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Aim: The aim of this study has been to investigate how companies comply with standard IAS 36 article 

134. Furthermore, the aim has been to examine if there is discrepancy in compliance between different 

types of businesses and whether the observance tend to change dependent on whether the companies are 

conform to bonus program. 

 

Method: The procedure has been realized through an interpretation of IAS 36 article 134. The thesis 

contains a quantitative study with a benchmark in the companies’ annual reports were we have 

investigated how well the companies comply with the standard. Moreover, a – test has been 

performed to examine whether a correlation exists. 

 

Result and Conclusions: The study indicates an observance by 52,43 percent. It also indicates that 

none correlation between how well the companies comply with the standard and which type of business 

it contains to. Furthermore, no correlation exists between how well the companies comply with the 

standard and whether they are conform to bonus program. 

 

Suggestions for Future Research: The issue goodwill and impairment test contains many approaches, 

sides and aspects to regard. Interesting would be to examine a case study to understand how the process 

with valuation of goodwill goes about. As well as to examine the accountants reviews of the companies’ 

valuation of goodwill would be interesting. 

 

Key Words: Goodwill, Accounting Standard IAS 36 Article 134, Impairment Test, Consolidated 

Accounts 
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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Nedskrivningsprövning av Goodwill – hur efterföljs standarden IAS 36 punkt 134 

Nivå: C – uppsats i ämnet företagsekonomi, redovisning 

Författare: Sara Larssen, Emma Lidberg 

Handledare: Ogi Chun 

Datum: 2010-01-12  

 

Syfte: Syftet med studien är att se hur företag följer standarden IAS 36 punkt 134. Vidare är syftet att se 

huruvida det existerar skillnader branscher emellan samt om efterlevnadsgraden ändras beroende på om 

de studerade företagen använder sig av bonussystem eller inte. 

 

Metod: Studien har gått tillväga genom en tolkning av IAS 36 punkt 134, en kvantitativ undersökning 

har genomförts med utgångspunkt i de valda företagens koncernredovisningar. Vi har tittat på i vilken 

grad företagen efterföljer standarden. Vidare har ett –test gjorts för att se huruvida ett samband 

föreligger mellan dels hur företag efterföljer standarden IAS 36 punkt 134 och huruvida de tillämpar 

bonussystem samt hur företag följer standarden IAS 36 punkt 134 och vilken bransch de är verksamma.  

 

Resultat och Slutsats: Av den gjorda studien kan utläsas att företagen efterföljer standarden till 52,43 

procent. Detta är således medelvärdet av alla företags efterföljnadsgrad. Enligt de gjorda testerna kan ses 

att det inte finns något statistisk signifikant samband mellan hur företagen efterföljer standarden och 

huruvida de tillämpar bonussystem eller inte. Det existerar inte heller något samband mellan hur 

standarden efterföljs och vilken bransch företagen är verksamma i. 

 

Förslag till fortsatt forskning: I ämnet finns flertalet ansatser att studera samt många aspekter att 

beakta. Intressant vore att se en fallstudie av ett av våra valda företag för att se hur arbetet med 

värdering av goodwill går tillväga. Även revisorernas arbete med en granskning av värderingen vore 

intressant att ta del av. Att se på samma företag om tio år och jämföra hur standarden IAS 36 punkt 134  

följs då vore även det värt att se på. 

 

Nyckelord: Goodwill, Redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134, Nedskrivningsprövning, 

Koncernredovisning 

 

 



NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL   
– Hur efterföljs standarden IAS 36 punkt 134 

FÖRKORTNINGAR 
 

 

• AB - Aktiebolag 
 

• ABL – Aktiebolagslagen 
 
• BFN – Bokföringsnämnden 
 
• IAS – International Accounting Standards 

 
• IASB – International Accounting Standards Board 

 
• IFRS – International Financial Reporting Standards 

 
• FASB – Financial Accounting Standards Board 

 
• K4-bolag – Den kategori företag vilka skall följa IFRS i koncernredovisningen enligt BFN 

 
• RR – Redovisningsrådet  

 
• ÅRL – Årsredovisningslagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL   
– Hur efterföljs standarden IAS 36 punkt 134 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 INLEDNING................................................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION............................................................................................................................................................... 2 
1.3 PROBLEMFORMULERING........................................................................................................................................................... 3 
1.4 SYFTE ........................................................................................................................................................................................ 3 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................................................................... 3 
1.6 MÅLGRUPP ................................................................................................................................................................................ 4 
1.7 DISPOSITION.............................................................................................................................................................................. 5 

2 METOD ........................................................................................................................................................................................... 6 
2.1 STATISTIK ANALYS ................................................................................................................................................................... 6 
2.2 – TEST ................................................................................................................................................................................. 7 
2.3 HYPOTESPRÖVNING .................................................................................................................................................................. 7 
2.4 STUDIENS HYPOTESER .............................................................................................................................................................. 8 
2.5 VETENSKAPLIG ANSATS ........................................................................................................................................................... 9 
2.6 VAL AV METOD ......................................................................................................................................................................... 9 
2.7 URVAL..................................................................................................................................................................................... 10 
2.8 INSAMLING AV DATA .............................................................................................................................................................. 10 
2.9 GILTIGHETSSPRÅK .................................................................................................................................................................. 11 
2.10 KÄLLDISKUSSION ................................................................................................................................................................. 11 

3 TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................................................................... 12 
3.1 AGENTTEORIN......................................................................................................................................................................... 12 
3.2 EARNINGS MANAGEMENT...................................................................................................................................................... 13 
3.3 KONCERNBOLAG..................................................................................................................................................................... 13 
3.4 KONCERNREDOVISNING ......................................................................................................................................................... 15 
3.5 IAS/IFRS ................................................................................................................................................................................ 16 
3.6 GOODWILL .............................................................................................................................................................................. 16 
3.7 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR................................................................................................................................................. 18 
3.8 NEDSKRIVNING ....................................................................................................................................................................... 19 
3.9 KASSAGENERERANDE ENHETER............................................................................................................................................. 20 
3.10 FRAMTIDA KASSAFLÖDEN .................................................................................................................................................... 21 

4 EMPIRI ......................................................................................................................................................................................... 22 
4.1 IAS 36 PUNKT 134.................................................................................................................................................................. 22 
4.2 TOLKNING AV IAS 36 PUNKT 134 ......................................................................................................................................... 24 
4.3 MEDELVÄRDE ......................................................................................................................................................................... 25 
4.4 STUDIENS –TEST ................................................................................................................................................................ 26 

4.4.1. Första –testet ........................................................................................................................................................... 27 
4.4.2 Andra –testet ............................................................................................................................................................. 28 
4.4.3 Tredje –testet............................................................................................................................................................. 29 
4.4.4 Fjärde –testet ............................................................................................................................................................ 30 

5 ANALYS........................................................................................................................................................................................ 31 
5.1 ANALYS AV MEDELVÄRDE ..................................................................................................................................................... 31 
5.2 ANALYS AV FÖRSTA OCH ANDRA  – TESTET.................................................................................................................... 32 
5.3 ANALYS AV TREDJE OCH FJÄRDE  – TESTET .................................................................................................................... 33 
5.4 OBJEKTIVITET ......................................................................................................................................................................... 34 

6 SLUTSATS.................................................................................................................................................................................... 35 
6.1 SLUTSATS................................................................................................................................................................................ 35 
6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING.................................................................................................................................... 35 

Referenslista 
Bilagor



NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL   
– Hur efterföljs standarden IAS 36 punkt 134 

- 1 - 

1 INLEDNING 
 
Kapitlet inleds med en introduktion i ämnet goodwill. En förklaring av hur nuvarande bestämmelser 

förhåller sig till dåvarande presenteras. Vidare presenteras en problemdiskussion vilken mynnar ut i en 

problemformulering. Därefter presenteras syftet med den gjorda studien. Avgränsningar, målgrupp och 

disposition ses också i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 

Aktiebolag är skyldig att föra löpande bokföring. Vid räkenskapsårets slut skall denna sedan 

sammanfattas i en årsredovisning. Denna externa redovisning kan sägas spegla en sammanfattande bild 

av företagets transaktioner med sin omgivning1. Årsredovisningen är viktig, inte främst för företaget 

självt, utan för dess intressenter. Ett axplock av dessa intressenter kan sägas vara; långivare, kreditgivare 

och aktieägare. Även anställda och inte minst skattemyndigheten har också ett intresse i att granska 

den.2 Långivare och kreditgivare vill säkerställa att det som lånas ut också betalas tillbaka. Aktieägare 

vill förslagsvis försäkra sig om att de gjort en bra investering och att de får en bra avkastning på det 

investerade kapitalet. Vidare vill skattemyndigheten veta att rätt skatt och sociala avgifter kommit dem 

tillhanda. Det kan förstås att företagets alla intressenter, om än på olika sätt, är intresserade av att se på 

dess finansiella ställning. 

 

Ett koncernförhållande föreligger när ett företag innehar majoriteten av rösträtten i ett annat. Då skall 

moderbolaget i koncernen, förutom att upprätta en årsredovisning för sig, även upprätta en för hela 

koncernen, en koncernredovisning. Då moderbolaget genom rösträttsmajoritet kontrollerar dotterbolaget 

behövs en koncernredovisning för att ge en rättvisande bild av företagens transaktioner dem emellan. 

Koncerngoodwill, härefter benämnd goodwill är ett ämne som länge varit omdebatterat och 

kontroversiellt. Fenomenet uppstår i koncernredovisningen i samband med företagsförvärv, då det 

förvärvande företaget betalar ett högre belopp än det förvärvade företagets eget kapital, det vill säga 

nettovärde. Företagets nettovärde är således dess tillgångar minus skulder.3 

 

Under tidens gång har identifiering samt värdering av goodwill förändrats. Sedan 2005 skall K4-bolag 

värdera goodwill enligt IFRS4. Innan dessa regler togs i bruk bestämdes goodwill till en begränsad 

nyttjandeperiod. I många fall har denna livslängd värderats till mellan tio och tjugo år och planenliga 

                                                
1 Gröjer, 2002, s 23 
2 ibid s 20 
3 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 118 
4http://www.grantthornton.se/Filbibliotek/Publikationer/2008/Kvalitetssäkring%20enligt%20IFRS.pdf s 2 Hämtad: 091005 
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avskrivningar har genomförts. Goodwillposten var då, till skillnad mot idag, större. Detta beror på att 

fler poster då inkluderades. Med K4-bolag menas ett företag som avslutar räkenskapsåret med en 

årsredovisning samt en koncernredovisning enligt IAS/IFRS5. K4-bolag skall, i största möjlig mån, 

identifiera och separera immateriella tillgångar från goodwill. För att separeras skall tillgången vara 

identifierbar, vilket innebär att den är avskiljbar eller att den uppkommer ur avtalsenliga eller andra 

juridiska rättigheter. Exempel på identifierbara immateriella tillgångar är marknadsrelaterade, såsom 

varumärken, icke-konkurrensavtal och domännamn. Också kundrelaterade såsom kundregister, 

orderstock och kundrelationer skall identifieras och värderas. Det som inte kan identifieras och hänföras 

blir slutligen till en post som benämns goodwill.  

