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Abstract 
Keywords: Goodwill, IAS 36, impairment test, disclosure requirement, 

Background: Goodwill has been a hot and debated topic for a longer period of time. 

Researchers have debated how goodwill should be accounted for and have not come to a 

solution. In 2005 IFRS standards came which meant that goodwill no longer will be amortized 

according to plan, but to be put through a yearly impairment test.  

Problem: A number of disclosure requirements in the financial reports have been made in an 

effort to avoid companies to account for goodwill differently. Apparently there still is a 

problem of how companies account for goodwill and there are several studies in the subject. 

But no one has studied how it is between two different industries, which make this study 

interesting to execute.  

Purpose/questions: This study have the purpose to investigate how the industries day to day 

wares and health care regards the disclosure requirements for goodwill by the impairment 

tests. We also want to investigate if there are between the industries any differences to fulfill 

the requirements. How have the industries fulfilled the requirements in IAS 36 p.134 in 2005 

to 2010? Are there any differences between the industries way of following these 

requirements? 

Theory: The theories overall used in this study are: IAS 36 p.134, the IASB conceptual 

framework and goodwill.  

Method: This study has used a quantitative research design since the focus of this study has 

been on annual accounts and the theories have then been applied on the empirical data. 

Following this a content analysis was executed on the text material which is in itself of 

quantitative nature. The research design that has been used is case study of a multiple case 

design in which the industries are the two chosen cases. 

Conclusion: The conclusion of the study are precisely like previous studies in that companies 

don’t follow the disclosure requirements to satisfaction and that there is room for 

improvement. However it must be said that there have been an improvement in most of the 

points in IAS 36 p.134. A certain difference between the industries has also emerged.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
Nyckelord: Goodwill, IAS 36, nedskrivningsprövning, upplysningskrav. 

Bakgrund: Goodwill har varit ett hett och omdebatterat ämne under en längre tid. Forskare 

har diskuterat hur goodwill ska redovisas men har inte kommit fram till någon lösning. År 

2005 kom IFRS standarder som innebar att goodwill ska genomgå en årlig 

nedskrivningsprövning istället för att skrivas av årligen. 

Problemformulering: För att det ska undvikas att företag redovisar och värderar goodwill 

olika har det bland annat uppkommit upplysningskrav, som ska lämnas i de finansiella 

rapporterna vid nedskrivningsprövningar. Uppenbarligen finns det fortfarande problem kring 

hur företag redovisar detta och det finns flera undersökningar som behandlar ämnesområdet. 

Dock har ingen tidigare undersökt hur det kan vara i två olika branscher, vilket gör att denna 

studie var intressant att genomföra.  

Syfte/frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företagen inom 

branscherna dagligvaror samt hälsovård förhåller sig till upplysningskraven för goodwill vid 

nedskrivningsprövningarna. Vidare vill vi undersöka om det finns några skillnader mellan 

branschernas sätt att uppfylla kraven. Hur har företagen i branscherna uppfyllt kraven kring 

goodwill mellan åren 2005-2010 som återfinns i IAS 36 punkt 134? Finns det några skillnader 

mellan branschernas sätt att följa dessa krav?   

Teori: De övergripande teorier som använts i denna undersökning är; IAS 36 p.134, IASB: s 

föreställningsram samt goodwill. 

Metod: I denna studie har ett det använts en kvantitativ forskningsstrategi då studien lagt 

fokus på årsredovisningar och att teorierna sedan har applicerats på empirisk data. Sedan 

genomfördes en innehållsanalys av textmaterialet vilket är en metod av kvantitativ art. Den 

forskningsdesign som använts är en fallstudie av flerfallsdesign med branscherna som fallen.  

Slutsats: Slutsatsen av denna undersökning är precis som tidigare forskning att företagen inte 

följer upplysningskraven fullt ut och att det därmed finns utrymme för förbättring. Dock ska 

det sägas att det skett en förbättring i de flesta av punkterna i IAS 36 punkt 134. Det har även 

framkommit att det finns en viss skillnad mellan branscherna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förklaringar av förkortningar 
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Detta inledande avsnitt tar upp undersökningens bakgrundsbeskrivning, problemdiskussion 

samt syfte, frågor och avgränsning. Avsnittet avslutas med en fortsatt dispositionsbeskrivning 

av uppsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  
Goodwill är och har ända sedan 1890-talet varit ett omdebatterat och hett ämne. Forskarna har 

sedan dess diskuterat hur redovisningen och värderingen av goodwill ska ske och lösningen 

tycks vara något som inte kommer att hittas inom någon snar tid. Det har framkommit att en 

del företag missbrukat redovisningen genom att välja tillvägagångssätt för att kunna snygga 

till resultaten för egen vinning. Det har även uppdagats att någon enhetlighet i redovisningen 

av goodwill inte funnits och därmed inte heller något bra sätt att få jämförbarhet 

(Seehtaraman, Balachandran & Saravanan 2004).  

En organisation som arbetat med att harmonisera redovisningsreglerna och standarderna 

mellan länderna för att öka jämförbarheten är IASB, International Accounting Standards 

Board. Tidigare hette denna organisation IASC som står för International Accounting 

Standards Committee (IFRS/IAS 2007:IASB p.7f). Standardernas syfte är att skapa bättre 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet för finansiella rapporterna (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson 2009:53f).  

År 2005 kom IASB fram med ett nytt ramverk av regler kallat IFRS, International Financial 

Reporting Standards. En av dessa standarder är IFRS 3 som har till syfte att behandla 

rörelseförvärv (IFRS/IAS 2007:IFRS 3 p.1).  När företag genomför ett rörelseförvärv kan det 

uppstå ett överpris som inte kan härledas till en specifik tillgång och benämns som goodwill. 

Detta kan definieras mer specifikt som skillnaden mellan vad förvärvaren betalar och 

nettotillgångarnas verkliga värde av det förvärvade bolaget. Den nya standarden IFRS 3 som 

behandlar redovisningen av goodwill innebär att företagen ska göra nedskrivningsprövning, så 

kallad impairment test. Detta ska göras minst en gång per år till skillnad från tidigare då 

goodwill skrevs av linjärt över den ekonomiska nyttjandeperioden. Dessa 

nedskrivningsprövningar behandlas och tas djupare upp i IAS 36 (Sundgren et al 2009:117f). 

För att få redovisa goodwill som en tillgång så måste företagen kunna identifiera och särskilja 

denna post från immateriella tillgångar enligt IAS 38 (IFRS/IAS 2007:497).  

1.2 Problemformulering 
Redovisning av goodwill har länge varit ett stort problem som nämnts tidigare enligt 

Seehtaraman, Balachandran & Saravanan (2004). Där IASB har ambition att harmonisera 

redovisningen för att minska skillnaden och problem med denna redovisning. Det mål som 

IASB har är att förbättra de finansiella rapporterna genom att öka begripligheten, relevansen, 

tillförlitligheten och jämförbarheten (Sundgren et al, 2009:53f).  

I och med förändringen av redovisningsreglerna 2005 uppkom standarden IFRS 3. Den tar 

upp hur företagen ska redovisa och värdera goodwill som uppstår vid rörelseförvärv. Det har 

lett till att goodwill inte längre ska skrivas av linjärt utan en nedskrivningsprövning ska 

genomföras årligen. Standarden som beskriver hur det ska gå till är IAS 36 och i p.134 i 

densamma anger vilka upplysningskrav som skall lämnas i de finansiella rapporterna. Dessa 

upplysningskrav har tillkommit för att ge ökad acceptans av rapporterna. (IFRS/IAS 2007:99).  



2 
 

Enligt tidigare studier som gjorts av Hultén & Persson (2006), Ekberg & Lorentzon (2007), 

PWC (2009) och Churyk & Cripe (2011) har det framkommit att standarderna IFRS 3 och 

IAS 36 inte följts fullständigt av företagen och att det finns incitament till vinstmanipulering. I 

undersökningen som gjordes av Lorentzon & Ekberg konstaterades att det föreligger stora 

skillnader på hur det ser ut efter införandet av IFRS 3. På grund av problematiken kring hur 

värderingen ska genomföras hävdar de att den nya standarden har lett till mer komplicerat 

arbetet kring de finansiella rapporterna. Ett av de problem som tas upp i undersökningen är att 

man kan tolka IFRS 3 på olika sätt. Det saknas hävdar forskarna klara och tydliga direktiv 

vilket ger utrymme för egna tolkningar. Detta kan leda till att företagsledningarna utnyttjar 

utrymmet för att redovisa på ett sätt som gynnar deras resultat. 

Detta är ett resultat som forskarna Churyk & Cripe bestyrker i sin undersökning som gjordes 

2011. Där undersökte de vad de nya redovisningsstandarderna har gett för konsekvenser för 

goodwillredovisningen. Resultatet av undersökningen blev att cheferna för företagen agerade 

för egenintresset vilket gav nackdelar för intressenterna. Några faktorer som låg till grund för 

missbruket av goodwillredovisningen var att cheferna ville påverka resultatet och därmed sin 

makt positivt. Genom att utnyttja de nya standardernas utrymme för egna tolkningar kunde 

man värdera och redovisa goodwill på ett för företaget positivt sätt det vill säga möjliggjorde 

att resultatet kunde påverkas i den önskade riktningen. 

För att undvika att redovisning och värdering av goodwill ska ske på olika sätt måste 

företagen bland annat lämna information enligt IAS 36 p.134 i deras finansiella rapporter. 

Detta för att minska felaktigheter med redovisningen och att ge användarna bättre information 

kring nedskrivningsprövningar. Det är något som många tidigare forskare undersökt och 

resultatet har varit att företagen inte följt standardens krav fullt ut. 

I en undersökning av Hultén & Persson (2006) studeras 40 börsnoterade företag och där 

framgick det att företagen inte uppfyllde kraven till fullo som ställdes i IAS 36 p.134. Det 

framkom att inte något företag följde alla delpunkter i standarden och i vissa fall fanns det 

punkter som inte uppfyllts till mer än 15% av de undersökta företagen. Några år senare, under 

2009, gjordes en liknande undersökning av PWC som omfattade 72 börsnoterade företag. Där 

framkom att företagens redovisningar hade förbättrats under 2007 till 2008 med att lämna 

information om upplysningskraven i sina årsredovisningar, men att de fortfarande inte följs 

fullt ut. 

Det är noterbart att det fortfarande finns problem kring informationen som företagen ska 

lämna enligt IAS 36 p.134 vid nedskrivningsprövningar. Detta problem har dock minskats 

men har ännu inte nått den perfekta nivån av uppfyllande enligt tidigare forskningar. I dessa 

tidigare forskningar tas ett stort antal företag med i undersökningen och någon fokus på vilken 

bransch de är aktiva inom finns inte. Istället studeras det överlag i olika börslistor och 

undersökningens längd är mellan ett till två år.  

Enligt IFRS ska börsnoterade företag följa samtliga standarder och därmed IAS 36 p.134, 

vilket gör att vi kan anta att någon skillnad inte borde finnas mellan branschers sätt att följa 

standarden. Därför anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en undersökning kring 

fenomenet inom två branscher. Dels för att inte någon av de tidigare forskningar vi tagit upp i 

detta avsnitt lagt fokus på bransch och för att kunna undersöka om det föreligger skillnader, 

vilket det enligt vår uppfattning inte bör göra. Undersökningen ska även fokusera på en längre 

tidsperiod mellan 2005 till 2010, för att kunna jämföra branschernas sätt att följa och förbättra 

användandet av standarden som behandlar nedskrivningsprövning. De branscher som kommer 

ingå i denna undersökning är dagligvaru- och hälsovårdsbranschen och dessa två valdes ut för 
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att de hade lika många aktiva företag, vilket skulle ge en mer rättvisande undersökning. Valet 

av dessa kommer att diskuteras djupare i metodavsnittet. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företagen inom branscherna dagligvaror samt 

hälsovård förhåller sig till upplysningskraven för goodwill vid nedskrivningsprövningarna. 

Vidare vill vi undersöka om det finns några skillnader mellan branscherna, i avseende till 

kravens uppfyllande.   

1.4 Frågeställningar  
Med utgångspunkt från problemformulering och syftet har några frågor tagits fram. 

Huvudfrågan i studien är att undersöka hur företagen i de utvalda branscherna redovisar och 

värderar goodwill vid nedskrivningstesterna mellan åren 2005-2010? 

Vi har även valt att använda oss av några delfrågor för att kunna svara på huvudfrågan: 

 Hur har företagen i branscherna uppfyllt kraven kring goodwill mellan åren 2005-

2010 som återfinns i IAS 36 p134?  

