillförlitliga källor innan slutsatser dragits.  

 

2.5 Bearbetning av empiri & analys 
 
Empiri och analys har i uppsatsen bearbetats separat för att på bästa möjliga vis underlätta för 

läsare och även få en större förståelse av de tolkningarna som genomförts vid analys av 

empirin. Respondenterna har besvarat enkätundersökningens frågor och dessa har kommit att 

analyseras och kopplats till uppsatsens teoretiska referensram.  

 

2.5.1 Frågor för empiri från respondenter  
 
Alla medverkande respondenter har blivit utlovade en anonymitet i uppsatsen, på grund av 

detta har vi valt att skriva en företagspresentation som ska presenterar de deltagande företagen 

i denna uppsats, företagspresentation finns i avsnitt 7.  Själva enkätundersökningen med de 

frågor som utformats finns som bilaga nr 14.3. 

 
2.5.2 Behandling av årsredovisningar 
 
Årsredovisningar har främst bearbetats från diverse företagens hemsidor, där man kan ladda 

hem dem i pdf-format.  En del företag hade inte dessa på deras hemsida och på så vis 

beställdes några specifika årsredovisningar hem via post. Skälet till att vi undersökt 
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företagens årsredovisningar beror på att vi jämfört vissa svaren som de sagt i 

enkätundersökningen.  

 

2.5.3 Bearbetning av slutsats 
 
Slutsatsen bearbetades genom den insamlade empirin och analysen. Vi valde att tolka 

frågorna systematiskt för att besvara uppsatsen huvudfråga och delsyften. 

 
 
3. Tidigare studier  
 
3.1 Värdering av goodwill - vid impairment test  
 

I G. Suleiman & F. Bahador ville undersöka hur värderingsprocessen för koncernmässig 

goodwill gick till vid impairment test i och med övergången till IFRS 3, och om det fanns 

några modeller för värdering av dessa goodwillposter. Författarna ville även undersöka om 

dessa regler medförde några problem för börsföretagen samt om de gav upphov till en mer 

rättvisande bild av goodwill. 

 

G. Suleiman & F. Bahadors kom fram till att värderingsprocessen vid impairment test 

tillämpas på samma sätt av alla företag. Den går ut på att man först ska identifiera eventuella 

nedskrivningsbehov och därefter ska man beräkna nedskrivningsbeloppet genom att jämföra 

det verkliga värdet med det bokförda värdet. Diskonterade kassaflödes modell (DCF) grundar 

sig på kassaflöden med olika kassagenererande enheterna som företagen genererar, vilket är 

diskonterade till nuvärdet. Denna modell är den mest använda av företagen vid värdering av 

goodwill.  

 

3.2 Impairment test av goodwill  
 

Syftet med K. Johnsson & M. Källmans uppsats var att se hur företag tog fram sin 

diskonteringsränta för omprövning av goodwill.  

K. Johnsson & M källmäns studie visade att WACC är den modell alla undersökta företag 

använder, samt att det är en den traditionella metoden som företag använder sig av vid 

framtagning av dess diskonteringsränta i deras studie.  
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3.3 Upplysningar enligt IAS 36 punkt 134 – efterföljs kraven i större 
utsträckning år 2006 jämfört med år 2005? 
 

C. Junger & J. Kulls ville i sin uppsats kartlägga i vilken utsträckning företag som är noterade 

på Large Cap på Stockholmsbörsen har följt de upplysningskrav som ställs enligt IAS 36 

punkt 134. De ville även undersöka om det fanns några skillnader i upplysningskraven, om 

dessa efterföljdes beroende på hur stora goodwillandel företagen hade samt om 

nedskrivningar gjordes eller inte. 

 

Efter att undersökt 51 företags årsredovisningar för år 2005 och år 2006 har författarna funnit 

att flertalet företag förbättrat sina upplysningar mellan dessa år. Totalt sett har 

uppfyllnadsgraden på samtliga del punkter i IAS 36 punkt 134 förbättrats. Detta bekräftade 

författarna genom ett chi-2 test. 

 
4. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel ges en bild av redovisningsteorier som är angivna i 

lagtext och modeller som är centrala i studien. 

 

4.1 IFRS 1  

Syftet med IFRS 1 är att säkerställa att samtliga av företagens finansiella rapporter följs samt 

är eniga med IFRS. De finansiella delårsrapporterna skall innehålla information av hög 

kvalité. Den internationella redovisningsstandarden, IFRS 1, har tillämpats och använts av 

företag inom EU sedan år 200524.  

Denna standard är ett sätt att redovisa för bolag inom EU. Där tillgångar samt skulderna ska i 

högre grad redovisas till verkligt värde, istället som förut då det redovisades till 

anskaffningsvärdet, då företagen utgick från realisationsprincipen25.  

Med införandet ville man möjliggöra en gemensam redovisningsnorm, samt harmonisering av 

den internationella redovisningskulturen26.  

 

                                                 
24  http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D31938%2526cid%253D252874,00.html läst den 2009-04-19 
25 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D31938%2526cid%253D252874,00.html  läst den 2009-04-19 
26 Ibid 

http://www.deloitte.com/dtt/article/0%2C1002%2Csid%253D31938%2526cid%253D252874%2C00.html
http://www.deloitte.com/dtt/article/0%2C1002%2Csid%253D31938%2526cid%253D252874%2C00.html
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Innan IFRS 1 kom till fanns det redan en motsvarig standard, SIC 8 som senare kom att 

ersättas av IFRS 1. Denna standard togs fram av IASB i förebyggande syfte pga. att kraven i 

SIC 8 medförde allt för höga kostnader i jämförelse till dess nytta27. 

De största ändringarna som gjordes gäller dels anskaffningsvärdet för andelar i dotterbolag, 

joint venture samt intressebolag. Tidigare gjordes det ett bestämmande av anskaffningsvärdet 

för andelar i dotterbolag, joint venture samt intressebolag28. 

4.2 IAS 38 Immateriella tillgångar 
 

Enligt International accounting standard är denna standards syfte att ange vad som krävs att 

en immateriell tillgång uppfyller kriterierna för att redovisas som en tillgång i 

balansräkningen29.  Om denna tillgång tas upp i balansräkningen värderas den enligt 

anskaffningsvärdemetoden alternativt omvärderingsmetoden30.  

Standarden anger även hur redovisade värden skall beräknas samt att upplysningar skall anges 

om immateriella tillgångar31.  

 

Samhällets utveckling gentemot ett alltmer tjänsteinriktat och kunskapsintensiv produktion 

har gett upphov till olika typer av immateriella tillgångar. Dessa har kommit att få en allt 

större betydelse för företagens ekonomiska situationer32. Immateriella tillgångar är resurser 

som patent, varumärken och licenser samt investeringar i forskning och utveckling33. 

 

Enligt standarden sägs det även att aktiva marknader för immateriella tillgångar är sällsynta, 

men att det i vissa undantagsfall kan förekomma för exempelvis fritt överlåtbara taxilicenser, 

fiskelicenser eller tillverkningskvoter34.  

Aktiva marknader kan inte finnas för varumärken olika utgivningsrätter för tidningar, 

publiceringsrättigheter till musik och film samt även patent. Detta beror på att varje sådan 

tillgång är unik35. 

                                                 
27 http://www.farkomplett.se/folng-
customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN70380@@RTN000034CD@@RTN00003
B20@@TN00003B2F&searchResultId=605673671_1243588033876#top läst den 2009-04-20  
 
28 Ibid 
29 IFRS / IAS 2007 sid 494 
30 Redovisningens språk Smith, Dag sid 157  
31 IFRS/IAS 2007 sid 494 
32 Redovisningens språk Smith, Dag sid 200 
33 Redovisningens språk Smith, Dag sid 155 
34 Redovisningens språk Smith, Dag sid 206 

http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN70380@@RTN000034CD@@RTN00003B20@@TN00003B2F&searchResultId=605673671_1243588033876#top
http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN70380@@RTN000034CD@@RTN00003B20@@TN00003B2F&searchResultId=605673671_1243588033876#top
http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN70380@@RTN000034CD@@RTN00003B20@@TN00003B2F&searchResultId=605673671_1243588033876#top
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Det har tillkommit en ny immateriell tillgång sedan år 2005, som handlas på en aktiv marknad 

nämligen utsläppsrätter. Genom att tillåta en fri handel med utsläppsrätter gynnar man företag 

som minskar sina respektive utsläpp, eftersom dessa företag kan tjäna pengar på att sälja sina 

utsläppsrätter. Verksamheter med ett ökande utsläpp tvingas köpa rätter eller dra ned på 

produktionen36.  

En immateriell tillgång är en identifierbar icke – monetär tillgång utan fysisk form37.  

Enligt IFRS/IAS är monetära tillgångar kontanta medel samt tillgångar som omvandlas till 

kontanta medel till fasta eller fastställbara belopp. 38 

 

För att klassas som immateriell tillgång krävs det enligt IFRS/IASB att den är:  

Ø Identifierbar, kräver att en immateriell tillgång är identifierbar på det vis att det går att 

skilja den från goodwill.  

Ø Kontroll, ett företags förmåga att kontrollera de framtida ekonomiska fördelarna från 

immateriell tillgång har sin grund i juridiska rättigheter som kan göras gällande i en 

domstol. Om sådana juridiska rättigheter saknas kan detta försvåra möjligheten att 

påvisa kontroll över tillgången.  

Ø Avskiljbar, detta innebär att det går att avskilja eller dela av den från företaget, den 

skall gå att säljas, överlåtas, licensieras, hyras ut eller byta den.  

Ø Den skall uppkomma ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter, oberoende om 

dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från andra 

rättigheter samt förpliktelse39.  

Ø Framtida ekonomiska fördelar av en immateriell tillgång kan innefatta intäkter från 

försäljning av produkter eller tjänster, kostnadsbesparingar eller andra fördelar av 

användandet av tillgången. Exempelvis genom användning av denna rättighet i 

verksamhetens produktion för intäkt eller kostnadsbesparing40. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
35 Redovisningens språk Smith, Dag sid 206 
36 Redovisningens språk Smith, Dag sid 207 
37 IFRS/IAS 2007 Sid 496 
38 Ibid 
39 IFRS/IAS 2007 Sid 497-498 
40 IFRS/IAS 2007 Sid 497-498 
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4.3 IFRS 3 Rörelseförvärv  
 

Syftet med IFRS 3 som standard är att visa hur olika finansiella rapporteringarna skall 

utformas när företag genomför ett rörelseförvärv41. Standarden visar att alla rörelseförvärv 

skall redovisas genom tillämpning av förvärvsmetoden. Verksamheter som förvärvar en 

enhet, skall redovisa dess identifierbara tillgångar samt skulder och eventualförpliktelser till 

dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten42. 

 

Ett rörelseförvärv medför att föra samman enskilda företag eller verksamheter till en 

rapporterande enhet. Alla rörelseförvärv som sker får till följd att förvärvaren får mer 

inflytande över en eller flera verksamheter samtidigt43. 

 

Bakomliggande orsaken till IFRS är den växande globaliseringen, som ställer krav på 

jämförbara redovisningsregler44. IFRS 3 behandlar företagsförvärv och medför främst nya 

regler angående redovisning av goodwill. Den tillåter inte avskrivning på goodwill, utan 

istället skall en årlig nedskrivningstest utföras45. En annan förändring som berör redovisning 

av immateriella tillgångar är att dessa skall särredovisas från goodwill i större utsträckning än 

tidigare46.  

 

4.3.1 Upplysningskrav i IFRS 3   
 

För att tillgodose användarna alla rapporter som företagen upprättar måste förtydligande 

upplysningar lämnas47, exempel på uppgifter som skall lämnas är, vinster, förluster, ändringar 

samt justeringar som uppkommit i samband eller till följd av rörelseförvärv. I samband med 

detta måste även det förvärvande företaget lämna ett antal olika uppgifter vid varje nytt 

förvärv så som:  

Ø Förvärvstidpunkt 

Ø anskaffningsvärde samt kostnader som bidragit till goodwill 

                                                 
41 IFRS/IAS 2007 Sid 99 
42 Ibid 
43 IFRS/IAS 2007 Sid 100 
44 http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/a%20guide%20to%20IFRS%203_business%20combinations.pdf läst den 2009-04-28 
45 Ibid  
46 Ibid 
47 IFRS/IAS 2006, s. 72, Bilaga B 

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/a%20guide%20to%20IFRS%203_business%20combinations.pdf
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Ø Vilka och varför de immateriella tillgångar som har redovisats48. 