 

Enligt IAS 38 punkt 11 skall ”goodwill ses som en betalning för förväntade framtida ekonomiska 

fördelar som inte går att enskilt identifiera och redovisa separat”. Enligt punkt 12 ses att ”en tillgång 

uppfyller kravet på identifierbarhet när den är avskiljbar eller uppkommer ur avtalsenliga eller andra 

juridiska rättigheter”.  

1.2 Problemdiskussion 

I IASB’s föreställningsram finns krav på begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet6. Med 

begriplighet menas att informationen som lämnas i finansiella rapporter skall vara lättbegriplig för dess 

användare. Dock förutsätts att användarna har skälig kunskap om ekonomi och redovisning7. 

Informationen som lämnas skall även vara relevant. Enligt IASB är informationen relevant ”om den 

påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av det inträffade…”8. Informationen 

skall även gå att jämföra, detta för att användarna skall ges inblick i trender och göra jämförelser över en 

längre tid9. Att informationen är jämförbar är alltså viktigt för företagets intressenter. Är den inte det är 

det svårt för dem att följa och göra jämförelser årsredovisningar emellan. I föreställningsramen om 

tillförlitlighet står att läsa; ”För att vara användbar måste informationen vara tillförlitlig. Informationen 

är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad”10. I och med att K4-

bolag skall redovisa enligt IFRS skall IAS 36 punkt 134 följas. Där kan läsas vilka upplysningar en 

koncern skall lämna kring goodwill och nedskrivningsprövning. För att informationen kring goodwill 

och nedskrivningsprövning skall anses vara tillförlitlig och kunna jämföras bör alltså IAS 36 punkt 134 

följas. Om inte standarden efterföljs ger det upphov till problem för företagens intressenter vilka då får 

                                                
5 http://www.bfn.se/aktuellt/info-kprojekt.pdf Hämtad: 091211 
6 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 44 
7 IASB’s föreställningsram, p 25 
8 ibid p 26 
9 ibid p 39 
10 ibid p 31 
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svårigheter att göra jämförelser dem emellan. Informationen kan även bli mindre tillförlitlig och 

begriplig.  

 

I stora företag är det vanligt förekommande med bonusprogram för dess ledning, bonus ges i många fall 

efter en prestation, vilket kan vara ett högt redovisat resultat för företaget. En konsekvens av detta kan 

ses vara att företagets ledning gärna redovisar på så sätt att ett så högt resultat som möjligt ges. Med 

detta i åtanke är det inte helt främmande att företag använder redovisningsmetoder vilka gör att 

resultatet höjs. Earnings management, vilket kan sägas vara vinstmanipulering, i samband med 

bonusprogram för ledningen blir då ett problem.11 

 

I ämnet finns flertalet tidigare gjorda studier där en applicering av IAS 36 punkt 134 gjorts. Studierna 

har observerat till vilken grad en viss urvalsgrupp har följt standarden. En tidigare studie har även 

inkluderat variablerna omsättning, bransch samt revisionsbyrå för att se hur dessa förhåller sig till 

efterlevnadsgraden av standarden12. Det är av intresse för oss att studera denna standard, men 

följaktligen med nya infallsvinklar och variabler. Även om de tidigare studierna inte beaktar samma 

företag vid samma tidpunkt som vår studie är det tänkt att deras resultat skall kunna jämföras med vårt 

för att få en indikation på om vår studie kan sägas vara sann. 

1.3 Problemformulering 

I och med införandet av IAS 36 punkt 134 år 2005, ändrades förutsättningarna för vad och hur mycket 

upplysningar rörande goodwill och nedskrivningsprövning som företag skall redogöra för i sina 

årsredovisningar. Problem föreligger huruvida företagen efterföljer dessa upplysningar eller inte.  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att se hur företag efterföljer standarden IAS 36 punkt 134. Vidare är syftet att se 

huruvida det existerar skillnader branscher emellan samt om efterlevnadsgraden ändras beroende på om 

de studerade företagen tillämpar bonussystem eller inte. 

1.5 Avgränsningar 

När studien gjordes så gick funderingar kring flertalet olika företag och branscher. Valet föll på en 

avgränsning till företag vilka var börsnoterade på Stockholmsbörsen OMX, Large Cap per den 9 

november 200913. Detta resulterade i att studien består av 56 unika företag. Anledningen till 

                                                
11 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 43 
12 Nilsson, Wallin, 2009 
13 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/ Hämtad: 091120 
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avgränsningen är strategisk då vi vill undersöka koncerner vilka redovisar enligt IFRS. Large Cap 

innefattar de största börsnoterade aktiebolagen på Stockholmsbörsen, med ett börsvärde som överstiger 

en miljard euro. Studien har koncentrerats till koncernernas årsredovisningar år 2008. Då vi inte är 

intresserade av att se någon förändring över tid har vi valt att använda oss av ett år och sedan gjort 

jämförelser företagen emellan. 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen ses vara redovisningsintresserade. Både studenter men även andra personer 

vilka har intresse av den. Vi har skrivit på så sätt att en viss grundlära och förståelse för 

redovisningsområdet krävs, då grundläggande redovisningstermer inte förklaras närmare.  Däremot 

förklaras i vår teoridel vad som menas med koncernredovisning och skeenden runt denna. Även en viss 

grundlära i statistik krävs för att förstå resonemangen i den statistiska undersökningen. 
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1.7 Disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inledning 
 
 
 

Metod 
 

 
 

 
Teoretisk 

referensram 
 
 
 

 
Empiri 

 
 
 

Analys 
 
 
 
 

slutsats 
 
 

 

En inblick ges i det valda ämnet. Uppsatsens syfte, 
problem, avgränsningar samt målgrupp presenteras. 
 
 
 
Beskriver val av tillvägagångssätt vid insamling av 
teori och empiri samt urval av företag. Vidare förs 
även diskussion kring val av metoder samt källkritik. 
 
 
 
Relevant teori förklaras, vilka är kopplade till vårt 
problemområde. Med hjälp av lagar, artiklar och 
litteratur har vi beskrivit vårt problemområde rörande 
goodwill och IAS 36 punkt 134. 
 
 
 
Vår tolkning av IAS 36 punkt 134 presenteras, samt 
vidare vår gjorda undersökning. 
 
 
 
Den insamlade informationen bearbetas och 
analyseras genom att applicera teorin på empirin. 
 
 
 
I den avslutande delen av studien presenteras 
slutsatser och egna reflektioner för att besvara 
studiens problemformulering samt uppfylla studiens 
syfte. Denna del avslutas med förslag till eventuell 
fortsatt forskning. 
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2 METOD 
 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av hur uppsatsens studie gått till väga. Vidare förklaras den 

metod som använts samt vilka hypoteser som har testats. Senare i kapitlet förklaras även vilket urval 

som använts samt hur insamling av data gjorts. Avslutningsvis ses en källdiskussion. 

2.1 Statistik analys  

Studien har gått tillväga genom en tolkning av IAS 36 punkt 134. Företagen har fått en markering om de 

följer en punkt i tolkningen av standarden. Det har även studerats huruvida företaget tillämpat 

bonussystem det valda året. Vidare har en sammanställning av detta resultat gjorts. Därefter har 

företagen placerats i respektive bransch. Genom denna process har vi fått fram olika variabler, hur väl 

företagen följer IAS 36 punkt 134, om de tillämpar bonussystem och i vilken bransch de är verksamma.  

 

 

 

Hur efterföljs standarden IAS 36 punkt 134? 
Uttryckt i procent (%) 

 

 

 

        Tillämpas bonussystem?                I vilken bransch är 

                                                       Ja/Nej                                företaget verksamt? 
                                                        1 – 9 

 
        

 

Med bonussystem i detta sammanhang menas bonus vilken utges till styrelsen, de nio branscherna är 

energi, material, industri, sällanköpsvaror, dagligvaror, hälsa, finans, informationsteknologi och 

telekommunikationsservice. 
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2.2 – test  

Vid analysen av sambandet mellan variablerna har ett (chi-två) – test gjorts. Ett – test används vid 

analys av frekvenstabeller14. Testet innebär att en jämförelse görs mellan faktiska frekvenser i en 

frekvenstabell och förväntade frekvenser enligt nollhypotesen15. Genom denna metod har vi sedan 

analyserat studiens korstabeller för att se om samband föreligger eller inte.  

Genom att testa studiens variabler har setts huruvida det existerar ett samband dem emellan16. Analysen 

av detta kan då påvisa om företag i en specifik bransch följer IAS 36 punkt 134 bättre än företag 

verksamma i en annan bransch. Likaså har ett test gjorts av hur skillnaderna ser ut mellan företag som 

använder sig av bonussystem respektive företag som inte gör det.  

2.3 Hypotesprövning 

Vid en hypotesprövning formuleras en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1), antingen accepteras 

nollhypotesen eller så förkastas den17. Det som avgör om nollhypotesen accepteras eller förkastas är 

huruvida ett samband föreligger eller inte. Vad som också avgör detta är vilken signifikansnivå som 

används, alltså ”risken att förkasta nollhypotesen när den är sann”18. Vår studie innefattar fyra – 

test. Två av dem visar på hur olika branscher efterföljer IAS 36 punkt 134 medan de två andra visar på 

hur väl företagen efterföljer IAS 36 punkt 134 och om de använder sig av bonusprogram eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Körner, Wahlgren, 2000, s 225 
15 ibid 
16 Lisper, Lisper, 2005, s 132 
17 Körner, Wahlgren, 2000, s 185 
18 ibid s 187 
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En normalfördelningskurva visar tydligt hur en hypotesprövning skall tolkas. Nollhypotesen innebär att 

det värdet som fås genom det gjorda testet ligger innanför de kritiska gränserna medan mothypotesen 

innebär att värdet skall ligga utanför dem. Ligger värdet innanför föreligger därmed inget samband då 

värdet följer normalfördelningskurvan.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

2.4 Studiens hypoteser 

Första – testet behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 134 till 50 procent eller 

mer respektive mindre än 50 procent, och huruvida de har bonussystem eller inte. 

 

H0: Samband existerar inte mellan hur väl företagen efterföljer standarden och huruvida 

de använder bonussystem eller inte. 

H1: Samband existerar mellan hur väl företagen efterföljer standarden och huruvida de 

använder bonussystem eller inte. 

 

Andra – testet behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 134 till 70 procent eller 

mer respektive mindre än 70 procent, och huruvida de har bonussystem eller inte. 

 

H0: Samband existerar inte mellan hur väl företagen efterföljer standarden och huruvida 

de använder bonussystem eller inte. 

H1: Samband existerar mellan hur väl företagen efterföljer standarden och huruvida de 

använder bonussystem eller inte. 

  0 Kritisk gräns Kritisk gräns 
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Tredje – testet behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 134 till 50 procent eller 

mer respektive mindre än 50 procent, och vilken bransch de tillhör. 

 

H0: Samband existerar inte mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken 

bransch de tillhör. 