 Finns det några skillnader mellan branschernas sätt att följa dessa krav?   

1.5 Avgränsning  

Företagen i studien är endast de som är aktiva inom branscherna och är börsnoterade på 

svenska large cap. Därmed kommer inte mid cap- och small cap- företagen inom branscherna 

att beaktas. Företagens årsredovisningar kommer undersökas från 2005, då de nya IFRS- 

standarderna blev tvingande, till 2010. Övriga år kommer inte att studeras då företagen 

antingen inte varit tvungna att följa standarden eller att årsredovisningarna inte färdigställts. 

Upplysningskraven som återfinns i IAS 36 p.134 kommer ligga till grund för hela 

undersökningen, dock kommer inte samtliga punkter att beaktas. Den punkt som inte kommer 

att beaktas tar upp övriga immateriella tillgångar med obegränsad tid, vilket inte 

överensstämmer med vårt syfte. 

1.6 Fortsatt disposition  
Kapitel två, teoretisk referensram, inleds med en diskussion om begreppet goodwill och följs 

sedan upp med IASB och föreställningsramen. Sedan redogörs det för den standard, IAS 36, 

som varit relevant för den aktuella undersökningen. Vidare presenteras resultatet av tidigare 

forskningar inom ämnesområdet. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en möjlighet att 

förstå vad som ligger till grund för analys av empirin.  

I kapitel tre, metod, presenteras de synsätt, den strategi och den design som undersökningen 

använt sig av. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren ökad förståelse för hur uppsatsen är 

genomförd, samt att hjälpa läsaren att bedöma tillförlitligheten i uppsatsen. Det kommer även 

tas med en diskussion kring metodproblemen.   

Kapitel fyra, tolkningsmall, beskriver och redogör för den mall vilken ska användas för 

tolkningen av årsredovisningarna. Detta för att visa läsarna hur vi tolkat standarden och ge 

dem en förståelse hur bedömningen av företagen gått till. 

Kapitel fem, empiri/analys, presenterar hur företagen i de respektive branscherna uppfyllt 

kraven i standarden och även hur dessa skiljer sig åt i punkterna. Kapitlet kommer att vara 

uppbyggt på att koppla empirin med IAS 36 och IASB:s föreställningsram.  
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I kapitel sex, slutsats, kommer de slutsatser och resultat vi kommit fram till av 

undersökningen att redogöras och avslutas med förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretisk referensram  
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt i undersökningen presenteras den teoretiska referensram som använts. Denna 

börjar med en kort beskrivning av hur goodwill definieras. Efter detta redogörs för IASB och 

deras föreställningsram. Sedan följer en beskrivning av nedskrivningsprövning och 

upplysningskraven kring detta. Avsnittet avslutas med en beskrivning av tidigare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Goodwill 
Vad som är goodwill och hur det definieras är något som diskuterats av många forskare under 

en väldigt lång tid. Någon allmänt accepterad definition av det kontroversiella begreppet 

goodwill finns dock inte. I Bithell’s (1882) A Counting House Dicontare kan man se en av de 

första definitionerna. Där beskrivs goodwill som viljan hos ägaren av ett företag att avstå 

förväntningarna hos företaget till någon annan mot betalning (Seehtaraman, Balachandran & 

Saravanan 2004).  

Ett annat sätt att definiera goodwill förklarades av forskarna Gore & Zimmerman (2010)  som 

en vilja att betala ett överpris av företagets identifierbara nettotillgångar för att komma åt 

synergieffekten. Med detta menas att man genom en kombination av två företag ska generera 

högre värden som inte skulle vara tillgängliga om företaget handlade självständigt (Gore & 

Zimmerman 2010). 

Forskarna menar att det inte bara finns en typ av goodwill, vilket kan förklara svårigheten 

med att hitta en allmänt accepterad definition. Det talas oftast om två olika typer av goodwill 

det vill säga att man väljer att skilja mellan internt upparbetad goodwill från förvärvad 

goodwill. Orsaken till att dessa skiljs åt är för att den internt upparbetade inte accepteras att 

tas upp som en tillgång. Detta på grund av att värdering av den internt upparbetade 

goodwillen inte anses kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt (Sundgren et al 2010:117).  

Då goodwill är ett kontroversiellt begrepp och ständigt återkommer i denna uppsats har vi 

upplevt det angeläget att ha med ovanstående diskussion. Det gjordes för att försöka 

tydliggöra vad goodwill står för och samtidigt visa på problematiken att det inte finns en 

entydig definition.   

2.2 IASB 
IASB är en normgivande organisation som arbetar med att ta fram en harmonisering av 

redovisningsstandarderna gällande utformningen av de finansiella rapporterna. Detta arbete 

görs för att länderna har olika ekonomiska och legala faktorer som påverkar hur 

redovisningen ska genomföras. IASB har som mål att minska dessa skillnader mellan 

ländernas olika redovisningskrav och få en så jämställd redovisning som möjligt. Syftet till att 

IASB valt att fokusera på de finansiella rapporternas utformning är, för att på bästa sätt kunna 

nå ut till företagen oavsett vilket land eller marknad de är aktiva på (IFRS/IAS 2007:IASB 

p.8).  

IASB har gett ut en föreställningsram för att detta ska kunna ge vägledning på ett så lätt sätt 

som möjligt. Denna tar upp olika grundprinciper och begrepp som är viktiga vid utformningen 

av de finansiella rapporterna (Sundgren et al 2010:53). I föreställningsramen finns det en 

uppsättning grundläggande kvalitativa egenskaper med målet att göra finansiella rapporterna 

lättare att bruka för användaren. Det finns egenskaper som kan anses vara viktigare än andra. 
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De fyra viktigaste anses vara begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 

(IFRS/IAS 2007:IASB p.24). 

2.3 Kvalitativa Egenskaper 
Dessa fyra kvalitativa egenskaper anser vi är mest relevanta för undersökningen då de anger 

hur finansiella rapporterna ska utformas. Då vi ska undersöka hur företagen lämnar 

information om nedskrivningsprövningarna som görs årligen kommer dessa egenskapspunkter 

att beaktas. Detta för att se om informationen som lämnas i årsredovisningarna är begriplig, 

relevant, tillförlitlig och jämförbar mellan branscherna. Vilka egenskaper IASB:s 

föreställningsram kräver för harmoniseringen. 

2.3.1 Begriplighet 

Enligt föreställningsramen ska informationen som lämnas i de finansiella rapporterna vara 

begriplig för de som läser denna. Dock förutsätter föreställningsramen att läsarna av den 

finansiella rapporten ska ha en viss nivå av kunskap gällande bland annat ekonomi och 

redovisning som ligger till grund för affärsverksamheten (IFRS/IAS 2007:IASB p.25). 

Informationen som kan anses vara svårbegriplig får dock enligt standarden inte utelämnas av 

skälet att den för vissa användare anses vara svår att förstå (Sundgren et al 2010:53). 

2.3.2 Relevans 

Denna del i föreställningsramen handlar om att den information som ges ut ska ha relevans för 

de som ska använda den i sina beslutsunderlag. Information som ges är relevant om den kan 

komma att påverka den som ska ta ett beslut. Detta genom att underlätta bedömningen 

exempelvis genom att kunna värdera inträffade, aktuella och framtida händelser.  Det handlar 

även om att kunna göra en bedömning och bekräfta eller göra en korrigering av arbete som 

utförts tidigare (IFRS/IAS 2007:IASB p.26). 

Relevansen är även viktig när man ska handskas med tillgångarnas storlek och när en 

bedömning av den förmåga företaget har när det ska utnyttja möjligheterna (IFRS/IAS 

2007IASB p.27). Information om företagets ställning och tidigare resultat är viktiga detaljer 

för framtida prognoser av den finansiella ställningen. Däremot är det inte nödvändigt att ha 

med information om prognoser om framtiden (IFRS/IAS 2007:IASB p.28). 

2.3.3 Tillförlitlighet 

Den information som ges ut ska enligt standarden vara tillförlitlig för att kunna användas av 

läsarna. För att vara tillförlitlig anger standaren att den inte ska innehålla några väsentliga 

felaktigheter eller vara vinklad. Det vill säga att användarna måste kunna anta att 

informationen som anges stämmer överens med verkligheten (IFRS/IAS 2007: IASB p.31).  

Det finns även information som kan anses vara relevant men osäker på grund av olika faktorer 

och bör då inte redovisas. Detta på grund av att de finansiella rapporterna riskerar att bli 

vilseledande och därmed inte uppfylla kravet för tillförlitlighet (IFRS/IAS 2007: IASB p.32). 

Det kan i vissa fall när osäkerheten kring värderingen finns välja att ge noggranna 

upplysningar i de finansiella rapporterna. Det kommer då ge läsaren ytterligare en möjlighet 

att granska tillförlitligheten (Sundgren et al 2010:55).  

2.3.4 Jämförbarhet 

Med detta begrepp menar standarden att läsarna av de finansiella rapporterna ska kunna bilda 

sig en egen uppfattning om företagets resultat och finansiella ställning för att sedan kunna 
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jämföra det med andra företag (IFRS/IAS 2007:IASB p.39). För att läsarna ska kunna göra 

denna jämförbara bedömning av rapporterna krävs att företagen ska använda samma 

redovisningssätt. Detta medför att man kan jämföra företaget över tiden och mellan andra 

företag (Sundgren et al 2010:55).  

Men då utvecklingen går framåt så sker det även att standarderna byts ut och förbättras och 

det är något som inte ska förhindras. Dock måste företagen ge information om när sådana 

förändringar sker och ta men det i den delen av IASB:s föreställnings ram (IFRS/IAS 

2007:IASB p.40f). Det är även viktigt för läsarna att det finns information i de finansiella 

rapporterna om de tidigare räkenskapsåren gällande företagens finansiella ställning. Detta för 

att läsarna ska kunna jämföra och se hur företaget förbättrats eller försämrats och därmed 

kunna bilda sig en uppfattning, vilket är egenskapens mål (IFRS/IAS 2007:IASB p.42). 

2.4 IFRS 3 
IFRS 3 är den nya standarden som publicerades av IASB som berör rörelseförvärv. Den nya 

standarden är till för att ge anvisningar hur finansiella rapporter ska utformas när ett 

rörelseförvärv uppstår (IFRS/IAS 2007:IFRS 3 p.1). 

Redovisningen av rörelseförvärven måste nu efter införandet av IFRS ske enligt 

förvärvsmetoden och inte som tidigare då även poolnings- och klyvningsmetoden kunde 

användas. Vid användning av förvärvsmetoden skall företagen beakta flera kriterier för att 

kunna uppfylla de krav som IFRS 3 ger (Sundgren et al 2010: 137).  

Först måste det gå att identifiera förvärvaren samt identifiera när förvärvaren får 

bestämmanderätt över förvärvet. I många fall är det självklart vem förvärvaren är men det kan 

även vara problematiskt då två företag går samman och betalningen sker med aktier. Sedan 

måste det fastställas vad anskaffningsvärdet är det vill säga den köpta enhetens pris. Det finns 

även krav på att man måste kunna fastställa den förvärvade enhetens identifierbara tillgångar 

och skulder, samt att beräkna goodwill och minoritetsintresset. Goodwill, ska som vi nämnt 

tidigare, redovisas om anskaffningsvärdet överstiger förvärvets nettotillgångar som beräknas 

genom att ta skillnaden mellan tillgångarna och skuldernas verkliga värden. Alla beräkningar 

och värderingar som förvärvsmetoden medför ska alltid beräknas till det verkliga värdet 

(Sundgren et al 2010:137-144).  

IFRS 3 har också lett till att företagen förbjudits att standard- eller slentrianmässigt skriva av 

goodwill och istället ska det utföras årlig nedskrivningsprövning, så kallad impairment test, 

för att se om nedskrivningsbehoven finns (IFRS/IAS 2007:IFRS 3 p.55). Impairment test 

behandlas djupare i IAS 36 och där finns det också en uppsättning upplysningskrav som 

måste uppfyllas vid värdering och redovisning av goodwill (IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.134).  

2.5 Nedskrivningsprövning/ Impairment test 
Nedskrivningsprinciperna som IAS 36 föreskriver ska användas oavsett vilken 

redovisningsmetod som ett företag har använt sig av gällande värderingen av sina tillgångar 

(Sundgren et al 2009:88).  

Standarden har till syfte att ta upp och beskriva de metoder som ska användas. Standarden har 

framställts för att företag ska få en möjlighet att redovisa sina tillgångar på ett så korrekt sätt 

som möjligt, det vill säga att man inte redovisar tillgångarna högre än återvinningsvärdet. 