 

IFRS3 har med andra ord krav på att upplysa viktiga aspekter som påverkat företagets 

finansiella ställning. Målet är att dem som tar del av dessa rapporter skall få tydlig 

information som framgår från företagets rapporter, även att dessa är begriplig och 

tillförlitliga49.    

4.3.2 Artikel ”Har börsbolag som köpt en rörelse också köpt regelverket i 
IFRS 3?”  
 

Bo Lagerström och Cecilia Nicander är redovisningsspecialister och verksamma vid PWC, de 

beskriver i sin artikel att Redan innan IFRS 3, Business Combinations infördes, fanns det krav 

på upplysningar som företag skulle lämna i samband med rörelseförvärv. Innan införandet av 

IFRS 3 följde man rekommendationer som gavs från Redovisningsrådet (RR). Till skillnad 

från tidigare rekommendationer kräver IFRS 3 att upplysningar om större samt väsentliga 

förvärv lämnas, medan mindre väsentliga förvärv istället summeras ihop. IFRS 3 kräver även 

att information om effekterna som uppstår i och med ett företagsförvärv skall lämnas.          

En sådan effekt är goodwill. Dessa upplysningskrav som är ställda av IFRS 3 är till för att 

hjälpa till vid sammanställningen av den finansiella rapporteringen och för att bedöma den 

finansiella effekten av förvärvet under räkenskapsåret50. 

Nedan anges de upplysningskrav, i samband med rörelseförvärv, där det har skett stora 
skillnader jämfört med de tidigare redovisningsreglarna.  

 

— Immateriella tillgångar som enligt RR1:00 redovisats som del av goodwill ska, enligt IFRS 3, i så stor 
utsträckning som möjligt redovisas som separata tillgångar. 

— IFRS 3 fordrar, för varje väsentligt förvärv, upplysning om de faktorer som bidragit till goodwillens 
uppkomst. En beskrivning av varje enskild immateriell tillgång som inte redovisas skilt från goodwill, med 
förklaring till varför dessa tillgångar inte redovisats separat. I förekommande falt ska förklaring lämnas om varför 
tillgångens värde inte kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

— IFRS 3 fordrar, för varje väsentligt förvärv, att störa delar av förvärvsanalysen redovisas. För varje slag av 
förvärvade tillgångar och skulder ska upplysning lämnas om i) belopp som redovisats vidförvärvstidpunkten och 
ii) belopp som fastställts enlighet IFRS omedelbart föreförvärvet. 

— IFRS 3 fordrar, för varje väsentligt förvärv, upplysning om den förvärvade enhetens bidrag till periodens 
resultat efter förvärvstidpunkten. 

Observera att tabellen är tagen ur artikel 

                                                 
48 IFRS/IAS 2006, s. 72, Bilaga B 
49 Ibid 
50 B. Lageström & C. Nicander, Balans 2006 nr 6-7 
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4.4 Goodwill 
 

I och med införandet av nya internationella redovisningsregler som IFRS, ska börsnoterade 

företag inte längre göra årlig avskrivning på goodwill51. Det skall göras en regelbunden 

bedömning av goodwillen i form av impairment test ifall det krävs en nedskrivning av 

goodwill52. Goodwill i ett bolags koncernredovisning uppstår i samband med företagsförvärv. 

Om det köpande bolaget betalar ett högre belopp än det köpta bolagets egna kapital, det vill 

säga nettovärde (tillgångar minus skulder), utgör det överstigande beloppet goodwill53. 

Orsaken till att någon betalar mer än vad värdet av bolagets nettotillgångar uppgår till, beror 

på att alla företagets tillgångar inte redovisas i balansräkningen54.  

Immateriella tillgångar som till exempel ett starkt varumärke, en effektiv organisation eller en 

bra position på marknaden finns inte med i balansräkningen, men är något som köparen måste 

betala extra för. Goodwillposten kan även vara ett uttryck för säljarens förhandlingsstyrka, 

eller rentav att köparen har gjort en dålig affär och betalat ett för högt pris55. 
 
4.5 IAS 36 Nedskrivning 
 

Syftet med IAS 36 är att beskriva de olika tillvägagångssätt ett företag skall använda sig för 

att fastställa dess tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet56.  

 

En tillgång redovisas till ett för högt värde om det redovisade värdet överstiger nuvärdet av 

det inbetalningsöverskott som tillgången förväntas ge upphov till, antingen genom att 

användas i verksamheten eller genom försäljning57. 

Enligt IAS 36 skall värdet för företagets tillgång i sådant fall skrivas ned. Standarden talar 

också om vilka upplysningar som skall lämnas från företaget58. 

 

                                                 
51 http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=345137184264087&page=52 läst den 2009-4-16 
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Ibid 
56

http://www.farkomplett.se/folng-
customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN67608@@RTN67676@@RTN67726&searchResultId=988172012
_1243589120619#top läst den 2009-04-16 
 
57 Ibid 
58 Ibid 

http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=345137184264087&page=52
http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN67608@@RTN67676@@RTN67726&searchResultId=988172012_1243589120619#top
http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN67608@@RTN67676@@RTN67726&searchResultId=988172012_1243589120619#top
http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN67608@@RTN67676@@RTN67726&searchResultId=988172012_1243589120619#top
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Standarden skall tillämpas vid redovisning på alla slags tillgångar då nedskrivningsprövning 

sker för: 

Ø Förvärv av goodwill samt immateriella tillgångar i rörelseförvärv. 

Ø På alla andra tillgångar. 

Ø Tillgångar som redovisas till omvärderat verkligt värde. 

Ø Finansiella tillgångar delas upp i: dotterbolag, intressebolag och joint venture. 59  

 

4.6 Impairment test av goodwill 
 

Efter införandet av IFRS3 Business Combinations, har den senaste utformningen av  

IAS 38 immateriella tillgångar förändrats. Ändringar gjordes på så vis att immateriella 

tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod inte skall skrivas av. Detta förbud gäller även 

om dessa tillgångar har uppkommit som en följd av ett företagsförvärv. Nu mer skall man för 

varje immateriell tillgång bedöma ifall nyttjandeperioden är begränsad eller obegränsad60.  

 

Immateriella tillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av under den 

bedömda nyttjandeperioden61. Tillgångar som har en obegränsad nyttjandeperiod skall inte 

skrivas av. Det innebär emellertid inte att tillgången har en oändlig livslängd, utan det kan 

vara rättigheter som kan förnyas regelbundet till låg kostnad som exempelvis 

sändningslicenser.  

För dessa tillgångar skall man vid varje balanstillfälle avgöra om nyttjandeperioden 

fortfarande betraktas som obegränsad. Om det inte är det skall denne skrivas av över den 

bedömda återstående nyttjandeperioden.  

 

För immateriella tillgångar som har en obegränsad nyttjandeperiod skall det göras en årlig 

prövning av nedskrivningsbehovet. Detta oberoende om det finns externa eller interna 

indikationer på ett nedskrivningsbehov62.  

                                                 
59 http://www.farkomplett.se/folng-
customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN67608@@RTN67676@@RTN67726&searchResultId=988172012
_1243589120619#top läst den 2009-04-19 
60 Redovisningens språk Dag, Smith, 2006 Sid 205 
61 Redovisningens språk Dag, Smith, 2006 Sid 205 
62 Ibid 

http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN67608@@RTN67676@@RTN67726&searchResultId=988172012_1243589120619#top
http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN67608@@RTN67676@@RTN67726&searchResultId=988172012_1243589120619#top
http://www.farkomplett.se/folng-customer/document.do?searchHit=1&idPath=RTN65539@@RTN65542@@RTN67608@@RTN67676@@RTN67726&searchResultId=988172012_1243589120619#top
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Enligt IAS 36 Nedskrivningar punkt 96 fastställer den att en nedskrivningsprövning skall 

kalkyleras för en kassagenererande enhet. Prövningen kan ske när som helst under året, men 

den skall ske vid samma tidpunkt och även vid antydan på värdeminskning63.  

 

Vid antydningar på att en värdeminskning inträffat, finns dessa angivna i 

IAS 36 Nedskrivningar punkt 12-14, dessa är uppdelade i två huvudgrupper:64 

 

Externa informationskällor:  

Ø Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat betydligt under en period 

vilket inte beror på tillgångens ålder eller normala användning.  

Ø Under perioden har betydande förändringar som innebär negativa effekter för 

företaget, i teknik marknadsförutsättningar, ekonomiska eller juridisk omgivning 

inträffat eller kommer att inträffa för den marknad för vilken tillgången är avsedd för.  

Ø Marknadsräntor eller marknadens avkastningskrav på investeringar har stigit under 

dess period, på det sättet att det kan väntas påverka den diskonteringsfaktor som 

används för att beräkna tillgångens nyttjandevärde, därmed minska tillgångens 

återvinningsvärde.  

Ø Det redovisade egna kapitalet för företaget överstiger börsvädet.65 

Interna informationskällor:  

 

Ø Det finns stöd för att tillgången är omoderna eller defekt.  

Ø Under perioden har väsentliga förändringar ägt rum, eller förväntas äga rum inom 

en kort framtid, som på ett negativt sätt påverkar möjligheten att utnyttja 

tillgången för dess avsedda ändamål. Företaget planerar avveckling eller 

omstrukturering eller utrangering av den verksamhet där tillgången används. Detta 

i sig innebär negativa effekter för företaget och begränsningar av själva tillgångens 

nyttjandeperiod.  

Ø Den interna rapporteringen antyder att tillgångens avkastning är lägre eller 

kommer att bli lägre än vad tidigare antagits.  

Ø Utgiften för inköp av tillgången eller utgifterna för att driva och underhålla 

tillgången har blivit högre än vad tidigare budgeterats.  

                                                 
63 IFRS/IAS 2007 Sid 464 
64 IFRS/IAS 2007 Sid 451 
65 Ibid 
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Ø Det budgeterade kassaflödet eller rörelseresultatet har försämrats eller en förlust 

har ökat betydligt.  

Ø Tillgången generar ett rörelseresultat eller ett kassaflöde som är negativt, när 

belopp för aktuell period och budgeterad belopp för kommande perioder 

summeras66.  

 

4.7 Hur genomförs Impairment test? 
 
 
För att utföra ett impairment test skall goodwillvärdet fördelas på olika kassagenererande 

enheter. Därefter med hjälp av olika värderingsmodeller värderas goodwill, detta görs för att 

se om en nedskrivning är nödvändig. Det är de immateriella tillgångar som inte går att 

identifiera som räknas som goodwill och det är endast detta värde som fördelas ut på de 

kassagenererande enheterna67.  

 

Nedskrivningsbeloppet skall fördelas för att minska det redovisade värdet för tillgångarna i 

enheten enligt följande ordning: 

 

Ø ”Först minskas det redovisade värdet för goodwill som hänförts till den 

kassagenererande enheten. 

Ø Därefter minskas redovisat värde för goodwill som hänförts till övriga tillgångar i 

enheten proportionellt baserat på det redovisade värdet för varje tillgång i 

enheten.68” 

 
4.8 Vilka metoder för nuvärdesberäkning av nyttjandevärdet finns det? 
  
Med Nyttjandevärdet menas att ”nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller 

kassagenererandeenhet väntas ge upphov till”69. 

Nyttjandevärdet är det framtida värdet, detta värde kan beräknas genom uppskattningar av de 

framtida kassaflöden en tillgång skall ge upphov till. Detta sker genom en diskontering av 

kassaflödena med hjälp av diskonteringsfaktorn70. Det finns framför allt två tillvägagångssätt 

                                                 
66 IFRS/IAS 2007 Sid 452 
67 IFRS/IAS 2005 s 68 
68 IFRS/IAS 2006 s 495 
69 D. Smith Redovisningens språk sid 180 
70 Ibid  
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för nuvärdesberäkning av nyttjandevärdet. Den traditionella metoden samt en som baseras på 

förväntade kassaflöden.  

 

Traditionella metoden 

 

Vid redovisning där nuvärde används har det traditionellt använts en mängd uppskattade 

kassaflöden och endast en diskonteringsfaktor71. Detta beskrivs oftast som ” den faktor som 

överensstämmer med risken”. I den traditionella metoden förutsätts det att alla förväntningar 

om framtida kassaflöden och en passande riskpremie kan samlas ihop i en 

diskonteringsfaktor72. Därför blir valet av diskonteringsränta av stor betydelse vid användning 

av denna metod73.  