H1: Samband existerar mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken bransch 

de tillhör. 

 

Fjärde – testet behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 134 till 70 procent eller 

mer respektive mindre än 70 procent, och vilken bransch de tillhör. 

 

H0: Samband existerar inte mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken 

bransch de tillhör. 

H1: Samband existerar mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken bransch 

de tillhör. 

2.5 Vetenskaplig ansats 

För att få fram information för studien så har årsredovisningar studerats från företag noterade på 

Stockholmsbörsen OMX. Där har vi valt att avgränsa oss till Large Cap. 

 

Via årsredovisningarna har analyser och jämförelser gjorts för att se hur företagen följer standarderna i 

IAS 36 punkt 134 och hur dessa efterlevs.  

Ett annat alternativ till att utföra studien är att intervjua de valda företagens ansvariga för hanteringen av 

goodwill, men vi anser att vår undersökning blivit mer verklig. Detta genom att analysera och applicera 

standarderna i IAS 36 punkt 134 på årsredovisningarna. 

2.6 Val av metod 

För att bearbeta och analysera den information som samlats in finns flera alternativ. De vanligaste 

metoderna är kvalitativ- respektive kvantitativ studie. Den först nämnda berör forskning där 

datainsamlingen fokuserar på mjuka data, som exempel kan nämnas intervjuer där en analys genomförs 

av textmaterial vilka är baserade på främst fallstudier, observationer och textstudier snarare än siffror.19 

                                                
19 Patel, Davidson, 2003, s 14 
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Den sistnämnda, vilken är en kvantitativ form, berör forskning där en systematisk insamling av data 

sker, oftast siffror, vilken sedan sammanfattas i statistisk form samt analyseras med utgångspunkt i 

testbara hypoteser.20  

  

Vi har använt oss av kvantitativa metoder. Vid analysen av företagens årsredovisningar har vi tagit del 

av den information om goodwill och nedskrivningsprövningar som företagen dokumenterat i sina 

årsredovisningar, det vill säga i balansräkningar samt diverse noter. Därefter har vi applicerat 

standarderna i IAS 36 punkt 134 för att se om de efterföljs eller inte.  

2.7 Urval  

Studien innefattar samtliga företag vilka var noterade på Stockholmsbörsen OMX, Large Cap den 9 

november 2009. Detta resulterade i ett urval av 56 företag, alla upprättar sin koncernredovisning i 

enlighet med IFRS. Dock har endast 50 redovisat goodwill under år 2008, därmed ses ett bortfall om sex 

företag. Valet att se dessa som bortfall gjordes på grund av att deras medverkan givit upphov till ett 

skevt resultat. Företagen ifråga tilldelades noll markeringar i studien, och uppfattades därmed som att de 

efterföljer standarden dåligt när de i själva verket inte överhuvudtaget redovisar goodwill då den inte 

existerar. 

2.8 Insamling av data 

Vid insamlig av relevant data kan användning av två olika typer av källor ske, primär- respektive 

sekundärkällor. Sekundärkällor består av data vilka en forskare har dokumenterat, till exempel 

doktorsavhandlingar och uppsatser medan primärkällor består av ny data vilka en forskare samlar in på 

egen hand, i form av till exempel protokoll och officiell statistik.21 

 

Studiens innehåll omfattar både primär- och sekundärkällor. Det är viktigt att se till tidigare gjorda 

studier för att analysera och utveckla dessa vidare. Exempel på sekundärdata vi tagit del av är lagar 

såsom IFRS och IAS. Även artiklar, uppsatser och litteratur vilka behandlar goodwill och 

nedskrivningsprövning har studerats. Den största delen av vårt material som är sekundärdata kommer 

från de data vilken företagens årsredovisningar består av och våra primärdata har skapats genom 

tolkningen av standarden IAS 36 punkt 134. Primärdata har också uppkommit genom vår gjorda analys.  

                                                
20 http://www.ne.se/kvantitativ-metod 091023 18:23 
21 Ejvegård, 2009, s 18 
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2.9 Giltighetsspråk 

Ju högre säkerhet den insamlade informationen har, desto högre blir kvaliteten på en kvantitativ studie. 

Två sätt för att uppnå ökad säkerhet i en studie är att se till att det som undersöks verkligen är det som 

man avser att undersöka, med andra ord, validiteten måste vara god. Studien skall även vara gjord på ett 

tillförlitligt sätt, reliabiliteten måste vara god.22  

 

Enligt Patel & Davidson går validitet och reliabilitet hand i hand, det fungerar inte att enbart koncentrera 

sig på den ena av dem. De styrker detta med tre tumregler; ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög 

validitet”, ”Låg reliabilitet ger låg validitet” och ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för 

fullständig validitet”.23 

 
För att uppnå god validitet har vi koncentrerat oss på att noggrant beskriva forskningsprocessen och 

tydligt visa varför vi valt att göra som vi gjort. Rörande allt ifrån val av företag samt användningen av 

standarderna i IAS 36 punkt 134. För att uppnå god reliabilitet har vi använt oss av flera oberoende 

källor. 

2.10 Källdiskussion 

För att det skall vara möjligt att ta ställning till om de fakta som en källa presenterar är sannolika eller 

inte är det viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt24. Då vi kontinuerligt kritiskt granskat all den 

information som insamlats anser vi att det som undersökt har gjorts på ett tillförlitligt sätt. Vi har 

eftersträvat att använda oss av flera olika författare och källor inom det berörda problemområdet för att 

öka pålitligheten i uppsatsen, vi har även strävat efter att använda oss av så aktuellt material som möjligt 

gällande litteratur och artiklar. Studien grundas i standarder och lagar, vilket ger en hög tillförlitlighet. 

 

Att vi sett till sekundärkällor i form av tidigare gjorda studier kan dock medföra problem då de kan 

innehålla brister som forskaren själv inte har varit medveten om. För att undgå detta har vi istället sett 

till ursprungskällan eller kontrollerat uppgifterna i flera oberoende källor, styrker de varandra så ökar 

sannolikheten att informationen är korrekt. 25 

 

 

                                                
22 Patel, Davidson, 2003, s 98 
23 ibid s 99 
24 ibid s 64 
25 Ejvegård, 2009, s 74 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Detta kapitel behandlar den teoretiska referensramen vilken studien har sin anknytning till. I 

inledningen förklaras Agentteorin och Earnings management. Vidare i kapitlet ges en djupare 

förklaring av olika centrala begrepp vilka bör förstås för studiens innehåll. 

3.1 Agentteorin 

Agentteorin behandlar hur avtal upprättas för att ge incitament åt parter att verka i en huvudmans 

intresse. Syftet är vidare att ge högsta möjliga välfärd för de inblandade parterna. Detta problem 

benämns ”Moral – Hazard – problemet”26. Då företagsledningar i stora företag vanligen arbetar mot 

bonusprogram, finns ett intresse i att få en så stor bonus som möjligt. Bonus skall i många fall spegla en 

prestation, en insats som på något sätt skall mätas. Vidare har kreditgivare i många fall så kallade ”debt 

covenants”. Om förutsättningar hos en kredittagare ändras kan också villkoren för krediten komma att 

ändras. Både när det gäller bonus- och kreditvillkoren kan dessa komma att skapa ett incitament att styra 

företagets redovisning så det speglar ett så högt resultat som möjligt27. Detta särskilt om just vinst, 

resultat eller avkastning används som resultatmått. Enligt agentteorin skall ett optimalt avtal utformas så 

att ledningen i förväg inte känner till sin kommande ersättning. Även om en viss del är fast är det viktigt 

att också ha en rörlig del, bonus, vilken ger incitament för ledningen att göra en större insats28. En 

grundläggande utgångspunkt i agentteorin är att både ledningen, agenten, och ägaren, principalen, 

strävar efter att maximera sin egen nytta. Teorin kan således appliceras då ledningen i ett företag är 

frånskilt ägandet.  

 

Det är svårt för utomstående att se agentens insats. Då resultatet inte endast påverkas av det agenten gör 

finns svårigheten att separera de externa faktorerna från agentens insats29. Följande samband kan ses; 

 

Y (resultatet) = a (agentens insats) + e (externa faktorer) 
30 

 

Det finns även, enligt agentteorin, ett optimalt lönekontrakt; 

 

W (total ersättning) = s (fast lönedel) + b * y (rörlig ersättning beroende på resultatet) 
31 

                                                
26 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 43 
27 ibid 
28 ibid 
29 ibid s 44 
30 ibid 
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Ytterliggare svårigheter med resultatmätning är att veta vad som menas med ett bra resultat. Därtill kan 

det finnas svårigheter med att veta vad som är en bra aktiekurs. En lösning på detta är att jämföra 

företagets aktiekurs mot ett branschindex. Det kan även vara bra att komplettera med flera resultatmått 

för att ge en rättvisande bild32. Resultatet på kort- respektive lång sikt kan också vara en svårighet. Vissa 

företag har på grund av detta valt att använda sig av icke-finansiella resultatmått. Bonussystem och 

”dept covenants” ses vara starka incitament för agenten att ägna sig åt vinstmanipulering, earnings 

management. 

3.2 Earnings Management 

Med vinstmanipulering, earnings management, menas att rådande regler om redovisning stretchas och 

tänjs ut för att nå det resultat som eftersträvas. Värt att notera här är att vinstmanipulering inte handlar 

om att bryta mot regler då det oftast finns flera sätt att utföra redovisningen på. Bonusprogram ses 

vanligtvis vara starka incitament för vinstmanipulering. Ett högt resultat är viktigt för en bra bonus.33 

 

För att få en djupare förståelse i grunderna kring goodwill och nedskrivningsprövningar har vi i 

uppsatsen valt att förklara vad som menas med följande; 

3.3 Koncernbolag 

Innehar ett företag direkt eller indirekt mer än 50 % av rösterna i ett annat företag bildas en koncern. En 

koncern består av ett moderbolag, det ägande företaget, och ett eller flera dotterbolag, det eller de ägda 

företagen. Innehar ett företag direkt mer än 50 % av rösterna i ett annat företag kontrollerar de 

rösträttsmajoriteten i det innehavda företaget, och därmed är det dem som bestämmer via en gemensam 

ledning, styrelse och VD.34 I ABL 1 kap 11§ står att läsa följande; 

 

”Ett aktiebolag är moderbolag och en annan juridisk person är dotterföretag, om aktiebolaget  1. 

innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska personen, 2. äger 

aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar 

över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar, 3. äger aktier eller andelar i den 

juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller 

motsvarande ledningsorgan, eller 4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att 

                                                                                                                                                                   
31 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 44 
32 ibid s 45 
33 ibid s 49-50 
34 Lönnqvist, 2009, s 9 
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ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen 

eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.” 35 

 

Här kan läsas att det alltså inte är en restriktion att moderföretaget äger aktier i ett dotterföretaget, utan 

att de innehar dem. Detta kan ges betydelsen äganderätt men också exempelvis pantsättning.36 För 

enkelhetens skull har vi i fortsättningen dock valt att använda oss av termen äga som ersättning för 

termen inneha.  