Skulle det vara så att en tillgång redovisas till ett för högt värde ska den skrivas ned. Med för 

högt värde menar man att om det skulle överstiga det nuvärde av inbetalningsöverskott som 

man förväntas få in av tillgången (IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.1). 
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Standarden anger också att det är viktigt att fastställa när en tillgång ska skrivas ned. Det 

framgår av standarden att detta ska ske vid olika tillfällen. Bland annat ska en tillgång skrivas 

ned när värdet har minskat och att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet 

(IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.8). Har företaget en tillgång med obegränsad nyttjandetid ska även 

den vara föremål för nedskrivningsprövning (IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.10). 

Enligt standarden ska det beaktas om en nedskrivning är en bestående sådan. Dock finns det 

undantag för denna regel för de finansiella tillgångarna. Det kan hävdas att de externa 

indikationerna är viktiga för att man ska kunna bedöma en tillgångs nyttjandevärde (Artsberg 

2005:222). Det finns även interna indikationer på att en nedskrivningsprövning utöver de 

externa (IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.12). 

Tabell: Externa och interna informationskällor 

Externa informationskällor   Interna Informationskällor  

1) Tillgången har minskat i värde under den 

gångna perioden av andra orsaker än av den 

normala användningen 

 
1) Belägg för att tillgången är skadad eller 

föråldrad finns 

2) Det har under den gångna perioden skett 

förändringar som kan påverka bolaget 

negativt på den marknad tillgången är 

menad att användas på. 

 2) Det har framkommit att förändringar 

kommer att ske vilket kommer att påverka 

tillgången och hur det är tänkt att användas på 

ett negativt sätt. 

3) Om återvinningsvärdet kan minska 

väsentligt om räntor och/eller 

avkastningskraven har stigit 

 3) Avkastningen har visat sig vara lägre än vad 

som antagits alternativ att kommer att bli 

sämre än antaget. 

4) Börsvärdet understiger det egna kapital 

som bolaget redovisar. 

 
 

(IFRS/IAS 2007: p.12) 

Företagen ska fastställa återvinningsvärdet för att därigenom kunna veta om det föreligger ett 

nedskrivningsbehov. Standarden säger att det inte alltid är nödvändigt att beräkna både 

verkligt värde minus försäljningskostnaderna och nyttjandevärdet. För om något av dessa 

värden överstiger det redovisade värdet föreligger inget nedskrivningsbehov (IFRS/IAS 

2007:IAS 36 p.19). Nyttjandevärdet beräknas genom en uppskattning av framtida ut- och 

inbetalningar samt en diskontering av dessa framtida betalningar (IFRS/IAS 2007:IAS 36 

p.31) När företagen gör detta ska de basera dessa på rimliga antaganden som visar 

företagsledningens bästa uppskattning av de förhållanden som råder samt att prognoserna som 

tagits fram är baserade på de senaste budgetarna. För att sedan basera bedömningar av 

framtida kassaflöden på perioder bortom den period som omfattas av de senaste budgetarna 

(IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.33). Denna diskonteringsfaktor som företagen använder vid 

beräkningar ska vara angiven före skatt (IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.55). 

När det föreligger en prövning av ett nedskrivningsbehov ska den goodwill som uppkommit 

vid ett rörelseförvärv fördelas på de kassagenererande enheterna eller de grupper av 

kassagenererande enheterna som kan gynnas av synergierna av förvärvet. Det föreligger även 

krav på de enheter på vilka goodwill fördelats. Goodwill ska vara lika stor som den lägsta 
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nivån i det aktuella företaget där goodwill kan övervakas inom företagets interna styrning och 

inte vara större än ett segment (IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.80). 

Skulle företaget enbart kunna preliminärt redovisa förvärvet skall de, om förvärvsanalysen 

inte kan färdigställas innan räkenskap årets utgång, ge upplysningar om värdena (IFRS/IAS 

2007:IAS 36 p.85). 

För de kassagenererande enheter på vilka goodwill har fördelats ska en 

nedskrivningsprövning genomföras om indikationer på om ett sådant behov föreligger. Man 

gör denna prövning genom att jämföra det redovisade värdet på den kassagenererande enheten 

med återvinningsvärdet av densamma. Om återvinningsvärdet ligger över det redovisade 

föreligger inte ett nedskrivningsbehov. Skulle motsatsen gälla ska företaget redovisa en 

nedskrivning (IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.90). 

Varje år ska man pröva om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Denna prövning kan 

genomföras närhelst under året, dock skall detta göras vid samma tid för aktuell enhet varje 

år. Däremot behöver företaget inte göra denna nedskrivningsprövning för alla enheter vid 

samma tillfälle (IFRS/IAS 2007:IAS 36 p.96).  

2.5.1 Upplysningar 

Upplysningskraven har IASB utvecklat för att företagen ska ge information om hur 

nedskrivningsprövningen och värderingen utförts. Dessa upplysningskrav som tas upp i 

undersökningen finner man i IAS 36 p.134. Vi kommer endast som sagts tidigare i 

avgränsningen att ta med upplysningskraven som berör goodwill och inte övriga immateriella 

tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod.  

I IAS 36 p.134 anges det att företagen ska lämna information som krävs enligt punkterna 

nedan för varje kassagenererande enhet där goodwill är redovisad.  

A) Det goodwillvärde som redovisats och som ska fördelas på enheten eller grupper av 

enheter. 

C) Informera om på vilken grund enhetens återvinningsvärde har fastställts. Dessa grunder är 

antingen nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader. 

D) Om återvinningsvärdet för enheten är baserad på nyttjandevärdet så ska det informeras 

enligt följande punkter: 

i) Det är viktigt att det informeras om varje viktigt antagande vilket företagsledningen baserar 

kassaflödesprognoser på under den senaste period som täcks av budgetar/prognoser. Viktiga 

antaganden är sådana där enhetens återvinningsvärde är mest känsligt. 

ii) Information om vilken metod ledningen använder sig av för att få fram det värde eller 

värden som används i alla de viktiga antagandena. Det ska också anges om värdet eller 

värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller stämmer överens med extern information, 

skulle det inte vara så ska information lämnas om hur och varför det skiljer sig åt.  

iii) Information om vilken period som företagsledningen prognostiserat kassaflödena som är 

grundade på finansiella budgetar/prognoser. Om perioden skulle överstiga fem år måste 

information lämnas till varför det sker.  
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iv) Informera om den tillväxttakt som används för att förklara kassaflödesprognoserna bortom 

den period som täcks av de tidigare gjorda budgeterna/prognoserna. Motivet till varför man 

använt sig av en tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxtakten skall anges. 

v) Diskonteringsfaktorn eller faktorerna som används för de framtida kasseflödesprognoserna. 

E) Om återvinningsvärdet för enheten baseras på verkligt värde minus försäljningskostnader 

så ska metoden som används redovisas. Skulle det vara så att man inte fastställde verkligt 

värde minus försäljningskostnader med ett observerbart marknadspris ska det lämnas 

information om: 

i) Information om varje viktigt antagande som företagsledningen använt vid fastställande av 

verkligt värde. Viktiga antaganden är här sådana antaganden där enhetens återvinningsvärde 

är mest känsliga.  

ii) Information om vilken metod ledningen använder sig av för att få fram det värde eller 

värden som används i alla de viktiga antagandena. Det ska också anges om värdet eller 

värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller stämmer överens med extern information, 

skulle det inte vara så ska information lämnas om hur och varför det skiljer sig åt. 

F) Informera om en rimligt möjligt förändring i ett viktigt antagande som företagsledningen 

grundat sitt fastställande av enhetens återvinningsvärde skulle leda till att enhetens redovisade 

värde överstiga återvinningsvärdet.  

i) Information om det belopp som enhetens återvinningsvärde överstiger det redovisade 

värdet. 

ii) Ge information om värdet som tilldelats det viktiga antagandet. 

iii) Ge information om det belopp av värdet som omfattas i det viktigaste antagandet som 

måste ändras för att enhetens återvinningsvärde ska stämma överens med det redovisade 

värdet.  

2.6 Tidigare forskning  
Det finns flera forskare som tidigare har studerat problematiken kring goodwillredovisningen 

både innan och efter införandet av IFRS- standarderna. Detta har lett till intresset att skriva en 

uppsats om goodwill som ämne för att få djupare kunskaper och förståelse.  

I en artikel av Seetharaman, Balchandran och Saravanan (2004) studerades 

goodwillredovisningen förr, idag och i framtiden. De diskuterade i artikeln att det under åren 

har förekommit missbruk kring goodwillredovisningen där de tog upp att vissa valde att 

redovisa goodwill mot ingenting. Detta gjorde att andra reserver och intäkter var oberörda 

vilket ledde till att resultatet var oförändrat. De nämner i sin artikel att goodwill är ett väldigt 

omdiskuterat ämne av många akademiker och revisorer. Slutsatserna i denna undersökning 

var bland annat att forskarna ansåg att enhetlighet för redovisningen av goodwill var något att 

sträva efter. Detta för att kunna uppnå en jämförbarhet på marknaden mellan företagen. En 

lösning till problemet med redovisningen av goodwill ansåg forskarna dock ännu inte fanns 

men att det var på väg. Forskarna poängterade även att goodwill ständigt ska undersökas och 

försöka hitta nya lösningar ifall nya problem uppstår i och med nya införanden.  

Karin Hultén och Lars-Erik Persson som arbetar vid PWC gjorde en undersökning 2006 där 

de tittade på hur totalt 40 svenska och utländska företag uppfyller upplysningskraven gällande 

nedskrivningsprövning av goodwill. I studien undersöktes de utvalda företagens 
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årsredovisningar 2005 som var det första året efter införandet av de nya IFRS- standarderna. I 

dessa studerades om informationen företagen lämnat kring nedskrivningsprövningar av 

goodwill uppfyller kraven som IAS 36 p.134 ställer. Resultatet av undersökningen visar att 

företagen som undersökts har kommit olika långt med att uppfylla dessa krav, dock har inte 

något av företagen följt kraven fullt ut. Många av företagen har en betydande 

förbättringspotential för att kunna uppfylla kraven. De punkter som företagen uppfyllde sämst 

i undersökningen var hur varje viktig antagande fastställts, vilken tidsperiod som täcker de 

prognostiserade kassaflöden och vilken tillväxttakt som användes efter 

kassaflödesprognoserna. De menar att orsaken till det dåliga resultatet kan vara att 

upplysningskraven var nya och att företagen inte hade arbetat in de nya rutinerna. 

I en annan undersökning som PWC redogjorde för under 2009 visade att upplysningskraven 

hade förbättrats ytterligare under 2008 jämfört med tidigare år. Denna undersökning 

omfattade 72 börsnoterade företag på Nordic Growth Market och Stockholmsbörsen large, 

mid och small cap. Resultatet i undersökning visade att hela 95% av företagen har följt 

upplysningskravet att fördela goodwill på kassagenererade enheter. Det visas även att 

samtliga företag använt sig av nyttjandevärdet vid beräkning av återvinningsvärdet. Vid 

upplysningskravet om att informera om diskonteringsräntan var det 98% av företagen som 

uppfyllde detta, dock var det en lite försämring från 2007 då 100% uppfyllde kravet. De flesta 

företagen, ca 90%, lämnade information om vilken prognostid som hade använts och endast 

4% av alla företag använde sig av tid längre än fem år. Med denna undersökning kan man se 

att företagen ständigt förbättrar sig och att vissa upplysningskrav är näst intill helt uppfyllda. 

Det framkom att det dock finns en bit kvar till alla de krav som återfinns i IAS 36 p.134 är 

tillfullo redovisade.  

Under 2009 publicerades en annan undersökning som styrker de tidigare forskarnas resultat. 

Denna undersökning utfördes av Tyrone M Carlin och Nigel Finch som studerade hur företag 

i Malaysia uppfyllde upplysningskraven. De valde ut några av de delpunkter IAS 36 p.134 tar 

upp. I denna underökning ingick 36 börsnoterade företag som var aktiva i Malaysia. 

Företagen som studerades valde genomgående att basera återvinningsvärdet på 

nyttjandevärdet och inte på verkligt värde minus försäljningskostnader. Dock framgick det att 

två företag använde en kombination av dessa metoder att fastställa återvinningsvärdet. 