När det gäller att hitta jämförbara tillgångar på en marknad så är användningen av denna 

metod relativt enkelt74.  För tillgångar som har avtalsenliga kassaflöden stämmer den överens 

med hur aktörer på marknadsplatser beskriver tillgångarna, exempelvis en obligation med  

tolv procents ränta75. 

 

Den traditionella metoden kan emellertid försumma vissa värderingsproblem, dessa kan vara 

värdering av icke- finansiella tillgångar som inte finns på någon marknad för att jämföras 

med76. För att utföra en rätt identifiering av den del av räntan som överensstämmer med 

risken, krävs det att analysera minst två poster. Där en tillgång som omsätts på en marknad 

har en observerbar ränta och den tillgången som värderas. Diskonteringsräntan som används 

måste kunna härledas från den synliga räntan hos den andra tillgången. För att denna 

härledning ens skall vara möjlig krävs det att den andra tillgångens kassaflöden liknar den 

tillgången som ska värderas77. Enligt IAS 36 Nedskrivningar krävs det att vid värdering skall 

följande ske:  

— Identifiering av de kassaflöden som ska diskonteras.  

— Identifiering av en annan tillgång på marknaden, som har liknande kassaflöden.  

                                                 
71 IAS/IFRS 2007 sid 474 Bilaga A4-A6 
72 Ibid 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Ibid  
76 Ibid 
77 Ibid 
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— En jämförelse av kassaflöden från de två posterna, detta för att kontrollera att de är 

likadana. Exempelvis: är kassaflödena avtalade kassaflöden? Eller är kassaflödena för den 

ena tillgången avtalade och för den andra tillgången uppskattade? 

— Det skall utföras en utvärdering om det finns inslag i ena posten som inte finns i den andra. 

Exempelvis, är den ena mer likvid än den andra? 

— Utvärdering av om kassaflödena för båda tillgångarna, ifall de kommer att variera på ett 

likartats sätt vid ändrade ekonomiska förutsättningar78. 

 

Förväntade kassaflöden 

 

Den metod som använder förväntade kassaflöden är i en del situationer ett mer effektivt 

värderingsverktyg gentemot den traditionella metoden79. Vid värdering med förväntade 

kassflöden används alla förväntningar om möjliga kassaflöden än endast för det mest 

troligaste kassaflödet. Denna metod skiljer sig från den traditionella metoden på så vis att 

fokus läggs direkt på att analysera kassaflödena och redovisa de antaganden som används i 

beräkningen80.  

 

I den metod som använder förväntade kassaflöden är det möjligt att använda sig av 

nuvärdestekniker när tidpunkten för kassaflödet är oviss. Enligt IAS/IFRS förtydligas detta 

genom ett exempel, där ett kassaflöde om 1000 VE kan erhållas inom ett år, två år eller tre år 

med sannolikheten tio procent och sextio procent och trettio procent.81  

Nedan visas beräkningen av förväntat nuvärde i denna situation.  

 

Nu värde av 1000 VE efter 1 år till 5 % 952,38 VE 

Sannolikhet 10 %  95,24 VE 

Nuvärde av 1000 VE efter 2 år till 5,25 % 902,73 VE  

Sannolikhet  60 %  541,64 VE 

Nuvärde av 1000 VE efter 3 år till 5,50 % 851,61 VE  

Sannolikhet 30 %  255,48 VE  

Förväntat Nuvärde   892,36 VE 

Källa för denna beräkning : IAS/IFRS 2007 sidan 475 Bilaga A8 

                                                 
78 IAS/IFRS Sid 747-475 Bilaga A4-A6 
79 IAS/IFRS 2007 Sid 475 Bilaga A7 
80 Ibid 
81 Ibid 
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Beräkningarna som framgjorts visar att det förväntade nuvärdet är 892,36 VE.  

Detta resultat skiljer sig från den traditionella metoden där den bästa uppskattningen blev till 

902,73 VE genom att använda sig av sannolikheten 60 %. Vid tillämpning av den traditionella 

nuvärdesberäkningen som vi tillämpat kräver beslut om en tidpunkt av de sannolika och de 

övriga tidpunkterna utesluts82. Detta beror på att diskonteringsfaktorn i den traditionella 

nuvärdesberäkningen inte kan ta med osäkerheten i tiden.83 

 

Sannolikheten är ett viktigt verktyg vid användning av metoden för de förväntade 

kassaflödena.84 Det förs dock kritik kring tilldelningen av sannolikheter, detta för att mycket 

subjektiva uppskattningar kan ge intryck av större exakthet än vad som verkligen fallet är.85 

Emellertid krävs rätt användning av den traditionella metoden samma subjektiva uppskattning 

utan att ge samma insyn i beräkningen som kassaflödesmetoden ger.86 

 

4.9 Omvärderingsmetoden 
 

I standarden IAS 16 materiella anläggningstillgångar ges ett alternativ till 

anskaffningsvärdemetoden, nämligen omvärderingsmetoden. Förutsättningen för att denna 

metod skall få användas är att tillgångarnas verkliga värden kan beräknas på ett betryggande 

sätt87 Om en immateriell tillgång redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden, värderas 

tillgången till det anskaffningsvärde efter avdrag för tänkbara ackumulerade avskrivningar 

och nedskrivningar88 

 

Redovisning enligt omvärderingsmetoden är helt likformig med reglerna i IAS 16.  

Krav så som tillämpningskrav är emellertid mer restriktiva än för materiella 

anläggningstillgångar. Standarden kräver att ett verkligt värde skall fastställas genom 

hänvisning till en aktiv marknad89. När anses det existera en aktiv marknad? En aktiv 

marknad existerar bara om följande tre premisser är uppfyllda:  

Ø Handeln avser likvärdiga objekt. 

Ø Det finns intresserade köpare och säljare. 

                                                 
82 IAS/IFRS 2007 Sid 475 Bilaga A8 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Redovisningens språk Dag, Smith 2006 s.197 
88 Redovisningens språk Dag, Smith 2006 s.206 
89 Redovisningens språk Dag, Smith 2006 s.206 
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Ø Prisinformation är allmänt tillgänglig90.  

 

Är dessa premisser uppfyllda är det verkliga värdet priset på denna marknad, därför finns 

inget behov att använda substitut som ett avskrivet återskaffningsvärde91.  

 

5. Diskonteringsfaktorn 
 

Ur punkt 55 i IAS/IFRS framgår det att diskonteringsfaktorn eller diskonteringsfaktorerna 

skall uppges före skatt, dessa skall ge en spegelbild av den aktuella marknadsmässiga 

bedömningen av pengars tidsvärde. De skall även spegla de risker som avser den tillgången 

för vilken uppskattningen av de framtida kassaflödena inte har justerats.92  

 

Företag skall oavsett val av metod vid beräkning av nyttjandevärdet för en tillgång, vid 

användning av de räntesatser som används för att diskontera kassaflöden inte innehålla risker 

för vilka uppskattade kassaflöden har blivit justerade93. Det kan medföra konsekvenser som 

dubbelräkning av vissa antaganden.  

 

När det inte är möjligt att få en diskonteringsfaktor från marknadsdata det vill säga ifrån en 

marknad, måste man göra andra uppskattningar för att få en marknadsbedömning av: 

 

Ø Pengars tidsvärde fram till slutet av en tillgången nyttjandeperiod.  

Ø Priset för att bära den osäkerhet som finns i tillgången.  

Ø Andra faktorer så som svag likviditet, aktiva marknadsaktörer som på avstånd kan 

prissätta94.  

 

Som starpunkt vid sådana uppskattningar kan ett företag uppmärksamma nedanstående 

komponenter i dess diskonteringsfaktor:  

  

Ø Med tekniker så som Capital Asset Pricing Market, kan företag fastställa det vägda 

genomsnittliga kapitalkostnaden.  

Ø Företagets marginella upplåningsränta 
                                                 
90 Redovisningens språk Dag, Smith 2006 s.206 
91 Ibid 
92 IAS/IFRS 2007 Sid 458 
93 Ibid 
94 IIFRS/IAS 2007 Sid 476 
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Ø Andra marknadsmässiga upplåningsräntor95 

 

Emellertid måste räntor justeras, så att dessa återspeglar specifika risker som marknaden 

förknippar med de uppskattade kassaflödena för tillgången. Dessutom att de inte innefattar 

risker som inte är relevanta för tillgångens kassaflöde eller risker för de uppskattade 

kassaflödena som har justerats. Även andra risker så som landrisk, valutarisk, samt prisrisk 

måste beaktas i beräkningen.96 

 

Diskonteringsfaktorn är självständig ifrån företagets kapitalstruktur även av hur företaget har 

finansierat köpet av tillgången, detta eftersom de framtida kassaflödena som tillgången 

förväntas komma av, inte påverkas av hur företaget har finansierat inköpet av tillgången97.  

Vanligtvis kan ett företag använda sig av endast en diskonteringsfaktor för att beräkna 

tillgångens nyttjandevärde. De kan emellertid använda sig av olika diskonteringsfaktorer för 

olika perioder98. ”Diskonteringsräntan, har stor betydelse vid investerings kalkylering och 

den skall motsvara avkastningskravet på kapital. Avkastningskrav uttrycker ett mål, vilket 

skiljer kalkylräntan från kalkylmässig ränta som baseras på en kostnad. Kalkylräntan skall 

också uttrycka en tidspreferens, dvs. hur mycket mer är en krona värd idag, jämfört med en 

krona om ett år99.”Göran Anderssons definition av diskonteringsfaktorn 

 

5.1 WACC 
 
Weighted –Average –Cost –Of –Capital (WACC) genomsnittliga vägda kapitalkostnaden 

även kallad för diskonteringsfaktorn. Detta är den genomsnittliga räntan på det lånade samt 

egna kapitalet. WACC –modellen är själva startpunkten vid beräkning av 

diskonteringsräntan100.  

 

Vid beräkning av ett företagsvärde eller ett rörelsevärde krävs det att man tar hänsyn till 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad. Aktieägarnas och långivarnas krav måste beaktas i 

den genomsnittliga kapitalkostnaden, som är rörelsens avkastningskrav101.  

 
                                                 
95 IIFRS/IAS 2007 Sid 476 
96 IFRS/IAS 2007 Sid 477 
97 Ibid 
98 Ibid 
99 Göran Andersson kalkyler och beslutsunderlag (2002) s.296 
100 Corporate finance 6 edition S. Ross & R. Westerfield (2002) sid 471 
101 Nilsson & Isaksson, Företagsvärdering (2002) sid. 239-240 
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Företagets genomsnittliga kapitalkostnad är beroende av två beståndsdelar:  

Ø Typ av finansieringsform som företaget har valt, vilket är relationen mellan eget 

och främmande kapital.  

Ø Kostnaden för varje vald finansieringsform102.  

 

För att göra en beräkning av företagets genomsnittliga kapitalkostnad kalkyleras en 

sammanvägning av ersättningen till aktieägare och långivare för själva finansieringen. Det är 

av stor betydelse att endast ta med beräkningar för avkastningskrävande kapital. Detta innebär 

på så vis att räntefria skulder inte skall medräknas i skuldbeloppet. Den genomsnittliga kapital 

kostanden uttrycks procentuellt så som räntor uttrycks. Ett exempel kan vara att ett företag 

använder sig av 12 % WACC, detta innebär att de investeringar och skall göras skall ha en 

högre avkastningskrav än 12 % 

Formeln visar att aktieägare och långivare har olika avkastningskrav. Där långivare har lägre 

avkastningskrav än aktieägare. Långivarnas avkastningskrav motsvarar företagets 

räntekostnad103.   

              S                        E 
rWACC  = rS( 1 – t )                  +  re  
            S +E              S + E     
Figure 5.1 ur Nilsson & Isaksson Företagsvärdering (2002) sid 240 

rWACC = genomsnittlig kapitalkostnad, det totala avkastningskravet som riktas mot företag,  

rS = kostnader för skulder, här ingår räntekostnad, långivarnas avkastningskrav.  

t = Skattestas. 

rS( 1 – t )  =  Räntekostnad efter skatt. 

re = Kostnad för eget kapital, här ingår aktieägarnas avkastningskrav.   

S = Marknadsvärdet på skulder. 