 

Ett indirekt ägande uppstår när ett moderbolags dotterbolag även de äger en andel i ett annat 

dotterbolag. Exempel, AB1 äger 100 % i AB2 och 30 % i AB3, AB2 äger även de 30 % i AB3. 

Eftersom AB2 är helägt av AB1 är även andelarna som AB2 har i AB3, AB1’s andelar d.v.s. 60 %.37  

 

100 % 

30 % 

30 % 

 
AB1 

AB3 

AB2 

38 

 

Då ett företag kontrollerar rösträttsmajoriteten i ett annat företag bildas en synergieffekt, vilken kan 

beskrivas som att ett plus ett blir tre. Företagen i sig själva är fortfarande självständiga juridiska enheter 

och arbetar såsom två olika företag, men också tillsammans som en koncern i och med den 

gemensamma ledningen. En koncern är ingen egen juridisk person utan ses som ett maktbegrepp.39 

 

 

 

 

 

                                                
35 Gregow, 2009 
36 Skog, 2006, s 267 
37 Ljungberg, Phillips, 2001, s 8 
38 ibid 
39 Lönnqvist, 2009, s 9 
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          40 

 

Vid ett företagsförvärv upprättas en förvärvsanalys. Förvärvsanalysen inrättas per förvärvstidpunkten, 

det vill säga tidpunkten när det förvärvande företaget kommer i besittning av det betydande inflytandet 

över det förvärvade företaget. Förvärvsanalysen inrättas genom att det förvärvade företaget identifierar 

sina tillgångar, skulder och eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser) till verkliga värden, på ett 

tillförlitligt sätt. Om det förvärvade företagets identifierade nettotillgångar, tillgångar minus skulder och 

eventualförpliktelser, är lägre än köpeskillingen uppstår en positiv skillnad. Av detta övervärde skall 

sedan, i största möjliga utsträckning, en viss del identifieras och hänföras tillgångar. Det som blir över 

benämns goodwill.41  

3.4 Koncernredovisning 

Koncernredovisning har, som mycket annat inom redovisningsområdet, sitt ursprung i USA. I Sverige 

började diskussionerna kring koncernredovisningen först på 1920-talet, i samband med 

Kreugerkraschen. Dock kom det att dröja till år 1944, i och med aktiebolagslagen, som 

koncernredovisning blev allmänt accepterad och reglerad i Sverige. Den ställde då som krav att alla 

aktiebolag i Sverige skulle upprätta koncernredovisning.42 Idag har aktiebolagslagen till viss del tagits 

över av årsredovisningslagen och koncernredovisning regleras nu till största del av den. 

Årsredovisningslagen berör idag koncernredovisning i betydligt större omfattning.43 

 

Företag vilka ingår i en koncern skall var för sig upprätta sin redovisning, dock skall moderbolaget även 

upprätta en koncernredovisning, denna speglar hur verkligheten ser ut om koncernen varit ett enda 

företag44. Syftet med den är visa på relationen företagen emellan. Det ska även kunna fastställas hur 

mycket utdelningsbara medel som finns enligt koncernens balansräkning. Enligt ABL 12 kap 2§ får 

moderbolaget inte dela ut mer kapital till aktieägarna än vad som är fritt eget kapital enligt fastställd 

koncernbalansräkning45. I koncernredovisningen ska justering och eliminering av vissa poster ske, bland 

                                                
40 Lönnqvist, 2009, s 9 
41 Thorell, 2004, s 45-47 
42 Ljungberg, Phillips, 2001, s 7 
43 ibid s 10 
44 Lönnqvist, 2009, s 19 
45 Ljungberg, Phillips, 2001, s 10 

Koncern 
 

Moderbolag                   Dotterbolag 
 

Äger mer än 50 % av röstetalet 
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annat interna transaktioner, såsom de varor som köpts och sålts inom koncernen, förvärvat eget kapital i 

dotterbolag med mera46. Efter justeringar och elimineringar kommer koncernens eget kapital endast att 

bestå av moderbolagets eget kapital samt externt realiserade vinster och förluster som uppstått efter 

förvärvstillfällena.47  

3.5 IAS/IFRS 

I en alltmer globaliserad värld krävs ett redovisningssystem som hjälper länder världen över att 

harmonisera sina redovisningsstandarder. IASB är ett oberoende expertorgan som arbetar för att hjälpa 

och förbättra företagens årsredovisningar på internationell basis. Svenska börsnoterade företag har sedan 

2005 varit tvungna att tillämpa standarderna utgivna av IFRS vid upprättandet av koncernredovisning48. 

Dessa stora börsnoterade företag är, enligt Bokföringsnämnden, benämnda K4 bolag. Onoterade stora 

svenska företag kan välja att redovisa enligt IFRS eller RR49. Redovisningsstandarder vilka utges av 

IASB benämns IFRS, dessa har samma betydelse och är av samma vikt som IAS. Skillnaden dem 

emellan är att standarder utfärdade innan juli 2003 benämns IAS medan nyare standarder fått 

beteckningen IFRS50. IASB’s strävan är följaktligen att skapa standarder för företag världen över. Få 

dem att följa samma normer och regler, för att på så sätt underlätta för företagets intressenter att kunna 

tyda och läsa deras årsredovisningar. IASB’s beslut fattas av en styrelse vilken består av personer som 

representerar olika världsdelar och samtliga har mycket goda kunskaper inom redovisning. Detta bidrar 

till att IASB ses som en fristående och oberoende institution. Värt att notera är att IASB inte är ett 

lagstiftande organ, utan publicerar normer för hur redovisning bör upprättas, och genom att följa detta 

kan företagen kvalitetssäkra sina årsredovisningar.51  

3.6 Goodwill 

Goodwill, uppkommer när ett företag förvärvar ett annat företag. Goodwill är det övervärde som blir till 

när en jämförelse görs av de två bolagens enskilda värderingar av det förvärvade bolagets värde. Det 

förvärvade bolagets, dotterbolagets, värdering baseras på värdet av nettotillgångarna i dess 

balansräkning. Medan det förvärvande bolagets, moderbolagets, värdering dels görs till verkliga värden 

men även är kopplat till framtida extra goda vinster, faktorer såsom varumärke, teknisk spetskompetens 

och kundrelationer52. Skillnaden mellan dessa två värderingar är det som kommer att klassas som 

goodwill i koncernredovisningen. Om ett dotterbolag innehar nettotillgångar till ett värde av 100 tkr, 
                                                
46 Lönnqvist, 2009, s 19 
47 Ljungberg, Phillips, 2001, s 10 
48 IFRS/IAS, 2009, s 3 
49 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 14 
50 Lönnqvist, 2009, s 17 
51 ibid s 16 
52 Lönnqvist, 2009, s 33-34 
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men sedan blir köpt för 120 tkr, kommer 20 tkr upptas som goodwill i koncernens balansräkning. Detta 

under förutsättning att inget av dessa 20 tkr kan hänföras ett övervärde som ligger i exempelvis en 

byggnad. Alltså under förutsättningen att man identifierat en undervärdering av en byggnads värde ska 

denna undervärdering inte hänföras goodwill utan till själva byggnaden.  

 

Enligt IAS 38 punkt 11 skall ”goodwill ses som en betalning för förväntade framtida ekonomiska 

fördelar som inte går att enskilt identifiera och redovisa separat”. Enligt punkt 12 ses att ”en tillgång 

uppfyller kravet på identifierbarhet när den är avskiljbar eller uppkommer ur avtalsenliga eller andra 

juridiska rättigheter”.  För att bedöma goodwill’s värde i framtiden ska den redan i förvärvsanalysen 

klassificeras till en eller flera kassagenererande enheter enligt reglerna i IAS 3653. Det är dessa 

kassagenererande enheter som ligger till grund för nedskrivningsprövning.  

 

Goodwill är således en immateriell tillgång, frågan om dess existens har dock diskuterats fram och 

tillbaka under flera år54. Precis det resonemanget för L Todd Johnson i sin artikel “Is goodwill an asset”. 

Han menar på att kriterierna i IFRS föreställningsram angående vad som är en tillgång eller inte är 

tvetydigt. Han menar vidare att många försök gjorts i att förklara begreppet goodwill, men att beläggen 

inte går att fastslå55. Även Schuetze i sin artikel "What Are Assets and Liabilities? Where Is True 

North? (Accounting That My Sister Would Understand)" menar på att FASB’s definition är komplex 

och abstrakt, att den tar med allt och att den inte hjälper till att förklara vad en tillgång är. Han menar på 

att definitionen beskriver en tom låda.56  

 

I artikeln ”Models to Measure Goodwill Impairment” av Lander och Reinstein förklaras många 

svårigheter med nedskrivningsprövning av goodwill och den kritik som finns mot den. De inleder dock 

artikeln med en förklaring om att det ”nya” sättet att redovisa goodwill enligt IFRS ger en bättre 

matchning av intäkter och kostnader än när avskrivningar förekommit. Tidigare har goodwill skrivits av 

på maximalt 40 år medan nedskrivningsprövningen av den istället följer matchningsprincipen bättre då 

goodwill ofta förlorar mycket av sitt värde i tidiga år57. Artikelförfattarna ställer sig kritiska till huruvida 

det idag råder en inkonsekvent värdering av immateriella tillgångar. De förklarar vidare att det är svårt 

                                                
53 Thorell, 2004, s 23 
54 ibid s 90 
55 Johnson, 1998 
56 Schuetze, 2001 
57 Lander, Reinstein, 2003 
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att separera förvärvad goodwill från internt upparbetad goodwill. Svårigheten med att förutse ett 

framtida kassaflöde behandlas också.58 

 

Trots definitionen om att goodwill är en tillgång ses som tvetydigt för många, är definitionen dock 

accepterad, och det är det uttrycket företag använder då de hanterar goodwill i redovisningen.  

3.7 Immateriella tillgångar 

En identifierbar icke monetär tillgång utan fysisk form, så lyder en definitionen av en immateriell 

tillgång59. Immateriella tillgångar behandlas i IAS 38 och är ett omdebatterat område inom redovisning.  