Resultatet av undersökningen blev att ett flertal av företagen inte följt kraven som ställts i 

standarden och att en stor förbättringspotential finns. De punkter som företagen inte uppfyllt 

var hur de fördelat goodwill över kassagenererande enheter, vilken diskonteringsränta och 

tillväxttakt som använts vid beräkningarna av nedskrivningsprövningarna. Punkten som 

behandlar tillväxttakten var den som uppfylldes allra sämst i undersökningen där hela 60% av 

företagen inte lämnat information på korrekt sätt enligt standarden.  Detta resultat visar precis 

som studien av Hultén och Persson att företagen var mycket dåliga med att lämna någon 

information om tillväxttakt för extrapolering av kassaflödesprognoser.  
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3 Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt redogörs det för vilket vetenskapligt synsätt, vilken forskningsstrategi och 

forskningsdesign undersökningen använder. Samt redogörs det för hur datainsamlingen 

gjorts. Avsnittet rundas av med metodproblem och källkritik. 

___________________________________________________________________________ 

3.1Vetenskapligt synsätt  

3.1.1 Positivism/Hermeneutik 

Det brukar diskuteras om två olika synsätt inom vetenskapliga rapporter. De är det 

positivistiska och det hermeneutiska synsätten som skiljer sig åt vid undersökningarnas 

utformning och behandling av material. 

 Det positivistiska synsättet har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som talar för att använda 

naturvetenskapliga metoder vid utforskning av den sociala världen (Bryman & Bell 2011:26). 

Detta synsätt är uppbyggt på teorier om att det finns mönster och regelmässigheter i den 

sociala världen precis som i naturen. Positivister har som syfte att hitta dessa mönster och 

regelmässigheter för att genom det lägga fram sina resultat (Denscombe 2008:281).  

Det andra synsättet, det hermeneutiska, bygger på förståelse och tolkning som till skillnad 

från det positivistiska innehåller en kunskapsuppfattning. Här försöker man se skillnader i den 

sociala världen genom att försöka fånga den subjektiva innebörden (Bryman & Bell 2011:26).   

I vår undersökning kommer det positivistiska synsättet att ligga till grund då syftet är att titta 

på företagens årsredovisningar och undersöka hur informationen i dessa följer 

upplysningskraven som IAS 36 föreskriver. Studien ska undersöka om det finns något 

mönster i de två olika branschernas sätt att lämna information i de finansiella rapporterna. 

Detta överensstämmer inte med det hermeneutiska synsättet då syftet inte är att få djupare 

förståelse av varför företagen följer kraven på det sätt de gör. Detta leder till att valet av den 

positivistiska föreställningen är mest lämpad för undersökningen, vilket i sin tur motiverar 

valet av det vetenskapliga synsättet.  

3.1.2 Induktion/Deduktion  

Inom samhällsvetenskapliga forskningar talas det om två olika uppfattningar för att se 

förhållandet mellan empiri och teori. Forskningen har som mål att sammankoppla empirin 

med teorin och det kan antingen ske på ett induktivt eller deduktivt sätt (Johannessen & Tufte 

2010:35).  

Den induktiva ansatsen innebär att man inleder forskningen med att samla in all data som ska 

undersökas och utifrån det välja de teorier som är mest lämpade. Genom att använda den 

induktiva ansatsen är syftet att se generella mönster som sedan kan kopplas till teorier eller 

begrepp. Enkelt förklarat är det ifrån empirin man bestämmer vilka teorier som forskningen 

ska grundas på (Johannessen & Tufte 2010:35).  

Den andra ansatsen det talas om inom samhällsvetenskaplig forskning är som sagts innan den 

deduktiva. Denna kommer ifrån deducera som betyder att avleda och innebär att man ska 

avleda från det generella till det konkreta. I klartext ska denna ansats se om empirin i 

undersökningen bekräftar de teorier som används. Utgångspunkten är i denna ansats ifrån 

teorin till skillnad från den induktiva (Johannessen & Tufte 2010:35).  
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I denna studie kommer den deduktiva ansatsen att ligga till grund för hur undersökningen ska 

utföras. Den deduktiva som innebär att man först bestämmer teorier för att sedan se hur dem 

nyttjas i den data som samlats in. Teorierna som kommer att användas i undersökningen för 

att undersöka om företagen i de två utvalda branscherna redovisar och värderar goodwill på 

ett korrekt sätt är IASB:s föreställningsram, samt IAS 36 där upplysningskraven finns. Detta 

motiverar valet av den deduktiva ansatsen då teorierna valdes ut först för att sedan applicera 

dessa på empirin som tagit fram ur företagens finansiella rapporter.  

3.2 Forskningsstrategier 
Det finns två olika inriktningar av forskningsstrategier som tas upp i Bryman & Bell (2011), 

kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. Hur dessa används beror på vilken frågeställning 

undersökningen har, det vill säga vad som eftersträvas att undersöka. Den kvantitativa 

forskningsstrategin betonar kvantifiering när det gäller analys och insamling av data. I denna 

strategi är det ofta ur ett deduktivt synsätt man tittar på förhållandet mellan teori och 

forskning med andra ord att den lägger vikt på prövning (Bryman & Bell 2011:39f). Här säger 

forskarna att man arbetar med kvantitativ eller ”hårda” data. Det som också kännetecknar den 

kvantitativa strategin är räkneoperationer, det vill säga att resultatet redovisas med hjälp av 

siffror. Detta sätt ger en ytligare bild av det undersökta och är bra då undersökningen berör en 

större mängd (Johannessen & Tufte 2010:69- 76).  

Den andra forskningsstrategin är den kvalitativa som till skillnad från den kvantitativa lägger 

fokus på ord och inte kvantifiering vid insamling och analys av data. Det synsätt som ofta 

används för att se på förhållandet mellan teori och forskning är det induktiva vilket lägger 

vikten på generering av teorierna (Bryman & Bell 2011:39f). Denna strategi säger man 

behandlar kvalitativ eller ”mjuka” data.  Här är fokus på tolkning av det material som samlats 

in till undersökningen. Det innebär att man undersöker materialets olika delar för att kunna få 

en ökad förståelse av helheten av det som undersöks. Det sägs att denna strategi är mer 

djupgående än den kvantitativa. Exempel på en sådan undersökning kan vara intervjuer och 

observationer (Johannessen & Tufte 2010:69-76).  

Det finns klara skillnader mellan dessa två strategier, dock kan det inte sägas att de står i 

motsättning till varandra utan i många fall finns det utrymme för en kombination av dessa två 

forskningsstrategier (Bryman & Bell 2011:39ff). 

I vår studie är det därför naturligt att använda en kvantitativ forskningsstrategi då den kommer 

undersöka årsredovisningar som är en form av ”hårda” data. Vårt syfte styr därmed valet av 

metod, som i vårt fall ledde till tillämpning av den kvantitativa strategin. Vidare handlar vår 

undersökning om att beskriva och förklara skillnaderna mellan de olika branscher i avseende 

till hur pass de förhållit sig till reglerna i IAS 36 p.134, snarare än att förstå i en djupare 

bemärkelse. Detta stärker argumenten mer för det kvantitativa tillvägagångssättet än den 

kvalitativorienterande. Studiens sätt att koppla samman teorin med empirin har också varit en 

bidragande orsak till valet av den kvantitativa strategin. Då denna studie har det deduktiva 

synsättet som oftast ligger till grund för kvantitativa forskningar.  

Metoden i undersökningen kommer att vara en innehållsanalys av textmaterialet. Detta 

tillvägagångssätt är ett exempel på en kvantitativ forskningsstrategi enligt Bryman & Bell 

(2011), vilket utgör ytterligare en anledning till valet. Innehållsanalys är en metod som 

används vid analys av texter och dokument. Denna metod är ett hjälpmedel för att kunna 

kvantifiera innehållet i dokumenten eller texterna med hänsyn till det som ska undersökas 

(Denscombe 2008:199f). Det som studien kommer att undersöka är hur företagen inom de 

utvalda branscherna uppfyller upplysningskraven kring goodwill. Med hjälp av 
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innehållsanalysmetoden kommer vi att kvantifiera den data som berör upplysningskraven i 

IAS 36 p.134. De texter och dokument vi kommer att använda oss av är årsredovisningar 

mellan 2005-2010 för företagen i de utvalda branscherna. Då data består av en mångfald 

årsredovisningar, som är en av den kvantitativa metodens förutsättningar, motiveras 

metodvalet ytterligare en nivå genom detta. 

3.3 Forskningsdesign 
Forskningsdesign utgör en ram för hur analys och insamling av empirisk data ska gå till. Det 

finns flera olika designer och för att kunna bestämma vilken som är bäst lämpad för 

undersökningen krävs en klar frågeställning samt att man bestämt vilken forskningsstrategi 

som ska tillämpas (Bryman & Bell 2011:47).  

En fallstudie innebär att en undersökning sker på en mindre begränsad grupp. I denna försöker 

forskare utgå från ett helhetsperspektiv och således få fram så täckande information som 

möjligt. Fallstudier kommer ofta till användning när processer och förändringar ska 

undersökas (Patel & Davidson 2009:54). En fallstudie kan studeras som enfallsstudie eller 

flerfallsstudie. En enfallsstudie är försvarbar exempelvis när en teori ska testas och när ett 

typiskt fall ska studeras (Yin 2007:61f). 

Med flerfallsdesign menas att det är mer än ett fall som studeras, samt en eller flera 

analysenheter i vardera av fallen (Yin 2007:60). Varje fall ska ha en specifik orsak för sin 

existens inom undersökningens ramar. Utgångspunkten av en flerfallstudie är att den ska 

betraktas som multipla experiment, det vill säga att det ska finnas en replikationslogik (Yin 

2007:68). Med det menas att undersökningen antingen upprepas exakt likadant utan att 

förändra förutsättningarna eller att förändra en eller ett par av förutsättningarna (Yin 

2007:68). Alltså kan det sägas att logiken i multipla experiment och flerfallsstudier är 

likartade. Fallen som ska ingå i undersökningen måste väljas ut noggrant för att de antingen 

ska kunna visa liknande resultat eller motsatta resultat, men av förutsägbara orsaker (Yin 

2007:69). För att visa på replikationslogikens omfattning ska även en jämförelse visas mellan 

fallen. Här ska det också kunna visas varför en del av fallen kunde förutsägas ge vissa resultat 

medan andra inte (Yin 2007:72). När denna typ av forskningsdesign används är det angeläget 

att ställa frågan om hur stort antal fall som är nödvändiga eller tillräckliga för den aktuella 

undersökningen. Det handlar här om fallreplikationer och det viktiga i denna del är hur många 

av dessa som används för att skapa den säkerhet som undersökningens författare önskar att få 

(Yin 2007:73). En flerfallsstudie gör även att undersökningen blir bättre än om enbart ett fall 

skulle studeras. Om det finns fler än ett fall finns det möjlighet till en direkt replikation. Detta 

får till följd att resultatet blir mer hållbart om det kommer från två oberoende fall. 

Generaliseringen kan komma att bli högre i sådan studie om slutsatserna av fallen blir 

desamma (Yin 2007:76).  

Den forskningsdesign som används vår undersökning är en fallstudie av flerfallsdesign. 

Denna design är vald då den stämmer med undersökningens syfte att undersöka hur två 

branscher förhåller sig till upplysningskraven under åren 2005-2010. I undersökningen 

kommer dagligvaru- och hälsovårdsbranschen  vara de två fall som ska jämföras och 

företagen i dessa är analysenheterna, vilket är av en flerfallstudiekaraktär. Båda fallen är 

oberoende av varandra och undersökningen kommer genomföras på samma sätt. IAS 36 p.134 

kommer vara variabeln som ska appliceras på samtliga analysenheter i båda fallen för att 

undersöka hur väl företagen har följt upplysningskraven. Därmed ska en replikerbarhet uppstå 

när dessa två fall jämförs med varandra för att se om resultaten liknar varandra eller inte. För 

att skapa en så hög säkerhet som möjligt i undersökningen har samtliga företag i de båda 

branscherna tagits med i studien.   
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3.4 Datainsamlingsmetod  
Arbetet inleddes med att ta hem årsredovisningar för åren 2005-2010 från respektive företags 

hemsida. I dessa togs den information som var relaterad till goodwill och upplysningarna 

kring detta för att konkret se hur företagen redovisat. I nästa steg i arbetsprocessen 

strukturerades den insamlade data vilket presenteras i empiriavsnittet.  

Viktigt är även att diskutera själva informationskällan och ställa frågan om den är i original 

eller med andra ord om data är primär eller sekundär. Skillnaden mellan dessa är hur pass nära 

forskaren är uppgiftslämnaren. Om det berör förstahandsrapporteringar och 

ögonvittnesskildringar så benämns dessa som primärkällor. Denna undersökning har använt 

sig av sekundära data då årsredovisningar som hämtas inte kommer direkt från 

ursprungskällan och kan därmed inte ses som primärkällor (Patel & Davidson 2009:65). Ett 

problem med sekundärdata är att det kan ta tid att få grepp om de variabler som har använts 

(Bryman & Bell 2001:235). För att komma runt detta problem har författarna använt sig av 

regelverket IFRS som beskriver vilken information som ska lämnas i de finansiella 

rapporterna angående IAS 36 p.134.  