E = Marknadsvärdet på eget kapital104.        

 
 
 
 

                                                 
102 Nilsson & Isaksson, Företagsvärdering (2002) sid. 239-240 
103 Ibid 
104 H. Nilsson & Isaksson Företagsvärdering (2002) sid 240-241 



 36

5.2 CAPM  
 
Capital Asset Pricing Model är en teoretisk modell som kan användas vid prissättning av 

finansiella tillgångar, det vill säga när utbudet möter efterfrågan. CAPM är en praktisk metod 

där man kan bestämma aktieägarnas avkastningskrav. Modellen är en av de risk- och 

avkastningsmodeller som kan användas vid beräkning av avkastningskrav för ett företag. 

CAPM visar ett linjärt samband mellan förväntad avkastning på en tillgång och dess risk105.  

 

För att kunna tillämpa CAPM vid beräkning av aktieägarnas avkastningskrav krävs det att 

man först värderar den riskfria räntan samt marknadens riskpremie. Teoretiskt sett är 

riskpremien samma premie som investerarna har som krav för att investera i en tillgång med 

en genomsnittlig risk. För att värdera riskpremien används i praktiken tre metoder: 

 

• Flertal aktieägare och investerare tillfrågas om vilken riskpremie de själva anser vara 

lämpligt, därefter räknas det genomsnittliga talet ut som riskpremie. 

• Historisk data används för att beräkna riskpremien. Denna betyder att den förväntade 

riskpremien skall vara densamma som den historiska106. 

• Utifrån dagens aktiekurs med hjälp av diskonteringsmodeller värderas den implicita 

riskpremien107. 

  

Forskare och analytiker visar sig vara kritiska mot modellen. De ifrågasätter om det verkligen 

är möjligt att beskriva avkastning och risk utifrån CAPM. Dessa forskare och analytiker anser 

att modellen är baserad på orealistiska antaganden och att dess parametrar inte kan uppskattas 

med exakthet108.  

CAPM förutsätter att alla investerares förväntningar är identiska vad gäller förväntad 

avkastning och risk, vilket innebär att dessa investerare skall se samma optimala portfölj, det 

vill säga marknadsportföljen109.  

 

 

 

 
                                                 
105 H. Nilsson A. Isaksson, Företagsvärdering (2002) s.227 
106 H. Nilsson A. Isaksson, Företagsvärdering (2002) s.233 - 234 
107 H. Nilsson A. Isaksson, Företagsvärdering år 2002 s.233 - 234 
108 Ibid s. 238 
109 Ibid 
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CAPM formel 

Riskpremium = r - rf = rf βe (rm + rf ) 

Förväntad avkastning = riskfria räntan + riskpremium 

Figure 5.2 ur  H. Nilsson A. Isaksson, Företagsvärdering (2002) s.233 - 234 
 

re = rf  + βe (rm + rf ) 

re = kostnad för eget kapital.  

rf = riskfria räntan 

rm = marknadsavkastning.  

βe = equity beta 
(bild ur Corporate Finance, Ross, Westerfield, Jaffe, sidan 273) 

 

5.3 Chi – 2 test  
 

Ett chi-2 test går till på så sätt att den observerade fördelningen jämförs med en hypotetisk 

nollfördelning. Vi kan också med chi-2 test prova om de observerade fördelningarna skiljer 

sig från någon annan teoretisk fördelning. Chi-2 test är mycket flexibelt och ett av de mest 

använda måtten för att testa skillnader mellan olika fördelningar110. 

Själva chi-2 testet går ut på att jämföra testvärdet med sannolikhetsvärdet. Om testvärdet är 

större än sannolikhetsvärdet är skillnaden mellan fördelningarna statistiskt signifikant på den 

valda nivån och kan förkasta nollhypotesen111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 C. Edling & P.Hedström (2003)  Grundläggande analysmetoder Sid 80 
111 Ibid 
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6. Redovisningsprinciper 
 

6.1 God redovisningssed 
 

Enligt 4:e kap. 2 § i bokföringslagen, (SFS 1999:1078) skall bokföringsskyldigheten fullgöras 

på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Enligt 2:a kap. 2 § i 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554), skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt 

sätt och i enlighet med god redovisningssed. Innebörden av god redovisningssed är under alla 

förhållanden att en väletablerad praxis på redovisningsområdet åberopas. 

 

 

6.2 Rättvisande bild 
 

Begreppet rättvisande bild har sitt ursprung i EU: s direktiv, där finns Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) som anger följande: 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 

skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av 

allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta 

och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. 
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7. Företagspresentation  

 

Verksamhet 1 

 

 

 

Bransch 

 

2006 

 

2007 

Kategori på börs:  Large Cap  Hälsovård   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   4 % 21 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   4 % 33 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   12 % 12 % 

Verksamhet 2     

Kategori på Stockholms börs:  Large Cap Industri   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   3 % 6 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   3 % 7 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   12 % 14 % 

Verksamhet 3     

Kategori på Stockholms börs:  Large Cap Konsumentvaror   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   19 % 18 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   4 % 4 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   21 % 30 % 

Verksamhet 4     

Kategori på Stockholms börs:  Large Cap Råvaror   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   13 % 13 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   17 % 17 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   8 % 7 % 

Verksamhet 5     

Kategori på Stockholms börs:  Large Cap Tjänster   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   4 % 4 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   4 % 3 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   11 % 14 % 

Verksamhet 6     

Kategori på Stockholms börs:  Mid Cap Grossister    

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   10 % 11 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   6 % 7 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   14 % 14 % 
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Verksamhet 7  Bransch 2006 2007 

Kategori på Stockholms börs:  Mid Cap Industri   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   17 % 21 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   10 % 13 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   11 %  12 % 

Verksamhet 8     

Kategori på Stockholms börs:  Mid Cap Media   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   53 % 53 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   177 % 177 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   15 % 15 % 

Verksamhet 9     

Kategori på Stockholms börs:  Mid Cap Industri   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   3 % 5 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   2 % 4 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   9 % 11 % 

Verksamhet 10     

Kategori på Stockholms börs:  Mid Cap Råvaror   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   14 % 14 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   14 % 15 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   9 % 8 % 

Verksamhet 11     

Kategori på Stockholms börs:  Mid Cap Tjänster   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   16 % 20 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   9 % 10 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   10 % 11 % 

Verksamhet 12     

Kategori på Stockholms börs:  Mid Cap Råvaror   

Goodwill i förhållande till totala tillgångar   13 % 14 % 

Goodwill i förhållande till omsättning   13 % 15 % 

Diskonteringsränta speglad i årsredovisning   7 % 9 % 

Tabell 6.1 Företagspresentation (källa egen gjord utifrån respektive företags årsredovisning samt 
affärsvärlden)  
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8. Empiri  
 

I detta avsnitt presenterar författarna resultatet av 

enkätundersökningen som genomförts av respektive företag.   

 

Syftet med nedanstående frågor var att undersöka ifall respondenterna har den teoretiska och 

vetenskapliga kunskapen om impairment test av goodwill.  

1. Vilken roll har ni i företaget? 

Enkätundersökningar:  

• CFO 3st 

• Ekonomidirektör 2st 

• Chefskontroller 2st 

• Assistent controller 1st 

• Koncernredovisningschef 3st 

 

2.  Hur länge har ni haft denna roll i ert företag? 

 

Alternativ Frekvens Procent 

0,5 – 2 år  3 25,00 %  

2 – 4 år 2 16,67 % 

4 - 8 år 2 16,67 % 

8 – 20 år 3 25,00 % 

Mer än 20 år 2 16,67 % 

Totalt 12 100 % 

Tabell 8-2 Hur länge har ni haft denna roll i ert företag? (källa egen gjord utefter studie) 

 

Från resultatet av tabellen framgår det att tre medverkande haft samma roll mellan ett halvt år 

till två år. Två har haft samma befattning i företaget mellan två till fyra år. Två respondenter 

har samma roll mellan fyra till åtta år, och tre medverkande har haft samma roll mellan åtta 

till tjugo år. Två medverkande har haft samma roll i över tjugo år.  
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Syftet med dessa frågor är att få kännedom hur företag förberett sig inför IFRS 3. Det är även 

intressant att se om enskilda ansvariga har förberett sig själva inför denna standard. 

 

3. Vilka förberedelser har företaget gjort inför IFRS 3? 

 

                    

 
 
 
 
 

Tabell 8-3 Vilka förberedelser har företaget gjort inför IFRS3?( Källa egen gjord utefter studie) 
 
Observera att vissa respondenter har valt mer än ett alternativ  
 
Åtta företag har valt att använda sig av revisorshjälp, sex respondenter har svarat att de använt 

sig av projektgrupp inom sitt företag. Endast tre medverkande har valt att förbereda sig med 

hjälp av konsulter. Resterande tre har inte varit anställda under perioden som standarden 

infördes. 

 

4. Hur har du i din roll förberett dig inför nedskrivningsprövningen av goodwill? 

 

Alternativ Frekvens Procent 

Självstudier 5 42 

Kurs/ seminarier 4 33 

Ej anställd under period 3 25 

Totalt 12 100 % 

Tabell 8-4 Hur har du i din roll förberett dig inför nedskrivningsprövning av goodwill?( källa egen gjord utefter 

studie) 

 

Fem medverkande har förberett sig genom egna självstudier i form av inläsning av regelverk. 

Fyra respondenter har genom företaget medverkat i diverse kurser och seminarier i 

förberedande syfte. Resterande tre medverkande har inte förberett sig eftersom de inte varit 

anställda under perioden. 

 

 
 

Tagit hjälp av: Frekvens 

Ej anställd under period 3 

Konsulter 3 

Projektgrupp 6 

Revisorhjälp 8 
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Syftet med nedanstående frågor är att undersöka om IFRS 3 ger en rättvisande bild och se 

vad företagen anser. Standarden infördes även för att harmonisera redovisningen, därför 

undersöks om harmonisering är viktigt för de medverkande.  

 
5. Har införandet av IFRS 3 bidragit med en mer rättvisande bild jämfört med tidigare? 

0%

20%

40%

60%

80%
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Ja

Nej

Vet ej

 
Figur 8-5 Har införandet av IFRS 3 bidragit med en mer rättvisande bild jämfört med tidigare?( källa egen gjord 

utefter studie)  

 

Av diagrammet framgår det att tio medverkande anser att IFRS 3 har bidragit med en mer 

rättvisande bild gentemot tidigare redovisning. Två medverkande anser inte att IFRS 3 

bidragit med mer rättvisande bild. 

 
6. Är harmonisering av redovisning viktigt för ert företag?  
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Figur 8-6 Är harmonisering av redovisning viktigt för ert företag?( källa egen gjord utefter studie)  
 
Ur diagrammet framgår det att samtliga respondenter anser att harmonisering av redovisning i 

deras företag är viktigt. 

 

 



 44

Syftet med nedanstående frågor är av stor betydelse för denna undersökning. Eftersom en av 

huvudfrågorna i denna undersökning är att beskriva motiveringen till vald metod vid 

impairment test av goodwill, även kartlägga om praxis har utvecklats. 

 

7. Vad för slags praxis använder ert företag vid nedskrivningsprövning av goodwill? 

 

Alternativ Frekvens Procent 

Förväntade kassaflöden  8 67 % 

Traditionella metoden 4 33 % 

Totalt 12 100 % 

Tabell 8-7 Vad för slags praxis använder ert företag vid nedskrivningsprövning av goodwill?( källa gen gjord 

utefter studie)  

 

Åtta företag har använt sig av förväntade kassaflöden vid nedskrivningsprövning av goodwill. 

Fyra företag har använt sig av den traditionella metoden.  

 

8. Vad ligger till grund för vald metod? 

 

Alternativ Frekvens Procent 

Praktisk  8 67 % 

Mindre komplext 4 33 % 

Totalt 12 100 % 

Tabell 8-8 Vad ligger till grund för vald metod?( källa: egen gjord utefter studie)  

 

Åtta företag har använt sig av vald metod på grund av att den är praktisk, medan fyra företag 

anser att den valda metoden är mindre komplex än ändra. 
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Syftet med nedanstående frågor är att undersöka vilka effekter impairment test haft på 

goodwill och även se om det bidragit till nedskrivning av goodwill. 

 

9. Vilka effekter har införandet av nedskrivningsprövning av goodwill medfört för ert 

företag? 