I ÅRL 4 kap 2 § 1st står att läsa följande; 

 

”Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för 

rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter 

för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt 

ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och 

de skulder som övertagits (goodwill).”60 

 

Debatten och diskussionerna kring immateriella tillgångar behandlar ofta huruvida en aktivering av den 

skall ske61. Enligt matchningsprincipen skall kostnader matchas mot intäkter, ges framtida ekonomiska 

fördelar bör aktivering ske62. Viktigt för redovisningen är att den görs på bokföringsmässiga grunder, 

med detta menas att den skall upprättas enligt periodiseringsprincipen. För en djupare förståelse kring 

immateriella tillgångar är det viktigt att diskutera kärnan i vad en tillgång är och vilka kriterier som skall 

anses vara uppfyllda. För det första ska den ge sannolika framtida ekonomiska fördelar. Då det inte går 

att se in i framtiden är det svårt att med säkerhet veta om framtida ekonomiska fördelar kan ges, men det 

ska vara sannolikt att så är fallet. För det andra skall den ha tillkommit genom en följd av legala 

rättigheter, på det sätt anskaffningen skett får inte strida mot gällande lagar och bestämmelser. Företagen 

skall anses ha kontroll över tillgången, därmed kan inte personal tas upp som en immateriell tillgång då 

de formellt inte ägs av företaget. För det tredje skall den ha uppkommit genom händelse, därför fås inte 

internt upparbetade immateriella tillgångar såsom varumärken eller goodwill aktiveras utan skall 

kostnadsföras direkt63. Följaktligen skall en immateriell tillgång vara identifierbar, dock gäller att 

                                                
58 Lander, Reinstein, 2003 
59 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 120 
60 Gregow, 2009 
61 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 109 
62 Gröjer, 2002, s 99 
63 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 111 
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förvärvad goodwill inte är identifierbar. Vid företagsförvärv skall det av övervärdet som går att hänföra 

till någon specifik tillgång göra det.  Det som slutligen inte kan härledas blir till posten goodwill. 64  

 

I enlighet med gällande redovisningsprinciper skall värdering av immateriella tillgångar vid första 

redovisningstillfället ske till anskaffningsvärdet, detta skall ske på ett tillförlitligt sätt. Därefter har man 

möjlighet att värdera dem enligt två olika metoder: anskaffningsvärdemetoden respektive 

omvärderingsmetoden. Enligt IAS 38 skall företag enligt anskaffningsvärdemetoden skriva av sina 

immateriella tillgångar antingen linjärt, lika stora belopp varje år, eller degressivt, mest under de första 

åren för att sedan avta. Linjär avskrivning är den mest vanliga och mest frekvent använda. Då en 

immateriell tillgång har en obegränsad nyttjandeperiod, såsom goodwill, skall företag inte göra någon 

avskrivning alls, istället görs en årlig nedskrivningsprövning. Omvärderingsmetoden menar att 

värdering skall ske till omvärderat belopp, det verkliga värdet minus försäljningskostnader. En 

förutsättning för detta är att det finns en aktiv marknad för tillgången. Då det är svårt att uppnå resulterar 

det i att denna modell är ovanlig.65 

3.8 Nedskrivning 

Innan den nya standarden togs i bruk var goodwill, enligt IAS 22, en tillgång vilken skrevs av över 

maximalt 20 år. Med de nya standarderna IFRS 3 och IAS 36 skall istället, minst en gång årligen, göras 

en nedskrivningsprövning för att se om det föreligger ett nedskrivningsbehov av goodwill66. Vid en 

nedskrivningsprövning kontrolleras huruvida de prognostiserade framtida ekonomiska fördelarna förblir 

och en kontroll genomförs av hur tillgångens återvinningsvärde förhåller sig till dess redovisade värde67. 

Är återvinningsvärdet lägre än det redovisade värde ska en nedskrivning ske68.  

 

Enligt IAS 36 punkt 18 beräknas återvinningsvärdet, ”som det högre av det verkliga värdet minus 

försäljningskostnader för en tillgång eller kassagenererande enhet och dess nyttjandevärde”.  

 

Enligt IAS 36 punkt 31 beräknas nyttjandevärdet genom, ”en uppskattning av de framtida in- och 

utbetalningar som tillgången ger upphov till i den löpande verksamheten”.  

 

                                                
64 ibid 
65 ibid s 109 - 113 
66 Thorell, 2004, s 93 
67 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 111 
68 ibid s 41 
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Skulle nedskrivningsprövningen konstatera att goodwillvärdet har minskat skall koncernen göra en 

nedskrivning av den69. Det redovisade goodwillvärdet får aldrig överstiga det ursprungliga övervärde 

som moderbolaget betalade vid förvärvet samt om värdet på goodwillen skrivs ned får värdet under 

kommande år inte värderas tillbaka till ett högre värde än efter nedskrivningen, det vill säga en 

nedskrivning får aldrig återföras70. Företag ska även ge mer detaljerad upplysning om de bedömningar 

som bolagen har utgått ifrån vid prövningen av de kassagenererande enheterna71.  

 

Det redovisade värdet jämförs med återvinningsvärdet vilket är72 

 
Det högre av 

 

 

 

Verkliga värdet          Nyttjandevärdet 

 

 

3.9 Kassagenererande enheter 

Enligt IAS 36 punkt 6 lyder definitionen av en kassagenererande enhet som följer; 

 

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

användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller 

grupper av tillgångar.”73 

 

Grundläggande för en bra redovisning är att den är tillförlitlig. Enligt IAS 36 punkt 135 – 136 är 

upplysningsplikten gällande beräkningen av återvinningsvärdet för kassagenererande enheter mycket 

stark.74  

 

                                                
69 Lönnqvist, 2009, s 34 - 35 
70 ibid s 36 
71 IAS 36, punkt 126 - 137 
72 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 91 
73 IAS 36, punkt 6 
74 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 54 - 55 
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3.10 Framtida kassaflöden 

Att tillgången är vad standarden kallar en kassagenererande enhet är en förutsättning för att värdera en 

tillgång utifrån beräknade framtida kassaflöden. Värderingen av tillgångar skall byggas på troliga och 

verifierbara hypoteser. Till sin hjälp för att komma fram till dessa kan företagen använda sig av tidigare 

gjorda budgetar och prognoser, dessa skall dock inte vara äldre än 5 år, såvida det inte kan styrkas att de 

är behövliga i sitt sammanhang.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Sundgren, Nilsson, Nilsson, 2009, s 90 
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel förklaras IAS 36 punkt 134 närmare, i vilken vår studie har sin grund. Vidare presenteras 

vår gjorda tolkning av den samt en beräkning av medelvärdet av hur väl urvalet följer standarden. 

Kapitlet avslutas med  studiens  – test.  

4.1 IAS 36 punkt 134 

Vår gjorda undersökning har sin grund i IAS 36 punkt 134, vilken lyder som följer; 

 

 

”Ett företag skall lämna den information som krävs enligt (a) – (f) för varje kassagenererande enhet 
(grupper av enheter) för vilken det redovisade värdet för goodwill eller immateriella tillgångar med 
obegränsad nyttjandeperiod som är fördelat på den enheten (eller grupper av enheter) är betydande i 
jämförelse med företagets totala redovisade värde av goodwill eller för immateriella tillgångar med 
obegränsade nyttjandeperioder 
 

a) det redovisade värdet för goodwill som fördelats på enheten (grupper av enheter), 
 
b) det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som 

fördelas på enheten (gruppen av enheten), 
 

c) den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har fastställts (det vill 
säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader), 

 
d) om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde 

 
i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sina 

kassaflödesprognoser för den period som täcks av det senast gjorda budgeterna/prognoserna. 
Viktiga antagande är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) 
återvinningsvärde är mest känsligt, 
 

ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de värden som 
innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de värdena återspeglar tidigare 
erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa informationskällor, och, 
om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 
informationskällor, 

 
iii. den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden baserat på finansiella 

budgetar/prognoser som fastsälls av företagsledningen och när en period som är längre än 5 år 
används för en kassagenererande enhet (grupp av enheter), en förklaring till varför den längre 
perioden är motiverad, 

 
iv. den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoserna bortom den period som 

täcks av de senaste gjorde budgeterna/prognoserna, och motivet till att använda en tillväxttakt 
som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de produkter, branscher eller land eller länder 
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i vilket företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen av enheter) är 
avsedd, 

 
v. den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som tillämpas på kassaflödesprognoserna, 

 
e) om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus 

försäljningskostnader, den metod som används för att fastsälla verkligt värde minus 
försäljningskostnader. Om verkligt värde minus försäljningskostnader inte fastställs med hjälp 
av ett observerbart marknadspris för enheten (grupper av enheter) ska följande upplysningar 
också lämnas 

 
i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt 

fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. Viktiga antaganden är sådana 
antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt, 

 
ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastsälla det värdet eller de värden som 

innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de värdena återspeglar tidigare 
erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa informationskällor, och, 
om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 
informationskällor, 

 
f) om en rimlig möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat 

sitt fastställande av enheter (gruppen av enheters) återvinningsvärde skulle innebära att 
enhetens (gruppen av enheters) redovisade värde skulle överstiga dess återvinningsvärde 

 
i. det belopp med vilket enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde överstiger dess 

redovisade värde 
 

ii. det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 
 
iii. det belopp med vilket värde som innefattas i det viktigaste antagandet måste ändras, efter det att 

eventuella följdeffekter av ändringen på de andra varibler som används för att beräkna 
återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (grupperna av enheters) återvinningsvärde ska 
motsvara dess sammanlagda redovisade värde.”76 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 IAS 36 punkt 134 
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4.2 Tolkning av IAS 36 punkt 134 

För att göra en tolkning av denna standard har punkterna gjorts om till konkreta påståenden. Dessa 

påståenden har sedan applicerats på företagens årsredovisningar för att på så sätt kunna se i vilken 

utsträckning företagen följer standarden eller inte.  

 

Nedan visas tolkningen av IAS 36 punkt 134: 

 

a) Företaget har angivit det redovisade värdet för goodwill (1) 

 

Det redovisade värdet är fördelat på enheter (2) 

 

b) Företaget har angivit det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsade 

nyttjandeperioder (3) 

 

Det redovisade värdet är fördelat på enheter (4) 

 

c) Företaget har angivit på vilken grund återvinningsvärdet beräknats (nyttjandevärde eller verkligt 

värde minus försäljningskostnader) (5) 

 

d) Om enhetens återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde, 

i. Företaget anger de viktiga antaganden som lagts till grund för hur kassaflödesprognosen har 

fastställts (6) 

 

ii. Företaget beskriver metoden för att fastställa värdet på antagandena (7) 

 

iii. Företaget beskriver perioden för vilken kassaflödena baserats på (8) 

 

iv. Företaget beskriver den tillväxttakt som används för kassaflödena (9) 

 

v. Företaget beskriver den diskonteringsfaktor som används (10) 

 
f) Företaget anger om en enhet är känslig för förändringar (11) 

 

i. Företaget anger det belopp som enhetens återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde (12) 
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ii. Företaget anger det värde som är tilldelat det viktiga antagandet (13) 

 

iii. Företaget anger vilken enhet som blivit berörd av förändringen samt om det föreligger 

nedskrivningsbehov (14)  

 

Efter appliceringen av tolkningsmallen på företagens årsredovisningar har vi analyserat huruvida 

påståendena stämmer överens med hur företagen har presenterat goodwill i årsredovisningarna. När ett 

påstående har visat sig vara sant har det fått en markering, (X), för detta, desto fler markeringar, desto 

bättre efterföljs IAS 36 punkt 134. Alla markeringar är lika mycket värda. En möjlighet är att ge 

markeringarna olika värden, beroende på hur viktiga de anses vara. Vi anser dock som sagt att alla 

påståenden är lika betydelsefulla. Första påståendet rörande huruvida företaget har angivit det 

redovisade värdet för goodwill är lika viktig att ha med i årsredovisningen som till exempel det åttonde 

och elfte påståendena vilka beskriver perioden som kassaflödena baserats på, respektive att företaget 

anger om en enhet är känslig för förändringar. 