3.4.1 Bearbetning av data 

När vi skulle bearbeta den data som skulle ingå i vår studie granskades de ställen i företagens 

årsredovisningar där goodwill och nedskrivningsprövningar togs upp. Det var oftast i noterna 

om redovisningsprinciper och immateriella tillgångar som informationen fanns. Vi jämförde 

sedan den information företagen gav i noterna med reglerna om upplysningskraven som 

återfinns i IAS 36 p.134 för att se hur dessa följs.  

För att få en överblick över resultatet användes ett exceldokument där samtliga delpunkter i 

IAS 36 p.134 skrevs in. Därefter analyserade vi de olika punkterna och genom 

tolkningsmallen gjordes en bedömning på hur pass korrekt de berörda företagen uppfyllt 

kraven, vilka vi sedan applicerade i dokumentet. 

Om företagen hade blivit godkända i punkten sattes ett (g) i rutan och för förtagen som 

underkänts sattes ett (u). Detta gjorde vi under samtliga år undersökningen omfattade vilket 

gjorde det lättare att kunna sammanställa informationen och dra slutsatser. Tolkningsmallen 

som bedömningarna baserades på återfinns i kapitel fyra där det tydligt kan ses vilka krav som 

styrde våra bedömningar. 

3.5 Urvalsprocess 
Denna studie är av fallstudiedesign och här ska det förklaras hur fallen och urvalet valdes ut.  

De två branscherna som är fallen i undersökningen valdes från börsens large cap index. 

Branscherna som valdes är dagligvaru- och hälsovårdsbranschen. Företagen som ingår i 

undersökning inom hälsovårdsbranschen är AstraZeneca, Elekta, Getinge samt Meda och de 

inom dagligvarubranschen är Axfood, Hakon Invest, Oriflame samt Swedish Match. Dessa är 

samtliga företag i branscherna på large cap vilket därmed kan sägas vara ett totalurval.  

För att kunna välja ut dessa två branscher, det vill säga två fall, till undersökningen 

undersöktes först samtliga branschers aktiva företag på börsens large cap. Detta gjordes för att 

få en mer rättvis undersökning genom att fallen skulle ha lika många analysenheter. De två 

branscherna som hade lika många företag var hälsovård och dagligvaror. Företagen 

undersöktes även för att se om de uppfyllde kriterierna som krävdes för att ingå i studien. 

Kriterierna var att de skulle redovisa enligt IFRS-reglerna samt att de hade en redovisad 
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goodwillpost. Samtliga av företagen hade detta och därmed var fallen och analysenheterna 

utvalda och ansågs som representativa för studien.  

 

3.6 Metodproblem 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet vilket är ett grundläggande begrepp i all forskning. Denna 

behandlar vilken data som används, hur den samlas in samt hur den sedan bearbetas för att se 

tillförlitligheten (Johannessen & Tufte 2010:28).  

För att en undersökning ska betraktas ha hög reliabilitet ska den kunna genomföras på nytt 

och komma fram till samma resultat. För att nå detta är det bra om forskaren noggrant 

bearbetar materialet och därmed minska eventuella felaktigheter (Bryman & Bell 2011:48). 

Genom att data genomgås noggrant och på ett mer säkert sätt skapas det en bild av den 

verklighet som behandlas i undersökningen och för att öka reliabiliteten så måste den visa på 

de rätta aspekterna av verkligheten (Smith 2006:26). 

I denna undersökning granskas hur företagen förhåller sig till reglerna och framförallt 

gällande upplysningskraven i dessa. Upplysningskraven som ligger till grund för denna 

undersökning är de i IAS 36 p.134. Dessa krav är en aning svårtolkade och oklara i den 

mening att det inte tydligt står hur exakta företagen ska vara när de lämnar den information 

som punkten kräver. Detta kan leda till att subjektiva tolkningar uppstår vid bedömning om 

företagen uppfyllt kraven eller inte. Det kan exempelvis handla om att tidigare forskare gör 

bedömningen att ett företag uppfyller upplysningskraven medan en annan gör motsatt 

bedömning. För att denna undersökning ska få reliabilitet har det skapats en tolkningsmall i 

syfte att kunna utföra undersökningen och få samma resultat vid flera tillfällen. Det här är 

med andra ord ett försök att göra det lättare att förstå upplysningskraven. Författarna till 

denna uppsats är även medvetna om att den tolkning som gjorts av upplysningskraven är en 

subjektiv sådan och därmed kan även tolkningsmallen bli subjektiv. Det har även varit svårt 

att applicera tolkningsmallen på årsredovisningarna då dessa har varit svårtolkade i vissa fall. 

För att skapa så hög reliabilitet som möjligt gick båda författarna av denna undersökning 

igenom materialet var för sig för att sedan tillsammans ta en diskussion och besluta om de 

aspekter där författarnas åsikter skiljde sig åt. Detta skapar enligt Denscombe en högre 

tillförlitlighet då mer än en person undersöker samma material (Denscombe 2008:174).  

3.6.2 Validitet 

Ett annat viktigt begrepp är validitet vilket kan ses som det viktigaste i flera avseenden inom 

forskningen. Detta begrepp visar på om resultaten i en undersökning hänger samman med de 

slutsatser som kommit ur undersökningen (Bryman & Bell 2011:48f). För att detta ska ske 

måste det förklaras vad man undersöker och att det framkommer i frågeställningen (Holme & 

Solvang 2001:163). Detta innebär att redovisningen av det undersökta avbildar det den 

verkligen ska avbilda (Smith 2006:27). Denna del kan kopplas till föreställningsramen som 

IASB gett ut gällande validitet när denna talar om att den information som lämnas ut visar det 

den ska visa.  

Validiteten brukar delas in i olika former, vanligtvis intern och extern. Den interna handlar 

om resultatet och att där se om det finns kausalitet mellan två variabler. När det diskuteras 

kausalt samband brukar det talas om oberoende variabel och att effekten av denna är den 

beroende variabeln. När identifiering av de olika variabler sker, benämns de oföränderliga 

eller långsamt föränderliga som de oberoende medan det som påverkas av den oberoende 
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variabeln kallas för det beroende variabeln (Bryman & Bell 2011:48f). I denna undersökning 

kan reglerna i IAS 36 ses som de oberoende variablerna och företagens årsredovisningar som 

dem beroende variablerna.  

En enkel beskrivning av hur de olika variablerna påverkar varandra redovisas nedan:  

Orsak eller förklaringsvariabel (IAS 36)   Verkan eller resultatvariabel (Årsredovisning). 

Den andra formen, extern validitet, handlar om resultaten kan generaliseras utöver det område 

som undersökningen har behandlat. Det här är orsaken till att urvalet är så pass viktigt att 

motivera och redogöra för (Bryman & Bell 2011:49). Då undersökningen i denna uppsats har 

begränsats till två branscher kan det vara svårt att göra denna generalisering utanför de valda 

branscherna.  

Ett sätt att öka validiteten är att man ser saker ur olika perspektiv och därmed möjliggör att 

forskaren får en fingervisning om hur det ligger till (Denscombe 2008:103). I denna 

undersökning har forskarna försökt att se till att arbetet får hög validitet genom att de var för 

sig gått igenom materialet för att på så sätt upptäcka eventuella systematiska fel. Ett exempel 

på systematiska felaktigheter rör bland annat förklaring av begrepp. Något som författarna 

gjort för att undvika validitetsproblem i avseende till det berörda, är operationalisering av de 

begrepp som studien grundas på. Under teoriavsnittet beskrivs begreppens innebörd, vilket 

gör att felaktigheter i tolkning av dessa minimeras.   

3.7 Källkritik 
Författarnas egna tolkningar och subjektiva bedömningar av materialet kan ha haft inverkan i 

undersökningen. Detta eftersom materialet, i detta fall årsredovisningar, inte tagits fram för 

det ändamål som denna undersökning behandlar (Denscombe 2008:201). Det är av stor vikt 

att forskaren av sådana dokument som årsredovisningar tar ställning till om den aktuella data 

är objektiv eller inte. Detta kan göras genom att ställa specifika frågor om materialet. En fråga 

är om det finns egenintressen i den data som producerats och en annan är om resultaten har 

kommit fram genom bedömningar gjorda av människor (Denscombe 2008:194f). Det handlar 

om trovärdigheten i data och av den orsaken ska frågor som av vem och för vem som 

informationen skrevs ställas (Denscombe 2008:198). 

De artiklar som vi använt tidigare i denna uppsats är utom ett par undantag artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Dessa bör betraktas med trovärdighet medan 

undantagen bör tas med mer försiktighet. Dock bör det framföras att dessa undantag är 

skrivna av personer antingen på högskola eller av PWC vilket gör att de inte kan betraktas 

som oviktiga eller tas med lätthet (Denscombe 2008:201). Den litteratur ur vilken teorierna 

hämtas kommer från åren 2005 och framåt. Denna bör anses vara relevant för studien då 

reglerna för IFRS infördes just detta år.  
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4 Tolkningsmall 
___________________________________________________________________________ 

 I detta avsnitt presenteras en tolkningsmall från vilken företagens årsredovisningar ska 

tolkas. Syftet med tolkningsmallen är att punkterna i IAS 36 p.134 ska göras mer 

lättförstådda. 

___________________________________________________________________________ 

För att kunna samla in informationen i undersökningen från de utvalda företagens 

årsredovisningar har vi framställt en tolkningsmall. Den gjordes för att bedömningar och 

tolkningar av årsredovisningarna ska ske på samma sätt för att därmed kunna genomföra en 

rättvisande jämförelse av resultatet mellan branscherna och företagen. Mallen innehåller 

upplysningskraven som ställs i IAS 36 p.134 för hur en rätt redovisning och värdering av 

goodwill ska gå till vid nedskrivningsprövningar. För att skapa denna tolkningsmall tog vi 

hjälp av en tidigare artikel skriven av Karin Hultén & Lars-Erik Persson (2006) som gjorde en 

undersökning på 40 företag som är noterade på Stockholmsbörsen. Vi har valt att undersöka 

fyra företag som är aktiva inom hälsovårdsbranschen och lika många ur dagligvarubranschen, 

där vi vill se hur de följer denna tolkningsmall och vilka skillnader som finns.  

4.1 Goodwillvärdet som fördelats på kassagenererande enheter  

A) Företagen ska se till att de upplyser om det redovisade värdet för goodwill och hur det 

fördelas över de kassagenererande enheterna för att denna punkt ska vara uppfylld. Detta är 

ett viktigt krav och ska tydligt framgå i de finansiella rapporterna.  

4.2 Grund för fastställande av återvinningsvärdet 

C) Här ska företaget föra fram information om hur enhetens återvinningsvärde har fastställs, 

det vill säga om företaget antingen grundat det på verkligt värde minus 

försäljningskostnaderna eller nyttjandevärdet. Företagen ska tydligt ange det i sina 

årsredovisningar för att anses vara godkända i denna punkt.  

4.3 Återvinningsvärdet som baseras på nyttjandevärdet  

D) Om enhetens återvinningsvärde grundar sig på nyttjandevärdet ska företaget uppfylla 

följande punkter:  

di) Företaget måste ge information om alla de viktiga antaganden som företagsledningen har 

använt vid fastställandet av sina kassaflödesprognoser för perioden som täcks av de senaste 

prognoserna. Exempel på vad som kan vara viktiga antaganden är enligt Hultén (2006), 

diskonteringsränta, tillväxttakt och prognosperiod, priser och inflation etc. Det finns många 

olika viktiga antaganden och det är omöjligt för oss att helt säkert veta om företagen har 

nämnt alla sina viktiga antaganden. För att företagen ska få godkänt i denna punkt anser vi att 

det räcker med att företagen nämner de viktiga antaganden som de använt sig av. Vi kommer 

däremot inte godta om företagen skriver att deras viktiga antaganden ”exempelvis är” eller 

”några av de viktiga antaganden är”, vilket kan tolkas som att företagen inte angivit alla de 

viktiga antagandena.   

dii) I denna punkt ska företaget ge information om vilken metod som använts vid 

fastställandet av värdena för varje viktigt antagande. Det kan exempelvis ske genom att 

bedömningarna grundas på historisk eller extern information. Om värdena inte skulle 

avspegla tidigare erfarenheter eller stämma överens med externa informationskällor skall det 
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lämnas information om hur och varför det skiljer sig. För att denna punkt ska anses vara 

uppfylld ska företagen ange hur de viktiga antagandena fastställts. Denna punkt kan bli 

godkänd även om föregående punkt underkänts på grund av att inte alla antaganden anses 

vara nämnda.  

diii) Företagen måste se till att tydligt informera vilken period det talas om samt framgå att 

kassaflödena är baserade på de prognoser/budgeter som företagsledningen har tagit fram. Om 

företaget använts sig av en period längre än fem år måste en förklaring till detta ges. 