Alternativ Frekvens Procent 

Bättre översikt på goodwill 8 66 % 

Bättre förr med planenlig avskrivning 2 17 % 

En resultat förbättring  2 17 % 

Totalt 12 100 % 

Tabell 8-9 Vilka effekter har införandet av nedskrivningsprövning medfört för ert företag? ( källa: egen gjord 

utefter studie)  

 

Tabellen visar att åtta företag har en bättre översikt på goodwill, medan två anser att det var 

bättre förr med planenlig avskrivning. Två företag har visat en resultatförbättring. 

 

10. Har er nedskrivningsprövning bidragit till nedskrivning av goodwill? 

Alternativ Frekvens Procent 

Ja  2 17 % 

Nej 10 83 % 

Totalt 12 100 % 

Tabell 8-10 Har er nedskrivningsprövning bidragit till nedskrivning av goodwill?( källa gen gjord utefter studie)  

 

Tio medverkande har svarat att deras nedskrivningsprövning inte bidragit till någon 

nedskrivning av goodwill, medan två medverkande har bidragit med en nedskrivning. 

 
 
11. Anser ni att det är bättre med Impairment test eller årliga avskrivningar? 
 
Denna fråga var en öppen fråga, där respondenterna fick fritt skriva vad de ansåg kring 

impairment test och årliga avskrivningar. 

 

Majoriteten av de medverkande har svarat att de föredrar impariment test, av den anledningen 

att denna metod ger en mer rättvisande bild och återger en bättre bild av verkligheten. Vissa 
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respondenter har svarat att de föredrar årliga avskrivningar än impariment test, med 

motivering till att samma regler gäller för alla. 

 

12. Vilken diskonteringsränta före skatt har ni använt vid nedskrivningsprövning för år 

2006 och år 2007?  

 

Procentuell diskonteringsränta  År 2006 År 2007 

Mindre än 10 % 8  8 

10-14 % 3  3 

14 – 18 % 0  0 

18 – 22 % 0 0 

Mer än 22 % 1  1 

TABELL 8-12 Vilken diskonteringsränta för år 2006 och år 2007? (källa: egen gjord utefter studie) 

 

Syftet med nedanstående frågor var att vi skulle svar på en av undersökningens huvudfrågor. 

Detta genom att undersöka hur företag gör för att ta fram sin valda diskonteringsränta och 

deras motivering till vald diskonteringsränta. 

 

13. Vilka principer samt praxis tillämpar ni i ert företag vid framtagning av 

diskonteringsräntan?  
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Figur 8-13 Vilka principer samt praxis tillämpar ni i ert företag vid framtagning av diskonteringsräntan? 

( källa egen gjord utefter sudie) 

 

Observera att de medverkande har valt ett alternativ  



 47

Ur diagrammet framgår det att nio respondenter har valt att använda sig av WACC vid 

framtagning av dess diskonteringsränta. Medan två av tolv medverkande har valt att använda 

sig av CAPM. Endast en respondent har valt annan metod utan någon motivering. 

 

För att visa läsaren fördelningen på branschen har vi valt att utforma nedanstående tabell 

som visar de olika branscherna samt tydliggöra vilka metoder som dessa har använt sig av. 

Observera att detta resultat är endast för de företag som medverkat i denna studie 

14. Bransch fördelning och metodval 

Grossister IT Industri Råvaror Media Tjänster Konsumentvaror Hälsovård 

WACC WACC WACC WACC WACC WACC WACC WACC 

Tabell 8-14 Bransch fördelning och metodval (källa: egen gjord utefter studie)  

 

Ett annat delsyfte i undersökningen var att undersöka vilka komponenter som ingår i 

diskonteringsräntan, detta framgår nedan.  

 

15. Vilka komponenter ingår vid beräkning av er kalkylränta?  

Beta Riskfri ränta Skatt Riskpremie Skuldränta small 

Company premium 

Land -

risk 

Avkastningskrav 

på eget kapital 

5 3 0 2 0 7 3 

Tabell 8-15 Vilka komponenter ingår vid beräkning av er kalkylränta?( Källa: egen gjord utefter studie och 

affärsvärlden) Observera att de medverkande har valt fler än ett alternativ. 
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Syftet med nedanstående frågor är att undersöka om företagen har anpassat sig eller om 

dessa har haft svårigheter i och med införandet av IFRS 3 och även se om respektive 

årsredovisningar har påverkats.   

 

16. Hur trodde ni att årsredovisningen skulle påverkas i och med införandet av IFRS 3? 

Alternativ Frekvens Procent 

Positivt  1 8 % 

Negativt  2 17 % 

Inget alls  9 75 % 

Totalt 12  100 % 

Tabell 8-16 Hur trodde ni att årsredovisningen skulle påverkas i och med införandet av IFRS 3?( Källa: egen 

gjord utefter studie) 

 

Ur tabellen framgår det att endast ett företag trodde att årsredovisningen skulle påverkas 

positivt i och med införandet av IFRS 3. Två företag trodde att deras årsredovisning skulle 

påverkas på ett negativt sätt. Nio företag trodde inte att någon påverkan skulle ske för deras 

årsredovisning.  

 

Syftet med nedanstående fråga är att undersöka om företag har haft svårigheter med 

standarden och om företag haft svårt att anpassa sig.  

 

17. Hur har företaget anpassat sig i och med införandet av IFRS 3? 

Alternativ Frekvens Procent 

Företaget har anpassat sig väl  10 83 % 

Företaget har haft svårigheter att anpassa sig  2 17 % 

Totalt 12 100 % 

Tabell 8-17 Hur har företaget anpassat sig i och med införandet av IFRS 3?(Egen gjord utefter studie)  

 

Resultatet visar tio företagen har anpassat sig väl och inte haft några svårigheter med att 

använda sig av denna standard i praktiken. Medan två företag har haft svårigheter att anpassa 

sig.  
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Sytfet med nedanstående fråga i undersökningen är att kartlägga ifall det skett någon 

förändring av diskonteringsräntan för företagen, och även undersöka om de skall utforma ny 

diskonteringsränta för år 2008.   

 

18. Hur har diskonteringsräntan förändrats i och med införandet av IFRS 3? 

 

Alternativ Frekvens Procent 

Oförändrat 6 50 % 

Ökat  4 33 % 

Minskat  2 17 %  

Totalt 12 100 % 

Tabell 6-18. Hur har diskonteringsräntan förändrats i och med införandet av IFRS 3?(källa egen gjord utefter 

studie) 

 

 Undersökningen visar att sex företag har haft en oförändrad diskonteringsränta i och med 

införandet av IFRS 3.  Fyra av de medverkande företagen har haft en ökad diskonteringsänta 

och två företag har svarat att diskonteringsräntan minskat efter införandet av denna standard.  
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9. Analys/Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras en analys av empirin från 
enkätundersökningen.  
 

9.1 Respondenternas bakgrund 
 

För att trovärdigheten i denna undersökning skall vara tillförlitlig var ett av kriterierna att 

respondenterna skall ha en chefsposition eller liknande roll, eftersom dessa är beslutsfattare 

och har den teoretiska och vetenskapliga kunskapen. Undersökningen visar att majoriteten av 

de medverkande har en chefsposition i respektive företag.  

 

Resultatet tyder på att fördelningen i erfarenhet är jämt fördelat mellan respondenterna. 

Studien visar att ca 41,67 % av de medverkande har kort erfarenhet från sitt företag, och har 

inte varit anställda under den period som IFRS 3 infördes. Trots detta har dessa respondenter 

valt att medverka och tagit fram fakta från sitt företag för att ge svar på 

undersökningsfrågorna. Resterande 58,33 % av respondenterna har stor erfarenhet av sitt 

företag, med tanke på att dessa arbetat under lång tid och har varit anställda under den period 

som IFRS 3 infördes. Undersökningen visar att majoriteten av de anställda med stor 

erfarenhet har själva valt att läsa på regelverk och medverka på seminarier för att förbereda 

sig själva. Detta kan ses som ett strategiskt sätt att förbereda sig internt i företaget, för att 

personalen ska få bredare kunskap och förståelse, även för att undvika missförstånd och 

eventuella misstolkningar av det nya regelverket.  

 

9.2 IFRS/IFRS 3 
 

Syftet med IFRS 3 är bland annat att harmonisera redovisningen och visa hur olika finansiella 

rapporter skall utformas när ett företag genomför ett rörelseförvärv112. Standarden skall även 

ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.113 

Enligt en tidigare uppsats utförd av S. Ghassan & B. Farzad år 2005 resulterade deras 

undersökning att 55.9 % ansåg att IFRS 3 inte ger en rättvisande bild medan resterande  

44.1 % ansåg att standarden gav en rättvisande bild.  

  

                                                 
112 IFRS/IAS 2007 Sid 497-498 
113 Ibid  
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Vi har undersökt samma fråga och kommit fram till att 83 % av de medverkande anser att 

IFRS 3 bidrar med en mer rättvisande bild gentemot tidigare. Resterande 17 % av de 

medverkande anser att IFRS 3 ger en mindre rättvisande bild. Undersökningen visar att 

majoriteten av respondenterna anser att det är bättre med denna standard. Detta resultat är 

betydligt större än resultatet som S. Ghassan & B. Farzad fick fram. Denna resultatskillnad 

kan bland annat bero på att det har gått fyra år från att standarden började användas och nu 

har etablerats. Även företagen kan ha lärt sig att använda standarden på rätt sätt och 

annorlunda än de gjorde år 2005 då S. Ghassan & B. Farzad utförde sin undersökning.  

 

IFRS 3 förutsätter att alla företag skall genomföra en årlig nedskrivningstest, samt att 

immateriella tillgångar skall särredovisas från goodwill i större utsträckning än tidigare, i och 

med detta skall de nya reglerna ge en mer rättvisande bild114.  

 

En av anledningarna till att övergå till IFRS var på grund av att det fanns stora variationer i 

redovisningen av goodwill mellan branscher och företag. Att övergå till IFRS innebär att få en 

bättre kvalité och internationell jämförbarhet och enig redovisning, det vill säga en 

harmonisering av redovisningen. För att agera på en internationell marknad krävs det av 

börsbolag att kunna harmonisera och öka jämförbarheten mellan internationella bolag115. 

 

Vår undersökning visar att 100 % av de medverkande anser att det är viktigt för deras företag 

att harmonisera redovisningen. Detta resultat visar att det är väldigt viktigt för dem att ha en 

enhetlig och jämförbar redovisning då dessa börsbolag agerar på en internationell marknad. 

För att kunna harmonisera redovisningen och öka jämförbarheten måste bolagen anpassa och 

förbereda verksamheten. I undersökningen framgick det att majoriteten av företagen har 

förberett sig med hjälp av revisorshjälp och projektgrupper. Valet av extern hjälp kan bero på 

att företag vill få större förståelse kring standarden och dess regleringar som kan påverka 

företaget. Dessa externa specialister kan hjälpa företag att begripa alla aspekter av det nya 

regelverket, och även se över utvecklingen av IFRS samt vara goda rådgivare åt företag. 

 

 

 

 

                                                 
114 http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/a%20guide%20to%20IFRS%203_business%20combinations.pdf läst den 2009-05-16 
115 http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D31938%2526cid%253D252874,00.html läst den 2009-05-15 

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/a%20guide%20to%20IFRS%203_business%20combinations.pdf
http://www.deloitte.com/dtt/article/0%2C1002%2Csid%253D31938%2526cid%253D252874%2C00.html
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9.3 Impairment test eller inte? 
 

För att utföra impairment test krävs det att fördela goodwillvärdet på olika kassagenererande 

enheter. Med hjälp av olika värderingsmodeller värderar företag dess goodwill. Goodwill 

uppstår i samband med företagsförvärv, då ett högre belopp än det köpta egna kapitalet har 

betalats för. Det vill säga att tillgångar minus skulder utgör det överstigande goodwill 

beloppet116.  

 

För att återspegla verkligheten anser 66 % av företagen att nedskrivningsprövning har medfört 

en bättre översikt på goodwill än tidigare för deras verksamhet.  Detta kan bero på att 

immateriella tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod inte skall skrivas av. Förbudet 

gäller även tillgångar som har uppkommit som en följd av ett företagsförvärv. Nu mer skall 

nyttjandeperioden bedömas som begränsad eller obegränsad, på så vi har dessa företag bättre 

översikt av den immateriella tillgången.  