 

Då inga av de företag vilka var börsnoterade på Stockholmsbörsens Large Cap använder sig av metoden 

verkligt värde minus försäljningskostnader vid beräkning av enhetens återvinningsvärde, så valde vi att 

ta bort den punkten (e) från vår tolkning. Valet gjordes på grund av att punktens medverkan givit 

upphov till ett skevt resultat. Samtliga företag tilldelades noll markeringar enligt punkt (e), och 

uppfattades därmed som att de efterföljer standarden en markering sämre när de i själva verket haft en 

möjlighet att välja mellan två olika metoder vid beräkning av enhetens återvinningsvärde. Detta 

resulterade i att totala antalet markeringar för ett företag kan bli maximalt 14. Det empiriska underlaget 

med alla företagen respektive påståendena och markeringarna ses i bilaga 1. 

4.3 Medelvärde 

För att skapa en uppfattning av hur det samlade urvalet följer standarden IAS 36 punkt 134 har vi 

beräknat ett medelvärde av alla observationers efterlevnadsgrad. 

    77  

 

                                                
77 Lisper, Lisper, 2005, s 103 
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Medelvärdet är, summan av alla värden, dividerat med antalet värden.  betecknar medelvärdet i en 

population78. Studien av hur företag efterföljer standarden IAS 36 punkt 134 har visat ett medelvärde på 

52,43 %. Underlaget för medelvärdet ses i bilaga 2. 

4.4 Studiens –test  

För att sedan se huruvida ett samband föreligger mellan våra valda variabler har ett - test tillämpats. 

Formler och beräkningar för –testen ses i bilaga 4. Vid analysen av variablerna bonussystem och 

bransch används procentgränserna 50 % eller mer respektive 70 % eller mer. Dessa har valts att 

användas då en efterlevnad om 50 % ger en bild av om företagen följer standarden till en viss grad eller 

till en högre grad, det vill säga huruvida de följer standarden överhuvudtaget. 70 % gränsen ger en bild 

av om företagen följer standarden till en väldigt hög grad respektive väldigt låg grad.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att antalet företag i respektive bransch skiljer sig har ingen inverkan på –testen som gjorts. En 

utförligare beteckning över företagen och vilken bransch de verkar i ses i bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
78 ibid 

Olika branscher Kod Antal företag/bransch 

Energi (E) 1 2 

Material (M) 2 6 

Industri (I) 3 15 

Sällanköpsvaror (CD) 4 5 

Dagligvaror (CS) 5 4 

Hälsa (H) 6 4 

Finans (F) 7 14 

Informationsteknologi (IT) 8 3 

Telekommunikationsservice (T) 9 3 
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4.4.1. Första –testet 

 
 

Testet behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 134 till 50 procent eller mer 

respektive mindre än 50 procent, och huruvida de har bonussystem eller inte. Studiens hypoteser lyder 

som följer, 
 

H0: Samband existerar inte mellan hur väl företagen efterföljer standarden och huruvida de använder 

bonussystem eller inte. 

 

H1: Samband existerar mellan hur väl företagen efterföljer standarden och huruvida de använder 

bonussystem eller inte. 
 

 
 

Hur väl följs standarden 
IAS 36 punkt 134? (%) 

 

 
Företaget tillämpar 

bonussystem 
 

 
Företaget tillämpar inte 

bonussystem 

 
∑ 
 

 
50 % och mer av 

markeringarna efterföljs 
 

 
18 (16,74) 

 
13 (14,26) 

 
31 

 
Mindre än 50 % av 

markeringarna efterföljs 
 

 
9 (10,26) 

 
10 (8,74) 

 
19 

 
∑ 

 
 

 
27 

 
23 

 
50 

 
 

= 0,543 
 

Slutsats 

Vid 1 frihetsgrad är det kritiska - värdet på 5-procentsnivån 3,84. Det beräknade - värdet på 0,543 

understiger detta värde. Härmed accepteras nollhypotesen, det föreligger inget samband mellan hur väl 

företagen efterföljer standarden och huruvida de använder bonussystem eller inte. 
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4.4.2 Andra –testet 

 
 

Testet behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 134 till 70 procent eller mer 

respektive mindre än 70 procent, och huruvida de har bonussystem eller inte. Studiens hypoteser lyder 

som följer, 

 

H0: Samband existerar inte mellan hur väl företagen efterföljer standarden och huruvida de använder 

bonussystem eller inte. 

H1: Samband existerar mellan hur väl företagen efterföljer standarden och huruvida de använder 

bonussystem eller inte. 
 

 
 

Hur väl följs standarden 
IAS 36 punkt 134? (%) 

 

 
Företaget tillämpar 

bonussystem 
 

 
Företaget tillämpar inte 

bonussystem 

 
∑ 
 

 
70 % och mer av 

markeringarna efterföljs 
 

 
8 (7,56) 

 
6 (6,44) 

 
14 

 
Mindre än 70 % av 

markeringarna efterföljs 
 

 
19 (19,44) 

 
17 (16,56) 

 
36 

 
∑ 
 
 

 
27 

 
23 

 
50 

 

 

= 0,078 

 

Slutsats 

Vid 1 frihetsgrad är det kritiska - värdet på 5-procentsnivån 3,84. Det beräknade - värdet på 0,078 

understiger detta värde. Härmed accepteras nollhypotesen, det föreligger inte heller vid en mer extrem 

gränsuppdelning, än vid första - testet, något samband mellan hur väl företagen efterföljer standarden 

och huruvida de använder bonussystem eller inte. 
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4.4.3 Tredje –testet 
 

 
Testet behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 134 till 50 procent eller mer 

respektive mindre än 50 procent, och vilken bransch de tillhör. Studiens hypoteser lyder som följer, 

 

H0: Samband existerar inte mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken bransch de 

tillhör. 

H1: Samband existerar mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken bransch de tillhör. 
 

 
 

Hur väl följs 
standarden 

IAS 36 punkt 
134? (%) 

 

 
Bransch 

1 

 
Bransch 

2 

 
Bransch 

3 

 
Bransch 

4 

 
Bransch 

5 

 
Bransch 

6 

 
Bransch 

7 

 
Bransch 

8 

 
Bransch 

9 

 
50 % och mer 

av 
markeringarna 

efterföljs 
 

 
0 

(1,24) 

 
3 

(3,72) 

 
7 

(9,3) 

 
4 

(3,1) 

 
3 

(2,48) 

 
3 

(2,48) 

 
6 

(4,96) 

 
3 

(1,86) 

 
2 

(1,86) 

 
Mindre än 50 

% av 
markeringarna 

efterföljs 
 

 
2 

(0,76) 

 
3 

(2,28) 

 
8 

(5,7) 

 
1 

(1,9) 

 
1 

(1,52) 

 
1 

(1,52) 

 
2 

(3,04) 

 
0 

(1,14) 

 
1 

(1,14) 

 
∑ 
 
 
 
 

 
2 

 
6 

 
15 

 
5 

 
4 

 
4 

 
8 

 
3 

 
3 

 
 

= 8,825 

 
Slutsats 
 
Vid 8 frihetsgrader är det kritiska - värdet på 5-procentsnivån lika med 15,51. Det beräknade - 

värdet på 8,825 understiger detta värde. Härmed accepteras nollhypotesen, det föreligger inget samband 

mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken bransch de tillhör. 

 
∑ 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
50 
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4.4.4 Fjärde –testet 
 

 
 

Testet behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 134 till 70 procent eller mer 

respektive mindre än 70 procent, och vilken bransch de tillhör. Studiens hypoteser lyder som följer, 

 

H0: Samband existerar inte mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken bransch de 

tillhör. 

H1: Samband existerar mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken bransch de tillhör. 
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Slutsats 
 
Vid 8 frihetsgrader är det kritiska - värdet på 5-procentsnivån lika med 15,51. Det beräknade - 

värdet på 4,797 understiger detta värde. Härmed accepteras nollhypotesen, det föreligger inget samband 

mellan hur väl företagen efterföljer standarden och vilken bransch de tillhör. 
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel presenteras en analys av empirin och den gjorda studien. Vidare återkopplas resultatet 

till valda teorier. En diskussion om objektivitet följer sedan. 

5.1 Analys av medelvärde 

Studien har visat att företag på Stockholmsbörsen OMX, Large Cap efterföljer standarden IAS 36 punkt 

134 till 52,43 % (medelvärdet). Detta är ett relativt lågt medelvärde och måste sägas vara beaktansvärt. 

Alla K4-bolag skall redovisa enligt IFRS och skall därmed följa IAS 36 punkt 134. Det kan i 

sammanhanget nämnas att vi studerat andra uppsatser i ämnet, och då särskilt en annan uppsats som 

även den analyserat medelvärdet. Uppsatsen var dock baserad på år 2007 års årsredovisningar och med 

alla företag på Stockholmsbörsen som utgångspunkt.  Medelvärdet var 55,08 procent79, alltså relativt likt 

det som vår studie visat på. Studien utfördes vid Högskolan i Gävle och även om inte samma 

årsredovisningar granskats samt att den studien inte baseras på samma tolkningsmall som vår, visar 

detta ändå på en tendens av hur standarden kan sägas efterföljas.  

 

Konkurrensskäl kan vara en anledning till att företagen väljer att vara restriktiva gällande utelämnandet 

av information. Då de företag som innefattas av studien är börsnoterade på Large cap är de väldigt stora. 

Utgångspunkten här måste vara att de innehar en stor samt kunnig administrativ stab som bistår vid 

arbetet med företagets redovisning. En erfaren redovisnings- samt revisionsbyrå finns även det i regel att 

tillgå. Brist på kunskap i ämnet ses därför här inte vara en anledning till låg efterföljnadsgrad. Då 

medelvärdet speglar hela det valda urvalet måste även nämnas att några företag vilka varit föremål för 

studien har setts följa standarden till ett hundra procent. Det vill säga, alla markeringar är uppfyllda. 

Medelvärdet speglar alltså just ett medelvärde, vilket är viktigt att ha i baktanke. Vissa markeringar 

uppfylldes av i princip alla företag medan andra punkter visade på en väldigt låg efterföljnadsgrad. Det 

första påståendet, vilket lyder ”Företaget har angivit det redovisade värdet för goodwill” samt det 

andra ”Det redovisade värdet är fördelat på enheter” ses vara uppfyllt av samtliga företag i urvalet. 

Dock ses att ju längre ned i listan av påståenden vi beaktar, desto sämre efterföljs de. Möjligt är att de 

första påståendena ses vara enklare samt mindre resurskrävande för företagen att uppfylla. Det är en stor 

skillnad i att notera det redovisade värdet för goodwill och att exempelvis göra en känslighetsanalys av 

den, vilket är ett villkor som ses längre ned i listan. 