Företagen kommer bli godkända i denna punkt om de anger att det är företagsledningen eller 

styrelsen som har fastställt prognoser/budgeter samt vilken tidsperiod det handlar om.   

div) Företagen ska se till att informera om tillväxttakten utanför den prognostiserade perioden. 

Om företaget har använt sig av en tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten 

måste motiv till detta lämnas. 

För att företagen ska bli godkända i denna punkt måste de ange en procentsats för 

tillväxttakten som används utanför perioden. Denna punkt kan dock bli uppfylld även om 

företagen inte klarat av föregående punkt (diii).  

dv) Företagen måste i denna punkt tydligt informera om vilken diskonteringsfaktor som 

används till kassaflödesprognoserna. Enligt IAS 36 p. 55 måste diskonteringsfaktorn nämnas 

före skatt. För att få godkänt måste de ange vilken procentsats det använt sig av och de ska ha 

explicit uttryckt att värdet är angivet före skatt.   

4.4 Återvinningsvärdet som baseras på verkligt värde minus 

försäljningskostnader 

E) Företaget måste i denna punkt informera om vilken metod som använts för att fastställa 

verkligt värde minus försäljningskostnader. Har företaget fastställt värdena med hjälp av ett 

observerbart marknadspris så behövs inte någon av punkterna (ei) och (eii) nedan följas. 

Dessa punkter behöver enbart uppfyllas om företaget valt att fastställa värdena på andra sätt 

än observerat marknadspris.  

ei) Företagen måste i denna punkt ge information om alla viktiga antaganden som 

företagsledningen grundar sitt fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader.   

För att företagen ska bli godkända i denna punkt så kommer det att ställas samma krav som 

ses i di).   

eii) Företagen måste i denna punkt informera om vilken metod som använts vid säkerställning 

av värdena för de viktiga antagandena.  Det kan exempelvis ske genom att bedömningarna 

grundas på historiska eller extern information. Om värdena inte skulle avspegla tidigare 

erfarenheter eller stämma överens med externa informationskällor skall det lämnas 

information om hur och varför det skiljer sig. För att företagen ska gå godkänt i denna punkt 

måste de ange metod för samtliga viktiga antaganden som de nämner och inte enbart enstaka.  

4.5 Känslighet vid förändringar  

F) Företaget ska informera om en rimlig möjlig förändring i ett viktigt antagande som 

företagsledningen grundat sitt fastställande av enhetens återvinningsvärde skulle leda till att 

enhetens redovisade värde överstiga återvinningsvärdet dvs. nedskrivningsbehovs finns. För 

att företagen ska få godkänt i denna punkt måste det ange om en rimlig möjlig förändring i 
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varje viktig antagande skulle leda till nedskrivningsbehov eller inte. Om det skulle föreligga 

ett nedskrivning behov ska följande punkter uppfyllas.  

fi) Företaget ska lämna information om hur stort belopp enhetens återvinningsvärde överstiger 

det redovisade värdet. 

fii) Företagen ska här ge information om alla värden tillhörande de viktiga antagandena. 

fiii) Denna punkt innebär att företagen måste ge information om hur stort belopp som 

enhetens värde ska förändras med för att motsvara det redovisade värdet. 

5 Empirisk analys  
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt behandlas både empirin och analysen. Avsnittet redogör först hur respektive 

bransch förhållit sig och redovisat upplysningarna. På detta följer en jämförelse branscherna 

emellan illustrerat i tabeller. Avslutningsvis i detta avsnitt tas kopplingen till de kvalitativa 

egenskaperna upp. 

___________________________________________________________________________  

5.1 Dagligvarubranschen  

5.1.1(A) Kassagenererande enheter  

Hur företagen i dagligvarubranschen har fördelat goodwill över det kassagenererande enheter 

(i fortsättningen KGE) eller grupper av enheter skiljer sig åt. Under de två första åren var det 

endast två av de fyra företagen som följde detta på ett klart och tydligt sätt. Dessa företag är 

Hakon Invest och Axfood. För de andra två företagen Oriflame och Swedish Match som inte 

lyckades uppfylla kravet, fanns det även en nivåskillnad mellan hur väl de lämnat information 

kring fördelningen. Oriflame valde att inte informera någonting om till vilken KGE goodwill 

hänförs vilket är ett klart misslyckande i detta avseende. Swedish Match var å andra sidan inte 

lika dåliga med att lämna information kring fördelningen men var ändå långt ifrån godkända. 

Detta då de hänförde ca 52 % av goodwillvärdet till KGE General Cigar och den resterande 

goodwill på 48% till övriga KGE. En förbättring kom 2007 då ytterligare ett företag fördelade 

goodwill på ett korrekt sätt. Swedish match var det enda företaget som fortfarande inte 

uppfyllt kravet där det redovisar för stor summa enligt vår bedömning på övriga KGE. Under 

2009 förbättrades även de och leder till att samtliga företag uppfyller kraven som IAS 36 

p.134 ställer för hur fördelningen av goodwill värdet ska fördelas på KGE.  

5.1.2 (C) Grund för fastställande av återvinningsvärdet 

Företagen måste informera på vilken grund återvinningsvärdet har fastställts, antingen av 

nyttjandevärdet eller verkligt värde minus försäljningskostnader. Denna punkt följdes 

genomgående av tre företag mellan 2005 till 2010 och nyttjandevärdet var det sätt som 

användes av företagen. Det företag som inte uppfyllde detta krav var Oriflame som under åren 

2005 och 2006 inte gav någon information alls om hur det fastställt återvinningsvärdet för 

goodwill. Förbättringen kom år 2007 då Oriflame uppfyllde kravet där de informerade att 

även de använde sig utav nyttjandevärdet vid fastställande av återvinningsvärdet. Detta ledde 

till att samtliga företag följde denna punkt de tre sista åren.  

5.1.3(Di) Viktiga antaganden  

Företagen måste i denna punkt ange de viktiga antaganden som företagsledningen använt vid 

fastställande av kassaflödesprognoserna. Företagen har i dagligvarubranschen valt att använda 
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olika viktiga antaganden och man kan se att företagen under åren har utökat antalet viktiga 

antaganden. I undersökningen framgick det att tre av företagen har följt detta genomgående 

men att det har varierat lite mellan åren 2005 till 2010 vilka viktiga antaganden som tagits 

upp. Det företag som inte uppfyllde kravet mellan åren 2005 till 2009 var Oriflame, dock 

förbättrade företaget informationen om detta 2010 och bedömdes därmed också kunna bli 

godkänt.  

5.1.4 (Dii) Företagsledningens metod vid fastställande av värdena 

För att företagen ska anses vara godkända i denna punkt ska de ange vilken metod som 

använts för att fastställa värdena på de viktiga antagandena. Det är något företagen i 

dagligvarubranschen lyckats bra med genom åren och där endast ett företag misslyckats. 

Företagen som lyckats att uppfylla detta redan från 2005 och framåt är Axfood, Hakon invest 

och Swedish Match. Några formuleringar som använts i årsredovisningarna är att 

bedömningar har baserats på marknadsförbehåll och historiska eller tidigare års erfarenheter 

och konkurrenssituationen i branschen, vilket vi bedömer räcker för att uppfylla punkten. 

Hakon Invest har angett detta ännu mer utförligt under åren där en tabell visar de viktiga 

antaganden samt en beskrivning till hur värdena har uppskattats.  

Företaget som inte lyckats att uppfylla detta krav är Oriflame som under åren 2005 till 2009 

inte lämnat någon information alls om metoden för fastställande av värden. En förbättring 

kom dock år 2010 där de angav att antagandena grundades på historiska siffror samt externa 

rapporter. Det gjorde att samtliga företag uppfyllde kraven i denna punkt året 2010.  

5.1.5 (Diii) Prognosperiod  

Här ska företagen förklara vilken prognosperiod det handlar om och om det är 

företagsledningen som har fastställt prognoserna eller budgeterna. Denna punkt är den som 

företagen haft svårast att uppfylla. Det är endast ett företag som tydligt angett att det framtida 

kassaflödet har beräknats med utgångspunkt från ledningens prognoser för en fyraårsperiod. 

Företaget är Hakon Invest och har varit tydliga med att ange detta från 2005 och framåt. De 

övriga tre företagen som inte anses har uppfyllt detta krav har i vissa fall varit tydliga med att 

ange vilken tidsperiod det handlar om men inte att kassaflödena baseras på prognoserna som 

företagsledningen fastställt. Det förekommer också att företagen tydligt har angett att 

prognoserna är fastställda av företagsledningen men i dessa fall har då tidsperioden varit för 

otydlig. Dessa två avsteg kan ses som att företagen har klarat av hälften av punkten men enligt 

vår bedömning har företagen lämnat otillräcklig information och således har samtliga fall 

blivit underkända.  

5.1.6 (Div) Tillväxttakt efter prognosperioden 

I denna punkt ska företagen ange vilken tillväxtfaktor som beräknas efter den prognostiserade 

perioden, vilket inte samtliga företag lyckats med. Av undersökningen framgick det att två av 

de fyra företagen har uppfyllt detta krav grundligt mellan åren 2005 till 2010. Företagen som 

blev godkända under samtliga år är Swedish Match och Hakon Invest. De har i sina 

årsredovisningar tydligt angett tillväxttakten bortom perioden som prognostiserats. Företaget 

Axfood underkändes i denna punkt då de gav bristande information gällande tillväxttakten 

bortom perioden. I sina årsredovisningar har de otydligt angett en tillväxttakt, samt att det var 

svårt att bedöma om tillväxttakten som angetts var bortom den prognostiserade perioden eller 

inte. Detta bedömde vi inte vara tillräckligt med information. Oriflame var det andra företaget 

som inte uppfyllde kravet i standarden. Det tog hela fem år innan en förbättring kom år 2010 

där de gav tillräckligt med information om tillväxttakten vilket ledde till att de blev godkända.  
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5.1.7 (Dv) Diskonteringsfaktor 

 I denna punkt har företagen godkänts om det angett vilken diskonteringsränta före skatt de 

använt på kassaflödesprognoserna. De flesta företag som undersöktes uppfyllde denna punkt 

där de klart och tydligt angav vilken diskonteringsränta före skatt som använts. Företagen 

Axfood, Hakon Invest och Swedish Match uppfyllde kravet under samtliga år 2005 till 2010. 

Vissa företag glänste även med att ange den diskonteringsränta de använt efter skatt vilket det 

inte var något krav på. Oriflame var det företag som inte uppfyllde kravet under de första åren 

men en förbättring kom år 2009. Där anger de tydligt vilken diskonteringsränta före skatt som 

använts och blev därmed godkända. Det sista årets resultat blev i och med Oriflames 

förbättring att samtliga företag uppfyllt upplysningskravet. 

  

5.1.8 (F) Känslighet vid förändring  

Företagen i dagligvarubranschen har uppfyllt denna punkt relativt bra under åren. Axfood och 

Hakon Invest har följt kraven mellan åren 2005 och 2010 exemplariskt. De anger klart och 

tydligt att företagsledningen bedömer att rimliga förändringar i viktiga antaganden inte skulle 

ha så stora effekter att de skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde lägre än det 

redovisade värdet. Swedish Match blev underkänd under 2005 då de angav att det förelåg 

nedskrivningsbehov men någon vidare information angavs inte vilket måste lämnas enligt 

delpunkterna fi-fiii för att punkten ska anses uppfylld. En förbättring kom året efter där de 

tydligt angav en negativ förändring av storleken som ledningen ansåg trolig inte skulle kräva 

nedskrivning av goodwill för någon av de kassagenererande enheterna. Denna utveckling 

fortsatte under åren och blev det företag som tydligast angav de enheter som låg närmast 

riskzonen för nedskrivningsbehov vid känslighetsanalyserna. Oriflame var det företag som 

sämst uppfyllde denna punkt. Det angav inte någonting i sina årsredovisningar om rimliga 

förändringar eller känslighetsanalyser under de första fem åren av undersökningen. Det kom 

dock en förbättring det sista året vilket vi bedömde vara tillräckligt för att punkten ska anses 

vara godkänd även för Oriflame.  