Undersökningen visar att 17 % av de medverkande anser att nedskrivningsprövningen har 

medfört en resultatförbättring, vilket även kan bero på att dessa företag har en bättre översikt 

än tidigare. Det kan även bero på att den nya redovisningsmetoden fastställer att en 

nedskrivningsprövning skall kalkyleras för en kassagenererande enhet. Prövningen kan ske 

när som helst under året, men vid samma tidpunkt året därpå skall prövningen ske igen, det 

skall även ske vid antydan på värdeminskning. Resterande 17 % ansåg att det var bättre med 

planenlig avskrivning, eftersom de ansåg att det var enklare att behandla på grund av 

användning av schablonmässiga kalkyler. 

 

K, Johansson & M, Källman har i sin uppsats undersökt ifall nedskrivningsprövning har 

bidragit till nedskrivning av goodwill det närmaste året. Deras resultat av denna fråga var att 

75 % av de tillfrågade ansåg inte att nedskrivnings prövning bidragit till nedskrivning av 

goodwill, medan 25 % ansåg att det förekommit behov för nedskrivning av goodwill.  

 

Samma fråga har ställts till de medverkade i denna uppsats och resultatet var något 

annorlunda. 83 % av företagen ansåg inte att nedskrivningsprövning har bidragit till 

nedskrivning av goodwill, medan 17 % anser att det finns nedskrivnings behov. Detta resultat 

visar att det är en ökning gentemot K, Johansson & M, Källman resultat.  

 
                                                 
116 http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=345137184264087&page=52 läst den 2009-05-15 

http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=345137184264087&page=52


 53

9.4 Metoder för nuvärdesberäkning av nyttjandevärdet 
 

Ett av uppsatsens syften var att undersöka och beskriva vald metod vid impairment test, och 

kartlägga om praxis har utvecklats hos företag.  

 

Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen finns det huvudsakligen två 

tillvägagångssätt för nuvärdesberäkning av nyttjandevärdet. Det som företag kan välja att 

använda är den traditionella metoden och en metod som baseras på förväntade kassaflöden117.  

 

Av denna orsak tillfrågades företagen vilken metod som de använder sig utav vid 

nedskrivningsprövning av goodwill. Resultatet visar att 67 % av de tillfrågade använder sig av 

förväntade kassaflöden vid nedskrivningsprövning. Detta kan bero på att företag med hjälp av 

denna metod kan på bästa möjliga vis spegla resultatet av det förväntade nuvärdet av de 

framtida betalningarna. Valet av denna metod kan även bero på att vid värdering med 

förväntade kassflöden används alla förväntningar om möjliga kassaflöden än endast för det 

mest troligaste kassaflödet. I den metod som använder förväntade kassaflöden är det möjligt 

att använda sig av nuvärdestekniker när tidpunkten för kassaflödet är ovisst.118 

 

Andra faktorer som kan påverka detta val kan bero på svag likviditet, aktiva marknadsaktörer 

som på avstånd kan prissätta119. I en tidigare kandidatuppsats skriven av K. Johansson och M. 

Källman år 2006 har de undersökt samma fråga. Deras resultat tyder på att hundra procent av 

de medverkande har använt sig av den traditionella metoden. Detta resultat avviker från vårt 

resultat. Denna resultatskillnad kan bero på att det har gått fyra år från att man börjat 

genomföra impairment test, och företagen har blivit mer väletablerade och mer insatta inom 

val av metod. Skillnaden kan även bero på att samma företag inte undersökts i denna studie. 

 

Resterande 33 % har valt att använda sig av den traditionella metoden. Vilket även här tyder 

på resultat skillnad gentemot K. Johansson och M. Källmans undersökning. Vid användning 

av den traditionella metoden krävs att en korrekt identifiering av den del av räntan som 

överrensstämmer med risken analyseras med två poster. En tillgång som omsätts på 

marknaden och som har en observerbar ränta, och den tillgången som skall värderas.  Vid 

användning av den traditionella metoden för beräkning av nyttjandevärdet utgörs 
                                                 
117 IFRS/IAS 2007 sid 455 
118  
119 Ibid 
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diskonteringsräntan av en del faktorer. Så som väntade förändringar vid storlek och tidpunkt 

för kassaflödet, även pengars tidsvärde skall representeras av en aktuell riskfri ränta, andra 

faktorer är även svag likviditet och aktiva marknadsaktörer som på avstånd kan prissätta.120 

 

K. Johansson och M. Källman har i sin undersökning kommit fram till att en praxis har 

utvecklats vid användning av vald metod. Som tidigare nämnts finns det en resultatskillnad 

mellan vår undersökning och deras. Majoriteten av respondenterna i denna undersökning 

använder sig av det förväntade kassaflödet då dessa anser att det är mest praktisk samt mindre 

komplext. Trots resultatskillnaden kan även vi påstå att en praxis har utvecklats bland de 

undersökta företagen.   

 

9.5 Analys av diskonteringsränta 
 

Enligt en tidigare studie utförd av K. Johnsson & M. Källman år 2008, varierar 

diskonteringsränta i deras studie mellan 7 - 30 %. Samma studie tyder på att alla bolag i deras 

undersökning använder sig av WACC modellen vid bestämmandet av diskonteringsräntan.  

 

I denna undersökning har diskonteringsräntan varierat mellan 7 – 18 % för både år 2006 och 

år 2007, detta resultat är en förändring gentemot K. Johnsson & M. Källmans studie. Det kan 

finnas olika faktorer som bidrar till denna förändring, bland annat att vi i vår studie har 

undersökt andra företag och färre antal.  

 

Det som dock är genomgående i både Hultén & Perssons studie samt K. Johnsson & M. 

Källmans studie är att alla bolag använder sig av WACC -modellen när de bestämmer 

diskonteringsräntan. Enligt IAS 36 nedskrivningar ”skall diskonteringsräntan utgå ifrån 

sammanvägning av kostnaden för lånat kapital och aktieägarnas avkastningskrav vilket 

motsvarar WACC”. Enligt IFRS/IAS 2007.  

 

Resultatet av denna undersökning visar att 75 % av de medverkande använder sig av enbart 

av WACC - modellen vid framtagning av diskonteringsräntan. Det som är jämförbart med 

denna studie och K. Johnsson & M. Källmans studie år 2006 är att majoriteten av företag 

använder sig av WACC- modellen vid framtagning av diskonteringsränta.  

 
                                                 
120 IFRS/IAS 2007 sid 455 
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K. Johnsson & M. Källman har i sin uppsats kommit fram till att WACC- modellen har blivit 

en praxis för att denna modell i sin helhet är enkel att använda sig utav. I denna undersökning 

har författarna använt sig av samma modell och kommit fram till samma resultat och kan på 

så vis stärka sin tes att en praxis utvecklats.  

 

När företag använder sig av WACC modellen vid framtagning av diskonteringsränta krävs att 

dess ingående komponenter är kända, dessa komponenter är: Beta, riskfri ränta, skatt, 

riskpremie, skuld ränta small Company premium, landrisk och avkastning på eget kapital. 

 

Resultatet från denna undersökning visar att 17 % av dem som medverkade i undersökningen 

använder sig av CAPM vid framtagning av diskonteringsränta. Motiveringen till valet är att 

dessa använder sig av riskpremie och den riskfria räntan för att framställa sin 

diskonteringsränta.  

75 % av respondenterna använder sig av WACC modellen. Utav dessa 75 % använder sig  

17 % av dessa en WACC -beräkning baserad på lång statsränta, riskpremie och betavärde vid 

framtagning av diskonteringsränta. Ytterligare 17 % av de som använder sig utav WACC, 

tillämpar den diskonteringsränta som finns tillgänglig på marknaden. Resterande 41 % 

använder sig av en WACC -beräkning där beta värdet hämtas ur en specifik databas. Den 

riskfria räntan som används är landets tioåriga statliga obligationsränta. Den framräknade 

diskonteringsräntan som dessa använder sig av justeras i och med risker som uppstår inom 

landet.  

Vi ville även undersöka om det går att generalisera valet av diskonteringsränta till branschens 

risk eller finna en gemensam nämnare för hur valet av diskonteringsränta bestäms hos 

företagen. Analysen visar att det inte tyder på någon samband mellan branschens risk vid val 

av metod vid framtagning av diskonteringsränta. Det som dock är gemensamt för de 

undersökta företagen är att det finns en gemensam nämnare, och detta är användningen av 

WACC modellen, vilken kan åskådliggöras genom tabellen nedan. 

 

Grossister IT Industri Råvaror Media Tjänster Konsumentvaror Hälsovård 

WACC WACC WACC WACC WACC WACC WACC WACC 

Tabell 9.5 Förklarande tabell var alla företag är placerade på respektive bransch, observera att vissa företag är 
placerade på samma bransch (Källa: egen gjord utefter studie.) 
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9.6 Chi två test 

 
I detta avsnitt görs en hypotesprövning för ett specifikt antal företag, 

för att undersöka om det föreligger något signifikant samband  

 

9.6.1 Analys av samband mellan användning av FRS3 för mer rättvisande bild och åsikt 

om harmonisering av redovisning. 

 

I detta test används 5% signifikansnivå, och antalet frihetsgrader är 2. 

Vid två frihetsgrader är gränsvärdet för chi-två 5,99 vid 5 % signifikans. 

Hypoteser som ska testas är: 

H0: Det föreligger inget statistiskt signifikant samband mellan IFRS3 för mer rättvisande bild 

och åsikt om harmonisering av redovisning. 

H1: Det föreligger ett statistiskt samband mellan IFRS3 för mer rättvisande bild och åsikt om 

harmonisering av redovisning. 

 

Från beräkningarna i bilaga nr 14.4.1 framgår det att det beräknade värdet är ca 2,18, detta 

innebär att det inte överstiger det kritiska värdet på  5 procent nivå som är lika med 5,99.  

Där av föreligger inget statistiskt samband mellan IFRS3 för mer rättvisande bild och åsikt 

om harmoniering av redovisning. Därför förkastas inte H0 

 

9.6.2 Analys av samband mellan användning av vald metod och åsikt till vald metod.  

 

I detta test används 5 % signifikansnivå, och antalet frihetsgrader är tre. 

Vid tre frihetsgrader är gränsvärdet för chi-två 7,82 vid 5 % signifikans. 

Hypoteser som ska testas är: 

H0: Det föreligger inget statistiskt signifikant samband mellan användning av vald metod och 

åsikt till vald metod. 

H1: Det föreligger ett statistiskt samband mellan användning av vald metod och åsikt till vald 

metod. 

 

Från beräkningarna i bilaga nr 14.4.2 framgår det att det beräknade värdet är ca 5,28, detta 

innebär att det inte överstiger det kritiska värdet på 5 procent nivå som är lika med 7,82.  
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Där av föreligger inget statistiskt samband mellan användning av vald metod och åsikt till 

vald metod. Därför förkastas inte H0 

 

9.6.2 Analys av samband mellan nedskrivningsprövning och nedskrivning av goodwill. 

 

I detta test används 5% signifikansnivå, och antalet frihetsgrader är tre. 

Vid tre frihetsgrader är gränsvärdet för chi-två 7,82 vid 5 % signifikans. 

Hypoteser som ska testas är: 

H0: Det föreligger inget statistiskt signifikant samband mellan nedskrivningsprövning och 

nedskrivning av goodwill. 

H1: Det föreligger ett statistiskt samband mellan nedskrivningsprövning och nedskrivning av 

goodwill. 

 

Från beräkningarna i bilaga nr 14.4.3 framgår det att det beräknade värdet är ca 10,86 detta 

innebär att det överstiger det kritiska värdet på  5 procent nivå som är lika med 7,82.  

Där av föreligger ett statistiskt samband mellan nedskrivningsprövning och nedskrivning av 

goodwill. Därför förkastas H0. 

 

9.6.3 Analys av samband mellan vald metod och modell vid framtagning av 

diskonteringsränta 

 

I detta test används 5 % signifikansnivå, och antalet frihetsgrader är fyra. 

Vid fyra frihetsgrader är gränsvärdet för chi-två 9,49 vid 5 % signifikans. 

Hypoteser som ska testas är: 

H0: Det föreligger inget statistiskt signifikant samband mellan vald metod vid och modell vid 

framtagning av diskonteringsränta. 

H1: Det föreligger ett statistiskt samband mellan vald metod vid och modell vid framtagning 

av diskonteringsränta. 