 

                                                
79 Nilsson, Wallin, 2009  
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Utgångspunkten i studien är att ju bättre standarden efterföljs, desto lättare blir det för intressenter att 

göra jämförelser företagen emellan. Ett medelvärde på 52,43 kan ses vara relativt lågt och det torde 

därmed vara svårt att göra jämförelser företagen emellan, gällande just nedskrivningsprövning av 

goodwill. För intressenter blir informationen mindre tillförlitlig och begriplig. Det kan för intressenterna 

uppfattas som att företagen vill dölja eventuell information som kan vara till nackdel för dem. Earnings 

management behandlar hur företagen stretchar och tänjer på regler beträffande redovisning, alltså att 

företagen vill redovisa så höga resultat som möjligt. Om en goodwill post skall skrivas ned kommer 

detta påverka företagets resultaträkning och om företagen vill uppvisa goda resultat torde de alltså inte 

vilja göra en nedskrivning av eventuella goodwillposter. Att inte redovisa alla uppgifter vilka berör en 

nedskrivning, exempelvis om en enhet är känslig för förändringar, gör att det är svårt att följa upp 

huruvida goodwill verkligen är värd det den är upptagen till. 

 

Den kritik mot Goodwill som Lander och Reinstein ger i sin artikel behandlar, bland annat, att det är 

svårt att separera förvärvad goodwill från internt upparbetad. De förklarar vidare att det är svårt att 

prognostisera ett framtida kassaflöde. En anledning till att efterlevnaden av standarden är relativt låg kan 

ha sitt ursprung i att det är svårt att visa på prognosen av vad den kassagenererande enheten kommer att 

generera för pengar i framtiden. Det kan förstås att ledningen i ett företag gärna vill visa på en positiv 

framtidstro och prognos men att det i verkligheten är svårt att utföra dem på ett objektivt och trovärdigt 

sätt.  

5.2 Analys av första och andra  – testet   

Resultatet av det första - testet vilket behandlar sambandet mellan företag vilka följer IAS 36 punkt 

134 till 50 procent eller mer respektive mindre än 50 procent, och huruvida de har bonussystem eller 

inte visar på att det inte föreligger ett samband mellan variablerna. Resultatet av det andra - testet 

vilket behandlar sambandet mellan företag som följer IAS 36 punkt 134 till 70 procent eller mer 

respektive mindre än 70 procent, och huruvida de har bonussystem eller inte, visar på att det inte heller 

här föreligger ett samband mellan variablerna. Enligt resultatet kan utläsas att det inte är på grund av 

huruvida företaget tillämpar bonussystem som påverkar till vilken grad företaget efterföljer standarden. 

Anledningen till att vi studerat detta samband är att agentteorin och ”Moral – Hazard – problemet”, 

menar på att företagsledningar i stora företag vanligen arbetar mot bonusprogram och därmed finns ett 

intresse i att få en så stor bonus som möjligt. Detsamma gäller Earnings Management, 

vinstmanipulering, där företagen stretchar och tänjer ut rådande regler om redovisning för att nå det 
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resultat som eftersträvas. Enligt studiens resultat är så alltså inte fallet. Något samband mellan 

efterlevnadsgrad och bonus föreligger alltså inte. 

 

Orsaken till varför det inte föreligger ett samband kan beror på att stora företag är extremt försiktiga 

gällande vad de redovisar respektive inte redovisar i sina årsredovisningar. Det existerar en risk för 

dåligt anseende av företagets intressenter, samt en osäkerhet att företagets revisorer skall göra utlåtanden 

i revisionsberättelsen vilka kan äventyra företagets fortlevnad. En kursiv stil i en revisionsberättelse 

uppfattas snabbt av till exempel investerare samt kreditgivare.  

5.3 Analys av tredje och fjärde  – testet 

Resultatet av det tredje - testet vilket behandlar sambandet mellan företag som följer IAS 36 punkt 

134 till 50 procent eller mer respektive mindre än 50 procent, och vilken bransch de tillhör, visar på att 

det inte föreligger ett samband mellan variablerna. Det fjärde – testet vilket behandlar sambandet 

mellan företag som följer IAS 36 punkt 134 till 70 procent eller mer respektive mindre än 70 procent, 

och vilken bransch de tillhör, visar på att det inte heller här föreligger ett samband mellan variablerna.  

Enligt resultatet kan utläsas att det inte är på grund av huruvida i vilken bransch företaget är verksamt 

som påverkar till vilken grad företaget efterföljer standarden. 

 

Anledningen till att det inte föreligger ett samband anses främst bero på att studien innefattar väldigt 

stora företag, med en omsättning på minst en miljard euro. Stora företags administration och 

organisation kan se relativt likartade ut. Det vill säga att stora företag ser i administrationen ut på relativt 

samma sätt, oavsett vilken bransch de tillhör. Orsaken till varför detta samband testats var för att se på 

skillnaderna med förutsättningen att företag i vissa branscher i högre utsträckning är försiktiga gällande 

vilken information de lämnar i sina årsredovisningar. Viss information kan gynna företagets 

konkurrenter och skada företagets konkurrensfördelar. Standarden IAS 36 punkt 134 påtvingar företagen 

att utlämna information angående framförallt prognostiserade framtidsutsikter då en känslighetsanalys 

skall upprättas. Sannolikt är det av intresse att inte delge alltför mycket av sådan information. För 

intressenterna ses dock en känslighetsanalays vara av stort intresse, och att få ta del av den ger en tydlig 

antydan av hur goodwillpostens framtida fortlevnad ser ut. Det kan förstås att en känslighetsanalys dels 

är resurskrävande att genomföra samt att ett företag inte gärna vill delge brister. Marknadens 

förväntningar på ett publikt företag är extremt viktigt, att då visa på brister ses som något ett företag inte 

gärna gör. 
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5.4 Objektivitet 

Då vår gjorda studie har sin grund i en tolkning av en standard samt att det är vi som sedan granskat 

årsredovisningarna efter tolkningen föreligger självfallet en del subjektivitet i undersökningen. Ett 

försök till mer objektivitet har gjorts genom att undersökningar och uppsatser liknande vår har granskats 

samt att vi jämfört vårt resultat med andras. Detta har dock inte gjorts förrän vår undersökning varit klar, 

detta för att vara öppensinniga och inte dra slutsatser av andra studiers resultat innan vi fått fram vårt. 

Även om vi inte tittat på samma företag eller samma år som andra uppsatsstudenter kan vi ändå utläsa 

en tendens av resultatet. 
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6 SLUTSATS 
 

I detta kapitel ges en slutsats samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att se hur företag följer standarden IAS 36 punkt 134. Vidare var syftet att se 

huruvida det existerar skillnader branscher emellan samt om efterlevnadsgraden ändras beroende på om 

de studerade företagen använder sig av bonussystem eller inte.  

Enligt studien kan ses att urvalet endast efterföljer standarden till 52,43 %, denna låga siffra ses 

anmärkningsvärd. 

Gällande de fyra gjorda hypoteserna rörande hur efterlevnadsgraden påverkas av om företagen använder 

sig av bonussystem eller inte respektive beroende på i vilken bransch företagen är verksamma, så 

accepterades nollhypoteserna i samtliga fall. Det vill säga att något samband inte kunde ses och ingen av 

variablerna påverkar företagens efterlevnadsgrad.  

 

Aktiebolag är skyldig att föra löpande bokföring. Vid räkenskapsårets slut skall denna sedan 

sammanfattas i en årsredovisning. Denna externa redovisning kan sägas spegla en sammanfattande bild 

av företagets transaktioner med sin omgivning. Årsredovisningen är viktig, inte främst för företaget 

självt, utan för dess intressenter. Med detta i åtanke kan förstås hur viktigt det är att företagens 

årsredovisning är utformad på så vis att intressenterna ges tillfälle att förstå den och det som sägs däri. 

Vår gjorda undersökning, där vi tittat på hur företag följer en standard utgiven av IASB, har fått ett 

relativt dåligt resultat med en efterföljnadsgrad på endast 52,43 procent. En av IASB’s 

föreställningsramar behandlar jämförbarhet, den förklarar hur det för läsaren skall vara möjligt till 

jämförelser av ett företags årsredovisning. När vi studerat årsredovisningar i vårt urval har setts hur 

olika årsredovisningar är utformade och hur svårt det faktiskt är att göra en jämförelse företag emellan. 

Det har varit stor skillnad på möjligheten att se på kvaliteten i informationen.   

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Goodwill är ett vida sträckt och väldigt engagerande ämne. Det finns många ansatser att studera samt 

många aspekter att beakta. Intressant vore att se en fallstudie av ett av våra valda företag för att se hur 

arbetet med värdering av goodwill går tillväga. Även revisorernas arbete med en granskning av 

värderingen vore intressant att ta del av. Intressant vore också att se på förändring av värdering över tid. 

IFRS standarderna är ännu idag relativt nya. Eventuellt kan tolkningen av dem komma att ändras i 

framtiden. Att se på samma företag om tio år och jämföra hur standarden IAS 36 punkt 134  följs då 
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vore även det värt att se på. I spåren av nuvarande lågkonjunktur kommer sannolikt ses konsekvenser 

för åtskilliga företag, hur påverkas goodwillposten av detta? 
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<http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2008_e.pdf> Hämtad: 091208 

 

 



NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV GOODWILL   
– Hur efterföljs standarden IAS 36 punkt 134 

- 42 - 

Meda årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.meda.se/english/financial_information/financial_reports/financial_reports_2008/meda_eng

_090506_webb.pdf> Hämtad: 091208 

 

Melker Schörling årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://hugin.info/141949/R/1335165/317227.pdf> Hämtad: 091208 

 

Millicom årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://ar08.millicom.com/index.html> Hämtad: 091208 

 

MTG årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://mtg.se/en/Annual-Report-2008/> Hämtad: 091208 

 

NCC årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://ncc.se/Global/About_NCC/ir/arsredovisning/NCC_SV_AR08.pdf> Hämtad: 091208 

 

Nordea Bank årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.nordea.com/sitemod/upload/root/www.nordea.com%20-

%20se/Investorrelations/nordea_annual_report_2008_se.pdf> Hämtad: 091208 

 

Oriflame årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://investors.oriflame.com/files/press/oriflame/Oriflame_Annual_Report08.pdf> Hämtad: 091208 

 

Ratos årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.ratos.se/upload/Filer/Rapport/AR08.pdf> Hämtad: 091208 

 

Saab årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.saabgroup.com/NR/rdonlyres/737FECFA-426B-4F94-8266-

C6654FB89F17/0/Annual_report_2008.pdf> Hämtad: 091208 

 

Sandvik årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www3.sandvik.com/pdf/ar_2008_swe/ar_2008_swe.pdf> Hämtad: 091208 
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SCA årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.sca.com/Documents/en/Annual_Reports/SCA_annual_report_2008.pdf> Hämtad: 091208 

 

Scania årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.scania.com/Images/66684-EN_2008_lowres_tcm10-229950_50698.pdf> Hämtad: 091208 

 

SEB årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://hugin.info/1208/R/1292283/292303.pdf> Hämtad: 091208 

 

Seco Tools årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.secotools.com/CorpWeb/about_us/investor_relations/financial_information/annual_reports