5.2 Hälsovårdsbranschen  

5.2.1 (A) Kassagenererande enheter 

I denna punkt har företagen inom branschen följt reglerna mycket bra. Samtliga företag har 

redovisat värdet på goodwill och angett vilken enhet eller vilka grupper av 

kassagenererandeenheter (i fortsättningen KGE) som goodwill ska fördelas ut på. Det finns 

däremot mindre skillnader på antalet KGE som redovisas exempelvis AstraZeneca som 

redovisade hela koncernen som en enda KGE under samtliga undersökta år. Ett annat exempel 

på de mindre skillnaderna är Elekta som har lagt till enheter under åren men även tagit bort 

enheter för att 2010 komma till samma antal igen. Antalet enheter hos Getinge har inte 

förändrats utan har haft lika många under de undersökta åren. Meda har likt Getinge haft lika 

många enheter och gjorde under 2007 ett tillägg av en KGE för att sedan inte göra fler tillägg. 

5.2.2  (C) Grund för fastställande av återvinningsvärdet 

Inget av de undersökta företagen i branschen har valt att använda sig av metoden verkligt 

värde minus försäljningskostnader. De har istället använt sig av nyttjandevärdemetoden. 

Däremot formulerar de detta lite annorlunda från varandra. Exempelvis skriver Elekta att de 

använder sig av högsta nyttjandevärdet av tillgång i verksamheten och det värde som skulle 
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erhållas om tillgången avyttrades till en oberoende part. Getinge å sin sida formulerar det som 

återvinningsbart belopp för KGE baserat på nyttjandevärden. 

5.2.3 (Di) Viktiga antaganden 

Här framkommer det olika resultat för hur företagen redovisar. Flera av bolagen redovisar lite 

information om hur de viktiga antagandena tagits fram. Av undersökningen kan det 

observeras att det undan för undan lämnas mer information kring detta. I några av bolagen 

lämnas det inledningsvis ingen information alls under den aktuella undersökningsperioden.   

Getinge är ett av företagen som följer kravet genomgående från år 2005 och de ger utförlig 

information om de viktiga antagandena som används för att se om nedskrivningsbehov 

föreligger. I samma bransch återfinns Meda som i denna aspekt inte ger tillräckligt med 

information för att företaget ska anses ha uppfyllt kravet under något av de undersökta åren. 

Dock gör Meda ett försök till förbättring 2010 men faller på formuleringen då orden ”bland 

annat” används vilket gör att det inte är möjligt att veta om det är alla antaganden som tagits 

upp. Företaget Elekta har å andra sidan varit tydliga med information genom samtliga år utom 

2010 då de blir underkända på punkten av den anledningen att de använder sig av orden 

”bland annat”. Det kan i detta skede tolkas som att företaget inte valt att redovisa samtliga 

antaganden de har använt sig av. Astrazeneca var det företag som inte uppfyllde kravet det 

inledande året men såg sedan till att förbättra sig under 2006 och de följande åren. 

5.2.4 (Dii) Företagsledningens metod vid fastställande av värdena 

Samtliga av de undersökta företagen i branschen ger inledningsvis ingen information om hur 

värdena i de viktiga antagandena tagits fram. Dock framgår det skillnader mellan bolagen i 

den meningen att de utför detta olika noggrant. I denna aspekt underkänns Elekta och Getinge 

alla år då de inte nämner något om hur värdena i antagandena tagits fram alternativt att viktiga 

antaganden inte nämns i överhuvudtaget. Meda å andra sidan uppfyller inte kraven under åren 

fram till 2009, då de inte nämner några viktiga antaganden alls. En förbättring kom år 2010 då 

de nämner några viktiga antaganden och att de använts sig av tidigare resultat, erfarenheter 

och förväntningar av marknadsutvecklingen. Det sista företaget i branschen AstraZeneza 

uppfyllde inte kravet mellan åren 2005-2007. Förändring kom 2008 då företaget tydligt anger 

att de använder sig av tidigare erfarenheter och extern information. Detta resulterar i att endast 

hälften av företagen uppfyller kravet det sista undersöka året.   

5.2.5 (Diii) Prognosperiod 

I denna punkt ska företagen informera om kassaflödena är baserade på de finansiella budgetar 

som ledningen godkänt samt vilken period dessa kassaflöden omfattar. I den genomförda 

undersökningen visas det att två företag, Getinge och Meda, uppfyller kravet under samtliga 

undersökta år. Exempelvis är Getinge särskilt tydliga när de redovisar detta för varje KGE.  

Ett av de två företag som inte godkänns i denna punkt är AstraZeneca som använder sig av en 

10-års period som ska spegla produktpatenten men de framgår inte tydligt att det är ledningen 

som ger informationen. Det andra företaget som inte når kravet för att det ska anses vara 

godkänt är Elekta som underkänns av den anledningen att de inte nämner något om det är 

företagsledningen som fastställt budgeterna vilket punkten kräver.  

5.2.6 (Div) Tillväxttakt efter prognosperioden 

Samtliga företag utan AstraZeneca informerar om tillväxttakten utanför den prognostiserade 

perioden. Dock förbättrar AstraZeneca sin information kring detta och anger från år 2008 att 
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de inte använder sig av några övergripande tillväxttakter efter bestämd period.  Företagen 

redovisar detta lite annorlunda från varandra då de formulerar sig lite olika. Getinge som 

exempelvis använder sig av ett försiktigt antagande och lägger tillväxttakten på 2% vilken är 

under vad marknadens tillväxttakt ligger på. Elekta gör på ett liknande sätt i den meningen att 

de skriver att det förväntade kassaflödet är väsentligt under den förväntade tillväxten på 

marknaden. Meda å andra sidan skriver att tillväxttakten utöver den prognostiserade perioden 

bedöms vara 3% första året. Meda förbättrar sin information ytterligare det sista året med att 

lägga till att tillväxttakten som används är konservativ i förhållande till den långsiktiga 

tillväxten i branschen.  

5.2.7 (Dv) Diskonteringsfaktor 

För att bli godkända i denna punkt måste företagen ange en diskonteringsränta före skatt. 

AstraZeneca är ett av företagen som inledningsvis inte klarar detta krav. AstraZeneca 

förbättrar informationen 2008 och kan därmed godkännas på denna punkt. 

Det företag som inte kunnat godkännas är Meda som inte angett diskonteringsräntan före skatt 

under något av de undersökta åren. Getinge däremot är ett av företagen som godkänns i denna 

aspekt från första undersökningsåret 2005. De ser till att redovisa diskonteringsräntan före 

skatt för varje KGE men ändrar denna princip 2007 där företaget börjar använda sig av en 

gemensam diskonteringsränta för alla KGE. Det andra företaget som har kunnat leva upp till 

kraven under samtliga år är Elekta. Då de har sett till att informera om diskonteringsfaktorn 

tydligt och genomgående på samma sätt. 

5.2.8 (F) Känslighet vid förändring  

I hälsovårdsbranschen var Getinge och Elekta de företag som var exemplariska med att 

informera att det inte föreligger ett nedskrivningsbehov. Båda dessa har sett till att ha en 

känslighetsanalys för att därmed tydligt visa att inget nedskrivningsbehov föreligger. Detta 

har gjorts från år 2005 och framåt.  

Meda och AstraZeneca är det två företagen som inte lyckats att uppfylla detta krav 

inledningsvis. En förbättring kom dock för båda företagen ett par år in i 

undersökningsperioden. För Meda kom den 2007 då det tydligt anges att en känslighetsanalys 

har gjort och att inte några ogynnsamma förändringar för de viktigaste faktorerna skulle leda 

till någon nedskrivning. AstraZenecas förbättring kom följande år där vi bedömde att de 

lämnade den information som krävdes för att få godkänt i denna punkt. 
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5.3 Analys mellan branscherna 

5.3.1(A) Kassagenererande enheter  

Figur 1: Godkända företag gällande fördelning av goodwill på kassagenererande enheter. 

 

I undersökningen som gjorts kan det observeras att denna punkt uppfyllts bäst av 

hälsovårdsbranschen. Där samtliga företag har fördelat goodwill på kassagenererande enheter 

på ett tydligt och korrekt sätt, enligt vår bedömning. Detta till skillnad från 

dagligvarubranschen som hade två godkända företag de första två åren men förbättrades allt 

efter som för att de sista två åren vara helt godkända. Detta resultat kan kopplas till den 

undersökning Hultén och Persson (2006) utförde där de anger att en stor majoritet uppfyller 

detta krav. I denna undersökning var urvalet dock mindre men resultatet visar ändå att de 

flesta av företagen följer detta de första åren i branscherna. Denna förbättring under de 

kommande åren visar på samma resultat som undersökningen PWC utförde under 2009 där 

den anger att en förbättring skett och hela 95% av företagen uppfyller kravet om fördelningen.  

5.3.2  (C) Grund för fastställande av återvinningsvärdet 

Figur 2: Godkända företag gällande grund för fastställande av återvinningsvärdet. 

 

Under denna punkt har samtliga företag förutom ett lyckats uppfylla detta under åren 2005 till 

2010. Detta företag är aktivt inom dagligvarubranschen och det tog hela två år innan en 

förbättring av informationen i årsredovisningarna kom. Detta krav tycks vara det lättaste att 

klara och det finns inga svårigheter i standarden med att förstå vad som krävs för att det ska 

uppfyllas. Det framgick också att företagen genomgående i undersökningen använt 

nyttjandevärdet vid beräkning av återvinningsvärdet. Resultatet bekräftar tidigare forskningar 

av Hultén & Persson (2006), PWC och Tyrone & Nigel (2009) där näst intill alla av företagen 

som undersökts använde nyttjandevärdet vid beräkning.  
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5.3.3(Di) Viktiga antaganden 

Figur 3: Godkända företag gällande viktiga antaganden. 

 

I undersökningen framgick det att det fanns några företag ur vardera bransch som hade 

problem med att nämna de viktiga antaganden de använt. I det fall där företagen blivit 

underkända har det antingen inte angett någonting om viktiga antaganden eller endast några 

men inte samtliga. Den bransch som enligt undersökningen anses vara bäst med att ange 

viktiga antagande är dagligvarubranschen där samtliga företag lyckats uppfylla kravet det 

sista året i undersökningen medan hälsovård försämrades.  

5.3.4 (Dii) Företagsledningens metod vid fastställande av värdena 

Figur 4: Godkända företag gällande företagsledningens metod vid fastställande av värdena. 

 

I denna punkt var dagligvarubranschen överlägsen med att ange hur de fastställt viktiga 

antaganden. Det nämnde i sina årsredovisningar att antaganden baseras på tidigare års 

erfarenheter, marknadsförbehåll och konkurrenssituationer i branschen. Inom 

hälsovårdsbranschen var samtliga företag underkända det första tre åren och därefter kom 

förbättringar som till slut ledde till att hälften av företagen uppfyllde kravet det sista året. 

Denna punkt är enligt Hulténs och Perssons undersökning den som företagen haft svårast att 

uppfylla. Även vi kan notera i vår studie att företagen i hälsovårdsbranschen haft svårt att 

uppfylla detta krav. Dock noterar vi att dagligvarubranschen väl uppfyllt kravet och därmed 

ger vår studie en aning motsägande resultat än vad Hultén fick fram i sin studie. En förklaring 

till denna avvikelse mellan Hultén och oss kan förklaras av att antalet undersökta företag 

avviker i de båda undersökningarna eller att slumpen kan ha haft inverkan.  
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5.3.5 (Diii) Prognosperiod 

Figur 5: Godkända företag gällande prognosperiod. 

 

Denna punkt var den som uppfylldes genomgående sämst av företagen i de två branscherna. 

Punkten kan tyckas vara lätt att följa men i och med att standarden är svårtolkad kan det ha 

haft inverkan på det dåliga resultatet. Företagen har i det flesta fall nämnt prognosperioden 

men punkten kräver även att de ska ange att beräkningarna baseras på budgeter och prognoser 

som fastställs av företagsledningen. Detta har dock företagen misslyckats med vilket ligger till 

grund för den låga nivån av godkända företag. Resultatet är något som Hultén och Persson 

även dokumenterade när de gjorde sin undersökning. Hälsovårdsbranschen har samtliga 

undersöka år haft det bättre resultatet i denna punkt.  

5.3.6 (Div) Tillväxttakt efter prognosperioden 

Figur 6: Godkända företag gällande tillväxttakt efter prognosperioden. 