 

Från beräkningarna i bilaga nr 14.4.4 framgår det att det beräknade värdet är ca 17,64 detta 

innebär att det överstiger det kritiska värdet på 5 procent nivå som är lika med 9,49.  

Det föreligger ett statistiskt samband mellan vald metod och modell vid framtagning av 

diskonteringsränta. Därför förkastas H0 
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9.6.4 Analys av samband mellan hur företaget anpassat sig efter införandet av IFRS3 

och hur diskonteringsräntan förändrats efter införandet av IFRS3. 

 

I detta test används 5 % signifikansnivå, och antalet frihetsgrader är fyra. 

Vid fyra frihetsgrader är gränsvärdet för chi-två 9,49 vid 5 % signifikans. 

Hypoteser som ska testas är: 

H0: Det föreligger inget statistiskt signifikant samband hur företaget anpassat sig efter 

införandet av IFRS3 och hur diskonteringsräntan förändrats efter införandet av IFRS3 

H1: Det föreligger ett statistiskt samband mellan vald metod vid och modell vid framtagning 

av diskonteringsränta. 

Från beräkningarna i bilaga nr 14.4.5 framgår det att det beräknade värdet är ca 15,55 detta 

innebär att det överstiger det kritiska värdet på 5 procent nivå som är lika med 9,49.  

Där av föreligger ett statistiskt samband mellan hur företaget anpassat sig efter införandet av 

IFRS3 och hur diskonteringsräntan förändrats efter införandet av IFRS3. Därför förkastas H0 

 

10. Bortfalls analys 

 
I detta avsnitt presenteras en bortfallsanalys där det förklaras 

ingående för respektive bortfall för undersökningen.   

 

Författarna till denna undersökning skickade totalt 108 stycken E-post förfrågan att medverka 

i denna undersökning. Det skickades 83 stycken till Large Cap företag och 40 stycken 

förfrågan till Mid Cap företag. Av dessa 108 stycken förfrågelse E-poster kom endast 98 

stycken fram till mottagare.  

Detta beror på bland annat på att tio stycken av dessa E-postadresser som hittades var äldre 

och inte uppdaterade. Av dessa 98 E-postadresser svarade endast 41 personer att de 

godkänner att medverka i undersökningen.  

 

När väl enkätundersökningen utskickades, medverkade endast tolv respondenter, varav 5 

företag är noterade på Mid Cap och 7 företag på Large Cap.   

Eftersom 29 stycken respondenter inte svarat på enkätundersökningen trots att det godkänt att 

medverka, blev författarna till denna uppsats tvungna att skicka en påminnelse E-post till 

dessa 29 personer. Trots påminnelse brevet svarade inte någon av dessa personer på enkäten.  
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Detta innebär att det slutgiltiga bortfallet beräknas till 89 %.  

 

Skälet till att svarsfrekvens blivit så lågt kan bero på att en del av dessa personer kanske har 

andra arbetsuppgifter och brist på kunskap som krävs för att svara på denna enkät, och på så 

vis valt att inte medverka i undersökningen. Ytterligare orsak som kan ligga till grund att de 

inte medverkat kan vara att enkätens länk skickades via E-post, där vår mail per automatik 

kanske hamnat i mottagarens skräppost. Det kan även bero på att dessa personer har haft brist 

på tid att svara på enkäten eller att de rentav saknat intresse för detta ämne.  

Det krävs att respondenterna skall ha ett intresse för att svara på vår enkät, för att dela med sig 

utav sina åsikter och kunskaper som de anser är av värde för denna undersökning.  

 

Denna enkätundersökning avser att undersöka Large Cap och Mid Cap företags åsikter och 

dess sätt att redovisa. Eftersom endast tolv företag utav hundraåtta personer valt att medverka, 

så finns det en risk att dessa åsikter som denna lilla skara av respondenter frambringar i denna 

undersökning inte är representativt för alla företag på Stockholms börs.  

Detta innebär att de svar som dessa tolv respondenter bidragit med, medför att resultatet inte 

är generaliserbart.  
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11. Slutsats  
 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som svarar på 
undersökningens huvudfrågor. Vidare presenteras en avslutande 
diskussion samt metodologi. 
 

 

Analysen av denna studie tyder på att majoriteten av de medverkande har valt att använda sig 

av WACC modellen vid framtagning av diskonteringsränta. Valet av denna metod kan bero 

på att denna modell är en allmänt vedertagen och enkel modell. Det som är utmärkande i både 

Hultén & Perssons studie samt K. Johnsson & M. Källmans studie är att alla bolag använder 

sig av WACC -modellen när de bestämmer diskonteringsräntan.  

Enligt IAS 36 nedskrivningar skall diskonteringsräntan utgå från sammanvägning av 

kostnaden för lånat kapital och aktieägarnas avkastningskrav. Vilket motsvarar WACC121. 

 

I och med att företagen använder sig av WACC modellen vid framtagning av dess 

diskonteringsränta så medför detta att dess komponenter är kända. Dessa komponenter är: 

Riskfria räntan, riskpremien, beta, skuldräntan, kapitalstruktur. Från data som insamlats i 

empirin framgår det att företagens komponenter överrensstämmer med det föreslagna.  

 

Analysen av denna studie visar att majoriteten av respondenterna använder sig av metoder 

som använder förväntade kassaflöden. Valet av denna metod kan bero på att användningen av 

förväntade kassaflöden i vissa situationer kan vara ett mer effektivt värderingsverktyg 

gentemot den traditionella metoden.122  

Från Chi två test som vi genomfört framgår det att det föreligger ett statistiskt samband 

mellan vald metod och modell vid framtagning av diskonteringsränta. Detta innebär att det 

finns en grund till varför företag använder sig av vald metod som förväntade kassaflöden och 

modell som WACC vid framtagning av dess diskonteringsränta.  

 

Från vår analys framgår det att samtliga medverkande anser att IFRS 3 rörelseförvärv har 

bidragit med mer rättvisande bild gentemot tidigare redovisning. Det framgår även att 

majoriteten av respondenterna anser Impairment test av goodwill bidragit med bättre översikt 

på goodwill än tidigare för deras verksamhet.  

                                                 
121 IFRS/IAS 2007 Sid 467 
122 IFRS/IAS 2007 Sid 475 
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Från vår analys framgår det tydligt att en praxis utvecklats bland de undersökta företagen då 

resultatet tyder på att majoriteten av de medverkande använder sig av WACC. Det framgår 

även att samtliga använder sig av den förväntade kassaflöde metoden. 

 

På grund av att den låga svarsfrekvensen går det inte att generalisera val av metod och 

diskonteringsränta över hela Stockholmsbörsen. Trots detta så framgår det i analysen att de 

samtliga tolv medverkande företagen, som är noterade på Large Cap och Mid Cap har valt 

förväntade kassaflöde som metod. Analysen av resultatet visar även att dessa använder sig av 

WACC modellen vid framtagning av dess diskonteringsränta, själva diskonteringsräntan för 

de flesta företag i denna studie är mindre än 10 %.  

 

11.1 Avslutande diskussion 
 

Från undersökningen framgår det att majoriteten av respondenterna anser att  

IFRS 3 rörelseförvärv har bidragit med en mer rättvisande bild gentemot tidigare.  

Det finns dock en minoritet i vår undersökning som anser att det ger en rättvisande bild, det 

finns säkerligen fler företag som kanske anser på samma vis. Frågan som man kan ställa sig är 

om IFRS har några intentioner att förbättra för dessa företag genom förbättrad informations 

flöde och vägledning vid impairment test.  

 

Det visades tydligt i resultatet att alla företag anser att det är viktigt för dem med 

harmonisering av dess redovisning, detta kan ses som en fördel för IFRS eftersom en av 

standardens huvuduppgifter är att harmonisera redovisningen. På så vis kan IFRS fortsätta 

bearbeta redovisningen ännu mer för att den skall bli mer harmoniserad med tanke på att det 

är viktigt för företagen.  

 

Det framgår även i vår undersökning att det är förväntade kassaflöden och WACC modellen 

som företagen använder sig vid framtagnings av dess diskonteringsränta, vi har sätt att det 

utvecklats en praxis då tidigare studier påvisar samma sak.   

Då de tidigare studierna och även vi undersökt årsredovisningar då högkonjunktur rådigt, 

uppstår en fråga, om dessa företag skulle fortsätta att använda sig av dessa metoder vid en 

lågkonjunktur. Kommer dessa företag att använda sig av samma metoder vi ändrade omständi 

gheter eller inte.  
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11.2 Metodologi 
 

Eftersom författarna till denna uppsats subjektivitet inte kan uteslutas helt måste därför 

resultatet av undersökningen ifrågasättas. I och med inflytande från omvärlden och tidigare 

forskning inom detta ämne är ofrånkomligt, innebär detta att forskningsfrågan och de teorier 

och slutsatserna är resultat av de paradigm författarna till denna studie har.  

Även respondenternas svar på enkätundersökningen har en osäkerhet i sig då deras syn och 

uppfattning kring frågorna i enkäten kan skilja sig från våra. Eftersom endast 12 respondenter 

medverkat i vår undersökning, anser vi att de slutsatser som dragits med hjälp av deras svar 

inte kan återspegla verkligheten till fullo.  

 

Även analysen i uppsatsen måste ifrågasättas eftersom denna är baserad på de teorier som vi 

valt att behandla i den teorietiska referensramen. Detta eftersom den kan vara oriktig eller 

snedvriden utifrån vår kunskap om detta ämne. Där med kan analysen återge en tolkning som 

författarna omedvetet vill tolka in i analysen, och inte det som respondenterna ämnat med sina 

svar.  

 

 

 

12. Förslag till fortsatt forskning 
 

I detta avsnitt presenteras förslag till vidare forskning som kan vara av intressanta att 

undersöka. 

  

 

• Det råder nu en lågkonjunktur och därför är det av intresse och se hur företagen väljer 

att göra vid framtagning av dess diskonteringsränta, kommer det att skilja sig från 

tidigare då det varit högkonjunktur. 

• Ett annat intressant fenomen att studera är hur IAS 36 nedskrivningar förhåller sig till 

goodwill under en lågkonjunktur, och hur impairment test av goodwill kommer 

påverka företagens framtida kassaflöde.  
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14. Bilagor  
 
 
14.1 Förfrågan att medverka i undersökning  
 
Hej mitt namn är Pejhman Pourmand.  

 Jag och min klasskamrat Reza Khazeni är två ekonomi studenter från Söderörns Högskola i 

Stockholm. Det är nämligen så att vi skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi, där vi 

skall undersöka ett antal företag.  

Syftet med vår studie är att undersöka hur företag tar fram sin diskonteringsränta vid 

impairment test och varför vald ränta. Vi vill även undersöka vilka metoder företag använder 

sig för att ta fram dess diskonteringsränta, samt vilka dess komponenter består av. 

 

Vi behöver er hjälp att komma i kontakt med någon ekonomi chef eller ekonomi ansvarig. 

Kan ni ge oss deras E-post eller kontakt nr så att vi kan kontakta dem, detta eftersom det inte 

finns någon information på er hemsida om ekonomi ansvariga på företaget.  

  

Er hjälp uppskattas och vi är tacksamma ifall ni kan hjälpa oss.  

 

Pejhman Pourmand & Reza Khazeni  

 

14.2 Förklarande E-post till respondenter 
 

Hej  

Vi tog kontakt med er för ett tag sedan, där vi skickat en förfrågan att medverka i vår studie. 

Det glädjer oss att ni vill medverka i denna undersökning och vi är tacksamma för erat bidrag.  

Enkät undersökningen tar 3-4 minuter att utföra och den är anonym så vida ni själva väljer att 

skriva erat namn. Nedan finns en länk det krävs bara att ni klickar på den, utforskaren 

kommer automatiskt att ta er till vår undersökning där ni har frågorna som ni kan i lugn och ro 

besvara dem.  