/Annual_Report_2008_Seco_Tools_swedish.pdf> Hämtad: 091208 

 

Securitas årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.securitas.com/Global/_DotCom/Annual%20reports/Annual%20Report%202008.pdf> 

Hämtad: 091208 

 

Skanska årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://skanska.com/upload/Investors/Reports/2008/arsredovisning/skanska_arsredovisning_2008.pdf> 

Hämtad: 091208 

 

SKF årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://investors.skf.com/files/press/skf/SKF_Annual_report_2008_sv.pdf> Hämtad: 091208 

 

SSAB årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/55/5E/wkr0003.pdf> Hämtad: 091208 

 

Stora Enso årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.storaenso.com/media-centre/publications/annual-

report/Documents/SE_Annual_Report_08_swe.pdf> Hämtad: 091208 

 

Svenska Handelsbanken årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_08_sv_ar/$file/h

b08sv_medfoto.pdf> Hämtad: 091208 
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Swedbank årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,741551,00.pdf> Hämtad: 091208 

 

Swedish Match årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2008_AnnualReport_EN.pdf> Hämtad: 

091208 

 

Tele 2 årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.tele2.com/files/T2_legal_eng_2008.pdf> Hämtad: 091208 

 

TeliaSonera årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www.teliasonera.se/arsredovisning/2008/sv/index.html> Hämtad: 091208 

 

Tieto årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://tools.euroland.com/arinhtml/sf-tie/2008/ar_eng_2008_2/> Hämtad: 091208 

 

Trelleborg årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/9A/00/wkr0009.pdf> Hämtad: 091208 

 

Volvo årsredovisning för koncernen 2008: 

<http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar08/annual_report_2008_sve.pdf> Hämtad: 091208 
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BILAGOR 
Bilaga 1 
Koncern p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 BONUS 
ABB X X X X     X X             X 

Alfa Laval X X     X X X X X X         X 
Alliance Oil Comp. X X                         X 

Assa Abloy X X X X X X X X X X X       X 
AstraZeneca X X     X X X X X X X       X 

Atlas Copco X X X X X X X X X X X        
Autoliv X X                          

Axfood X X X X X X X X X X X        

Boliden X X     X X X X X X X        
Castellum                             X 

Electrolux X X X X   X X X X X          
Elekta X X     X X X X X X X       X 

Ericsson X X     X X X X X X X        
Fabege                              

Getinge X X X X X X X X X X X X X X X 

Hakon Invest X X X X X X X X X X         X 
H&M X X     X X X X X X         X 

Hexagon X X                         X 
Holmen X X                          

Hufvudstaden                             X 

Husqvarna X X X X X X X X X X          
Industrivärden                              

Investor                              
Kinnevik X X     X       X X          

Latour X X     X X X X X X          
Lindab X X           X X X         X 

Lundbergs X X X X                     X 

Lundin Mining X X X X                      
Lundin Petroleum X X     X                   X 

Meda X X         X X X X          
Melker Schörling                              

Millicom X X           X X            

MTG X X X X X X X X   X   X X   X 
NCC X X           X X            

Nordea Bank X X     X   X X X X          
Oriflame X X X X                      

Ratos X X X X X X X X X X          
Saab X X       X X X X X         X 

Sandvik X X     X X X X X X          

SCA X X       X X X X            
Scania X X                         X 
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Koncern p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 BONUS 
SEB X X X X X X X X X X     X 
Seco Tools X X     X         X         X 

Securitas X X     X X X X X X X       X 
Skanska X X                         X 

SKF X X X X         X            

SSAB X X X X     X X X X         X 
Stora Enso X X     X X X X X X X X X X X 

Svenska 
Handelsbanken X X X X X X X X X X          

Swedbank X X X X X X X X X X X X X X X 
Swedish Match X X     X X X X X X         X 

Tele2 X X     X X X X X X   X   X X 
TeliaSonera X X     X X X X X X          

Tieto X X       X X X X X         X 

Trelleborg X X     X X X X X X         X 
Volvo X X X X X X X X X X          

 
Bilaga 2 
Koncern Antal X Decimal Procent 
ABB 6 0,4286 42,86 

Alfa Laval 8 0,5714 57,14 
Alliance Oil Company 2 0,1429 14,29 

Assa Abloy 11 0,7857 78,57 
AstraZeneca 9 0,6429 64,29 

Atlas Copco 11 0,7857 78,57 

Autoliv 2 0,1429 14,29 
Axfood 11 0,7857 78,57 

Boliden 9 0,6429 64,29 
Castellum 0 0 0 

Electrolux 9 0,6429 64,29 

Elekta 9 0,6429 64,29 

Ericsson 9 0,6429 64,29 

Fabege 0 0 0 

Getinge 14 1 100 
Hakon Invest 10 0,7143 71,43 

H&M 8 0,5714 57,14 
Hexagon 2 0,1429 14,29 

Holmen 2 0,1429 14,29 

Hufvudstaden 0 0 0 
Husqvarna 10 0,7143 71,43 

Industrivärden 0 0 0 
Investor 0 0 0 
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Bilaga 3 
Koncern Bransch Kod Olika branscher  Kod 
ABB I 3 Energi (E) 1 
Alfa Laval I 3 Material (M) 2 
Alliance Oil E 1 Industri (I) 3 
Assa Abloy I 3 Sällanköpsvaror (CD) 4 
Astra Zeneca H 6 Dagligvaror (CS) 5 
Atlas Copco I 3 Hälsa (H) 6 

Koncern Antal X Decimal Procent 
Kinnevik 5 0,3571 35,71 
Latour 8 0,5714 57,14 

Lindab 5 0,3571 35,71 
Lundbergs 4 0,2857 28,57 

Lundin Mining 4 0,2857 28,57 

Lundin Petroleum 3 0,2143 21,43 
Meda 6 0,4286 42,86 

Melker Schörling 0 0 0 
Millicom 4 0,2857 28,57 

MTG 11 0,7857 78,57 

NCC 4 0,2857 28,57 
Nordea Bank 7 0,5 50 

Oriflame 4 0,2857 28,57 
Ratos 10 0,7143 71,43 

Saab 7 0,5 50 
Sandvik 8 0,5714 57,14 

SCA 6 0,4286 42,86 

Scania 2 0,1429 14,29 
SEB 10 0,7143 71,43 

Seco Tools 4 0,2857 28,57 
Securitas 9 0,6429 64,29 

Skanska 2 0,1429 14,29 

SKF 5 0,3571 35,71 
SSAB 8 0,5714 57,14 

Stora Enso 12 0,8571 85,71 
Svenska Handelsbanken 10 0,7143 71,43 

Swedbank 14 1 100 
Swedish Match 8 0,5714 57,14 

Tele2 10 0,7143 71,43 

TeliaSonera 8 0,5714 57,14 
Tieto 9 0,6429 64,29 

Trelleborg 8 0,5714 57,14 
Volvo 10 0,7143 71,43 
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Koncern Bransch Kod Olika branscher Kod 
Autoliv CD 4 Finans (F) 7 
Axfood CS 5 Informationsteknologi (IT) 8 
Boliden M 2 Telekommunikationsservice (T) 9 
Castellum F 7     

Electrolux CD 4     

Elekta H 6     
Ericsson IT 8     

Fabege F 7     
Getinge H 6     

Hakon Invest CS 5     
H&M CD 4     

Hexagon I 3     

Holmen M 2     
Hufvudstaden F 7     

Husqvarna CD 4     
Industrivärlden F 7     

Investor F 7     

Kinnevik F 7     
Latour F 7     

Lindab I 3     
Lundbergs F 7     

Lundin Minin M 2     
Lundin 
Petroleum E 1     

Meda H 6     

Melker Schö F 7     

Millicom T 9     
MTG CD 4     

NCC I 3     
Nordea Bank F 7     

Oriflame CS 5     
Ratos F 7     

Saab I 3     

Sandvik I 3     
SCA M 2     

Scania I 3     
SEB F 7     

Seco Tools I 3     

Securitas I 3     
Skanska I 3     

SKF I 3     

SSAB M 2     

Stora Enso M 2     
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Koncern Bransch Kod     

Handelsbanken F 7     
Swedbank F 7 
Swedish Match CS 5 
Tele2 T 9     

TeliaSonera T 9     

Tieto IT 8     
Trelleborg IT 8     

Volvo I 3     
 
 
Bilaga 4 
 

- Beräkningarna 
 
De förväntade värdena i tabellerna beräknas enligt nedan, dessa presenteras inom parantes.  
 

 

 
Beräkning av  

Kvadrering av differensen mellan faktiskt värde och förväntat värde, dividerat med det förväntade 

värdet för var och en av observationerna. Därefter summeras värdena, vilket resulterar i värdet.  

 

 
 
Första  

= (18 - 16,74)2 / 16,74 + (13-14,26)2 / 14,26 + (9-10,26)2 / 10,26 + (10-8,74)2 / 8,74 = 0,543 
 
 
Andra  

= (8 – 7,56)2 / 7,56 + (6-6,44)2 / 6,44 + (19-19,44)2 / 19,44 + (17-16,56)2 / 16,56 = 0,078 

 

Tredje  

= (0 – 1,24)2 / 1,24 + (3-3,72)2 / 3,72 + (7-9,3)2 / 9,3 + (4-3,1)2 / 3,1+ (3-2,48)2 / 2,48 +  

(3-2,48)2 / 2,48 + (6-4,96)2 / 4,96 + (3-1,86)2 / 1,86 + (2-1,86)2 / 1,86  + (2-0,76)2 / 0,76 +  

(3-2,28)2 / 2,28 + (8-5,7)2 / 5,7 + (1-1,9)2 / 1,9 + (1-1,52)2 / 1,52 + (1-1,52)2 / 1,52 + (2-3,04)2 / 3,04 + (0-

1,14)2 / 1,14 + (1-1,14)2 / 1,14 = 8,825 
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Fjärde  

= (0 – 0,6)2 / 0,6 + (1-1,8)2 / 1,8 + (3-4,5)2 / 4,5 + (2-1,5)2 / 1,5+ (2-1,2)2 / 1,2 +  

(1-1,2)2 / 1,2 + (4-2,4)2 / 2,4 + (1-0,9)2 / 0,9 + (1-0,9)2 / 0,9 + (2-1,4)2 / 1,4 +  

(5-4,2)2 / 4,2 + (12-10,5)2 / 10,5 + (3-3,5)2 / 3,5 + (2-2,8)2 / 2,8 + (3-2,8)2 / 2,8 + (4-5,6)2 / 5,6 + (2-2,1)2 / 

2,1 + (2-2,1)2 / 2,1 = 4,797 

 

Antal frihetsgrader beräknas genom att  

Första  - testet, antalet frihetsgrader 

 (2 – 1)(2 – 1) = 1 

 

Andra  - testet, antalet frihetsgrader  

(2 – 1)(2 – 1) = 1 
 

Tredje  - testet, antalet frihetsgrader  

(9 – 1)(2 – 1) = 8 
 

Fjärde  - testet, antalet frihetsgrader  
(9 – 1)(2 – 1) = 8 