 

Http://www.easysurvey.se/surveys/3mfiz/ 

Medvänliga hälsningar  

Pejhman Pourmand & Reza Khazeni  

 

http://www.easysurvey.se/surveys/3mfiz/


 66

14.3 Enkätfrågor 
 

 Impairment test av Goodwill 

Undersökningen är anonym och informationen behandlas enbart inom denna uppsats syfte. 
Formulärets överkant 

1. Kön 
Man

 
 
2. Vilken roll har ni i företaget? 

 
 
3. Hur länge har ni arbetat inom detta yrke? 

0,5 - 2 år
 

 
4. Vilka förberedelser gjordes det inför, införandet av IFRS3? 

Revisor hjälp
 

 
5. Hur har erat företag anpassat sig i och med införandet av IFRS3? 

Företaget har anpassat sig väl
 

 
6. Hur trodde ni att årsredovisningen skulle påverkas i och med införandet av IFRS3? 

Positivt
 

 
7. Hur har du i din roll förberett dig inför nedskrivningsprövningen av goodwill? 

 
 

8. En undersökning av Deloitte har visat att de noterade företagen har genom de nya reglerna 
fått in nya immateriella tillgångar i balansräkningen som redovisas separat från goodwill, hur 
redovisar ert företag immateriella tillgångar samt goodwill? 
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9. Har erat företag en egen värderingsman som värderar goodwillposten eller sker detta 
externt? 

Har egen värderingsman
 

 
10. Om externt varför? 

 
 
11. Sker värderingen på erat företag objektivt eller subjektivt?  

Sker objektivt
 

 
12. Vilka principer samt praxis tillämpar ni i erat företag då ni tar fram diskonteringsräntan? 

 
 
13. Vad för slags traditioner (praxis) använder ert företag vid nedskrivningsprövning av 
goodwill? 

Traditionell
 

 
14. Vad ligger till grund för valet av att värdera på detta vis? 
 

Mest praktiskt
 

15. Vilken diskonteringsränta (före skatt) har ni använt vid nedskrivningsprövningen för år 
2006? 

Mindre än10 %
 

 
16. Vilken diskonteringsränta (före skatt) har ni använt vid nedskrivningsprövningen för år 
2007? 

Mindre än 10 %
 

 
17. Vilka metoder har ert företag använt sig av vid värdering av diskonteringsränta? 

WACC
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18. Om annat vad i sådant fall? 

 
 
19. Vad ligger till grund för just denna metod? 

Mest praktisk
 

 
20. Vilka komponenter ingår vid beräkning av er kalkylränta? 

Beta
 

 
21. Fortsättning på ovanstående fråga 

Landrisk
 

 
22. Hur har diskonteringsräntat förändrats i och med införandet av IFRS3? 

Ökat
 

 
23. Ser ni något slags behov av förändringar i diskonteringsräntan inför er årsredovisning 
2008? 

Ja 

Nej 
 
24. Vilka effekter har införandet av nedskrivningsprövning av goodwill medfört för erat 
företag? 

Bättre översikt på goodw ill
 

 
25. Har er nedskrivningsprövning resulterat i nedskrivning av goodwill? 

Ja 

Nej 
 
26. Om ni har något övrigt att tillägga som kan hjälpa denna undersökning får ni gärna skriva 
nedan 
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14.4 Chi-två test beräkningar 
 
Formler  
 
X2= ∑ (O-E)2  
                 E 

Frihetsgrader= (rader-1) (kolumner-1) 
 

14.4.1 Samband mellan IFRS 3 för mer rättvisande bild  och åsikt om harmonisering av 

redovisning. 

 

Alternativ Ja Nej  Vet ej   

Har IFRS3 bidragit med mer rättvisande bild jämfört 

med förrut? 

10 (E=11) 2 (E=1,0) 0 (E=0) 12 

Är harmonisering av redovisning viktigt för er? 12 (E=11) 0  

(E = 1,0) 

0 (E=0) 12 

 22 2 0 24 

Tabell 14.4.1 Samband mellan IFRS 3 för mer rättvisande bild  och åsikt om  harmonisering av redovisning. 
Källa: egen gjord för Chi-2-test 

 

 ( E – 0 )2 

 E 

0,09 1,0 0 

0,09 1,0 0 

Tabell 14.4.1 förväntade värden ( Källa egen gjord för Chi-2test) 

X2 = 2,18 

 

Frihetsgrader: (3-1)( 2-1 ) = 2  

 

 

 

 

 

 

E= radsumma x kolumnsumma 
                  totalsumma 
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14.4.2 Samband mellan val av metod och åsikt till vald metod.  

 

Alternativ Ja  Nej  

Förväntat kassaflöde 8 (E = 6 ) 4 (E = 6 ) 12 

Traditionell metod 4 (E = 6 ) 8 (E = 6 ) 12 

Praktisk 8 (E = 6 ) 4 (E = 6 ) 12 

Mindre komplex 4 (E = 6 ) 8 (E = 6 ) 12 

 24 24  48 

Tabell 14.4.2 Samband mellan val av metod och åsikt till vald metod.(källa: egen gjord för undersökning) 

 

 

0,66 0,66 

0,66 0,66 

0,66 0,66 

0,66 0,66 

Tabell14.4.2 förväntade värden ( Källa egen gjord för Chi-2test) 

 

0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 = 5,28 

 

Frihetsgrader (2 – 1) (4 – 1) = 3 

 

14.4.3 Samband mellan nedskrivningsprövning och nedskrivning av goodwill. 

 

Alternativ Ja  Nej  

Bättre översikt på goodwill 8 (E = 3,5) 4   (E = 8,5) 12 

Bättre förr med planenlig avskrivning 2 (E = 3,5) 10 (E = 8,5) 12 

En resultatförbättring  2 (E = 3,5) 10 (E = 8,5) 12 

Nedskrivningsprövning bidragit till nedskrivning av 

goodwill 

2 (E = 3,5) 10 (E = 8,5) 12 

 14 34 48 

Tabell 14.4.3 Samband mellan nedskrivningsprövning och nedskrivning av goodwill (Källa egen gjord för 

studie) 
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5,78 2,38 

0,64 0,26 

0,64 0,26 

0,64 0,26 

Tabell 14.4.3 förväntade värden ( Källa: egen gjord för studie) 

 

5,78 + 0,64 + 0,64 + 0,64 + 2,38 + 0,26 + 0,26 + 0,26 = 10,86 

 

Frihetsgrader = (2 – 1) (4 – 1) = 3 

 

14.4.4 Samband mellan vid val av metod och modell vid framtagning av 

diskonteringsränta 

 

Alternativ Ja Nej  

Förväntat kassaflöde 8 (E = 4,8) 4 (E = 7,2) 12 

Traditionella metoden 4 (E = 4,8) 8 (E = 7,2) 12 

CAPM 2 (E = 4,8) 10 (E = 7,2) 12 

WACC 9 (E = 4,8) 3 (E = 7,2) 12 

Annat 1 (E = 4,8) 11 (E = 7,2) 12 

 24 36 60 

Tabell 14.4.4 Samband mellan vid val av metod och modell vid framtagning av diskonteringsränta (Källa: egen 

gjord för studie) 

 

 

2,13 1,42 

0,13 0,09 

1,63 1,09 

3,68 2,45 

3,01 2,01 

Tabell 14.4.4 Förväntade värden (Källa egen gjord för studie) 

 

2,13 + 0,13 + 1,63 + 3,68 + 3,01 + 1,42 + 0,09 + 1,09 + 2,45 + 2,01 = 17,64 

 

Frihetsgrader = (2 – 1) (5 – 1) = 4 
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14.4.5 Samband mellan hur företaget anpassat sig efter införandet av IFRS3 och hur 

diskonteringsräntan förändrats efter införandet av IFRS3. 

 

Alternativ Ja Nej  

Företaget har anpassat sig väl 10 (E = 4,8) 2 (E = 7,2) 12 

Företaget har haft svårigheter 2 (E = 4,8) 10 (E = 7,2) 12 

Ökad diskonteringsränta  4 (E = 4,8) 8 (E = 7,2) 12 

Minskad diskonteringsränta 2 (E = 4,8) 10 (E = 7,2) 12 

Oförändrad diskonteringsränta 6 (E = 4,8) 6 (E = 7,2) 12 

 24 36 60 

14.4.5 Samband mellan hur företaget anpassat sig efter införandet av IFRS3 och hur diskonteringsräntan 

förändrats efter införandet av IFRS3.(Källa egen gjord för studie) 

 

 

5,63 3,76 

1,63 1,09 

0,13 0,09 

1,63 1,09 

0,30 0,20 

Tabell 14.4.5 Förväntade värden (Källa: egen gjord för studie) 

 

5,63 + 1,63 + 0,13 + 1,63 + 0,30 + 3,76 + 1,09 + 0,09 + 1,09 + 0,20 = 15,55 

 

Frihetsgrader = (2 – 1) (5 – 1) = 4 
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14.5 Tabellförteckning  
 
 

Tabell 8-2 Hur länge har ni haft denna roll i ert företag? (källa egen gjord utefter studie) 

 

Tabell 8-3 Vilka förberedelser har företaget gjort inför IFRS3?( Källa egen gjord utefter 

studie) 

 

Tabell 8-4 Hur har du i din roll förberett dig inför nedskrivningsprövning av goodwill?( källa 

egen gjord utefter studie) 

 

Tabell 8-7 Vad för slags praxis använder ert företag vid nedskrivningsprövning av goodwill?( 

källa gen gjord utefter studie)  

 

Tabell 8-8 Vad ligger till grund för vald metod?( källa: egen gjord utefter studie)  

 

Tabell 8-9 Vilka effekter har införandet av nedskrivningsprövning medfört för ert företag? ( 

källa: egen gjord utefter studie)  

 

Tabell 8-10 Har er nedskrivningsprövning bidragit till nedskrivning av goodwill?( källa gen 

gjord utefter studie)  

 

TABELL 8-12 Vilken diskonteringsränta för år 2006 och år 2007? (källa: egen gjord utefter 

studie) 

 

Tabell 8-14 Bransch fördelning och metodval (källa: egen gjord utefter studie)  

 

TABELL 8-15 Vilka komponenter ingår vid beräkning av er kalkylränta?( Källa: egen gjord 

utefter studie och affärsvärlden)  

 

Tabell 8-16 Hur trodde ni att årsredovisningen skulle påverkas i och med införandet av 

IFRS3? ( Källa: egen gjord utefter studie) 
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Tabell 8-17 Hur har företaget anpassat sig i och med införandet av IFRS 3?(Egen gjord utefter 

studie)  

 

Tabell 8-18. Hur har diskonteringsräntan förändrats i och med införandet av IFRS 3?(källa 

egen gjord utefter studie) 

 

Tabell 14.4.1 Samband mellan IFRS 3 för mer rättvisande bild  och åsikt om  harmonisering 

av redovisning. Källa: egen gjord för Chi-2-test 

 

Tabell 14.4.1 förväntade värden ( Källa egen gjord för Chi-2test) 

 

Tabell 14.4.2 Samband mellan val av metod och åsikt till vald metod.(källa: egen gjord för 

undersökning) 

 

Tabell14.4.2 förväntade värden ( Källa egen gjord för Chi-2test) 

 

Tabell 14.4.3 Samband mellan nedskrivningsprövning och nedskrivning av goodwill (Källa 

egen gjord för studie) 

 

Tabell 14.4.3 förväntade värden ( Källa: egen gjord för studie) 

 

Tabell 14.4.4 Samband mellan vid val av metod och modell vid framtagning av 

diskonteringsränta (Källa: egen gjord för studie) 

 

Tabell 14.4.4 Förväntade värden (Källa egen gjord för studie) 

 

Tabell 14.4.5 Samband mellan hur företaget anpassat sig efter införandet av IFRS3 och hur 

diskonteringsräntan förändrat sig efter införandet av IFRS3.(Källa egen gjord för studie) 

 

Tabell 14.4.5 Förväntade värden (Källa: egen gjord för studie) 

 
 
 
 



 75

14.6 Figurförteckning 
 
 
Figur- 1.1 : Disposition (källa; egengjord utefter studien) 

 

Figure 5.1 WACC formel, Nilsson & Isaksson Företagsvärdering (2002) sid 240 

 

Figure 5.2 CAPM formel, H. Nilsson A. Isaksson, Företagsvärdering (2002) s.233 – 234 

 

Figur 8-5 Har införandet av IFRS 3 bidragit med en mer rättvisande bild jämfört med 

tidigare? ( källa egen gjord utefter studie)  

 

Figur 8-6 Är harmonisering av redovisning viktigt för ert företag?  

( källa egen gjord utefter studie)  

 

Figur 8-13 Vilka principer samt praxis tillämpar ni i ert företag vid framtagning av 

diskonteringsräntan? (källa egen gjord utefter studie) 
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