 

Företagen kan i denna punkt bli godkända även om de bedöms underkända i föregående 

punkt. Resultatet av undersökningen blev här att hälsovårdsbranschen samtliga år haft bäst 

uppfyllandenivå. För första åren var det tre företag som blivit godkända och en förbättring 

kom under det fjärde året och fortsatt på denna nivå undersökningen ut. I dagligvarubranschen 

var det enbart hälften av företagen som uppfyllde kravet de första åren vilket ändrades 2010 

då ytterligare ett företag klarade godkändnivån. Resultatet från tidigare studier visar dock att 

denna punkt haft låg nivå av uppfyllande. Men som Hultén och Persson lägger fram i sin 

undersökning så är Getinge och Swedish Match företag där information om denna punkt 

lämnats på ett korrekt sätt vilket även vår undersökning visar på.  
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5.3.7 (Dv) Diskonteringsfaktor 

Figur 7: Godkända företag gällande diskonteringsfaktor.  

 

I denna undersökning framgick det att dagligvarubranschen var den bättre av de två att uppnå 

kravet. Hälsovårdsbranschen var överlag sämre på att uppfylla kravet då drygt hälften av 

företagen fick underkänt de första tre åren för att sedan förbättra sig något i de 

efterkommande åren. Detta resultat kan kopplas samman med den tidigare studien av Tyrone 

& Nigel som visar på samma trend. Att företagen inte har redovisat diskonteringsränta på ett 

korrekt sätt. Dock kan det sägas att de undersökta branscherna förbättras mot slutet av 

studieperioden. 

5.3.8 (F) Känslighet vid förändring 

Figur 8: Godkända företag gällande känslighet vid förändring.  

 
I vår undersökning framgick det att denna punkt var den som förbättrades bäst under åren. Det 

första året var det hälften av företagen i vardera bransch som uppfyllde kraven och vid 

undersökningens sista år hade en förbättring lett till att samtliga nu fyllde kravet. Resultatet 

avviker en aning från tidigare forskning som säger att denna punkt varit en av de punkter som 

haft sämst nivå av uppfyllande. Detta kan ha påverkats av vår tolkning av standarden eller att 

företag i denna undersökning var de som uppfyllde kravet på bästa sätt. 

5.4 Koppling till IASB:s föreställningsram  
IASB arbetar med en harmonisering för hur de finansiella rapporterna ska se ut. Med detta 

menas att rapporterna ska vara likadana och fungera på samma sätt. De ska göra detta i syfte 

att ge företag och intressenter möjligheten att få samma information oberoende av var 

företaget är beläget. Det är här de kvalitativa egenskaperna som IASB har tagit fram i sin 
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föreställningsram kan kopplas samman med vår undersökning. Dessa egenskaper är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.  

I undersökningen av företagens årsredovisningar visade det sig att inte all information var klar 

och tydlig. Informationen var svår att förstå i vissa fall, vilket egenskapen begriplighet säger 

att den inte får vara. Däremot säger egenskapen att användaren ska ha en viss nivå av kunskap 

vilket uppenbarligen krävs när informationen som lämnas i årsredovisningarna ska tolkas.                                                       

IASB tar även upp relevans som en egenskap och med denna menas att den information som 

presenteras i rapporterna ska vara relevant för användare som ska ta ett beslut utifrån den 

givna informationen. Här har flera av företagen i denna undersökning lämnat olika mycket 

information om goodwillposten och dess värde. Några av företagen har varit mycket tydliga 

med information om hur nära en nedskrivning de KGE dit Goodwill varit fördelat, vilket kan 

ses som information av hög relevans för användarna av rapporterna. Detta kan ses som en 

förståelse av externa intressenters informationsbehov av företagens situation och deras 

framtida förmåga för utveckling. Att en del av företagen varit mindre bra på detta och inte gett 

lika mycket information kan bero på att de inte vill framstå som svaga gentemot konkurrenter 

eller investerare. 

Tillförlitligheten i årsredovisningarna har vi i denna undersökning inte kunnat bedöma på 

annat sätt än att informationen som presenteras är korrekt och riktig. Dock vill författarna av 

denna undersökning påpeka att den information som lämnas i vissa fall är knapphändig. Där 

företagen varit noga med att lämna begriplig och relevant information kan det tyckas att 

informationen som givits är tillförlitlig. 

Den sista av egenskaperna som IASB tar upp är jämförbarheten, vilken i denna undersökning 

har varit den lättast att se i de granskade finansiella rapporterna. Då samtliga företag använt 

sig av IFRS reglerna och därmed ska lämna de upplysningar som krävs enligt IAS 36 punkt 

134. Detta har gjort att denna undersökning har varit möjlig att genomföra då företagen 

lämnat denna information i de finansiella rapporterna. 

I den genomförda undersökningen har det kunnat observeras att företagen i de båda 

branscherna har förbättrat sig under åren och även att de kvalitativa egenskaperna följts mer 

utförligt. Detta kan ses som att företagen blivit allt mer harmoniserade, vilket är IASB:s 

målsättning. 
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6 Slutsats  
___________________________________________________________________________ 

I detta sista avsnitt presenteras slutsatserna av denna studie, vad författarna har kommit fram 

till och koppla detta med studiens syfte och frågeställningar för att avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel ska vi kortfattat besvara hur företagen inom dagligvarubranschen och 

hälsovårdsbranschen följde upplysningskraven i IAS 36 p.134 samt om det fanns skillnader 

däremellan.  

Undersökningen visar på att det skett en förändring av hur väl företagen lämnar upplysningar 

kring nedskrivningsprövningarna av goodwill. På några av punkterna har företagen sett till att 

ge den information som önskas enligt standarden, exempelvis ser de flesta av företagen till att 

tydligt informera på vilken eller vilka kassagenerande enheter goodwill fördelats. Inom denna 

punkt var samtliga företag i hälsovårdsbranschen bra med att ge information redan från år 

2005, medan dagligvarubranschen förbättrades genom åren för att bli lika bra år 2009. En 

annan punkt där branscherna godkändes samtliga år, var grunden för fastställandet av 

återvinningsvärdet med undantag för dagligvarubranschen som misslyckades åren 2005 och 

2006. Här slutar dock de stora likheterna branscherna emellan. Ett exempel på detta är 

punkten som handlar om den metod som ledningen använt vid fastställande av värdena där 

företagen i dagligvarubranschen skött sig bra. Samtidigt som företag inom 

hälsovårdsbranschen skött sig mindre bra under de undersöka åren, där endast två av fyra 

företag blev godkända sista året. 

Vad gäller hur väl branscherna upplyser om prognosperioden kommer undersökningen fram 

till att båda branscherna bör förbättra sitt arbete kring detta. För i denna punkt har ingen 

förbättring skett under något av de undersökta åren och har varit den sämst uppfyllda i 

branscherna. När det sedan undersöktes hur väl branscherna är tydliga med att ange 

tillväxttakten efter prognosperioden lyckades hälsovårdsbranschen bättre av de två.  Detta då 

de flesta av företagen i hälsovårdsbranschen sett till att vara tydliga med att ange information 

om denna under samtliga år. Företagen i dagligvarubranschen som varit sämre med att ge 

information förbättrades dock det sista året då tre av fyra lyckades uppfylla kravet. Det kan 

ses att företagen i båda branscherna har förbättrats, dock finns det en förbättringspotential i 

dagligvarubranschen. 

Nästan det motsatta gäller resultaten kring diskonteringsfaktorn. Där har hälsovårdsbranschen 

inte nått upp till ett fullständigt godkännande av kravet men har förbättrat sig år 2008, då tre 

av fyra företag lyckades bli godkända. Gentemot dagligvarubranschen som har gått från bra 

till att vara mycket bra då samtliga blev godkända från år 2009. 

Känslighetsanalysen har varit den punkt där företagen utifrån denna undersökning har haft 

bäst förbättring i respektive bransch mellan åren 2005 till 2010. Då en kontinuerlig förbättring 

inom båda branscherna lett till att samtliga av företagen lyckats med att uppfylla kravet 2010 

från att endast två av fyra i respektive bransch blev godkända det inledande året. En 

känslighetsanalys är något som författarna till denna undersökning anser vara något väsentligt 

och högst relevant för företagens tillförlitlighet då dessa visar på hur nära en nedskrivning av 

goodwill föreligger.  

Resultatet av denna undersökning har varit att det finns viss nivåskillnad mellan branscherna, 

dock har det inte varit någon bransch som genomgående varit bättre än den andra utan detta 
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har skiftat. Den punkt där skillnaden varit störst är företagsledningens metod vid fastställande 

av värdena. Hälsovårdsbranschen har inte haft något företag godkänt de första tre åren, men 

därefter uppkom en stegvis förbättring. Detta till skillnad från dagligvarubranschen där de 

hade tre godkända företag genomgående, varav det sista året blev samtliga godkända. I övriga 

punkter har det skiftat mellan vilken bransch som haft bäst nivå av uppfyllande, vilket inte 

kan ses som att någon av de valda branscherna är bättre eller sämre än den andra.  

Det finns delpunkter i IAS 36 p.134 som aldrig har haft full uppfyllandegrad av de båda 

branscherna under de undersökta åren och vissa verkar vara mer svåruppnådda än andra. De 

punkter som inte haft full nivå av uppfyllande är viktiga antaganden, företagsledningens 

metod, prognosperiod, tillväxttakt efter prognosperioden samt diskonteringsfaktorn. Det har 

även varit nivåskillnad mellan dessa där man kan se att det är företagsledningens metod och 

prognosperiod som företagen har haft störst svårigheter med att uppfylla. Detta bekräftar vad 

Hultén och Persson (2006) kom fram till i sin undersökning där de även har med tillväxttakt 

efter prognosperioden som en av de mest svåruppnådda punkterna. Däremot motsätter sig vår 

undersökning en aning deras slutsats kring tillväxttakten efter prognosperioden, då resultatet 

visar att totalt sju av åtta företag uppfyllt kravet kring denna det sista året av vår 

undersökning.  

Sammanfattningsvis kan det utifrån resultatet av undersökningen observeras att företagen har 

blivit bättre på att uppfylla kraven vilket bekräftar det som PWC (2009) presenterade i sin 

studie. Detta då företagen lämnat bättre och mer utförlig information i de finansiella 

rapporterna som således kan ses som att denna del av rapporterna har blivit en aning bättre 

vad gäller de kvalitativa egenskaperna. Vilket kan ses som att målet för harmonisering, som 

IASB arbetar för, delvis har nåtts i denna aspekt. Denna utveckling har inte skett omgående 

när standarden infördes utan successivt under ett flertal år. Detta i sin tur kan ha berott på att 

standarden kan tyckas vara svårförstådd, i den mening att det finns en bristfällig vägledning 

om hur värderingen och redovisningen ska gå till vilket lett till ett försvårat arbete. Det kan 

vara en av orsakerna till att företagen inte följt standarden fullt ut då mer arbete krävs kring de 

finansiella rapporterna. Detta stärks av vad Ekberg & Lorentzon (2007) skriver i sin artikel 

om missbruk av goodwill.  

Avslutningsvis vill vi anmärka att resultatet inte riktigt blev det vi väntat oss. Inledningsvis 

hade vi förväntat oss att företagen skulle vara fullt godkända de sista åren men det visade sig 

inte vara fallet. Det tycker vi var en intressant utgång av undersökningen, då de har följt 

standarden IAS 36 under flera år och borde ha arbetat in den nya anpassningen. Vi upplevde 

det även svårt att tolka den information årsredovisningarna gav, särskilt när den var 

knapphändig. I samband med detta reagerade vi på att en del företag gav mycket bra 

information redan första året av undersökningen medan andra var riktigt dåliga då information 

antingen var kortfattad eller innehållsfattig. Orsakerna till detta kan bero på många faktorer 

men de orsaker vi själva stötte på var att standardens p.134 var svårtolkad och att inte några 

klara direktiv har funnits i vissa fall. Det kan ha påverkat företagen då de själva ansett sig ha 

uppfyllt kraven i standarden. En annan orsak som inte får förbises kan vara att företagen tagit 

upplysningskraven med lätthet, då den anger en liten del av all information som skall ingå i de 

finansiella rapporterna. Men enligt oss är IAS 36 p.134 av hög relevans då den kräver att 

företagen ger information om fördelningen och värderingen av goodwill vid 

nedskrivningsprövningar. Vi kom ömsesidigt fram till att den således viktigaste punkten var 

att företagen tydligt ska visa på hur pass nära de är en nedskrivning. Detta vill vi framhålla 

som viktig och avgörande information för intressenter då denna information kan ge de en 

överblick av företagens situation gällande goodwill.  
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6.1 Diskussion 

Vi kommer här föra en kortare diskussion kring metodvalet och alternativt tillvägagångssätt. I 

vår undersökning använde vi oss av en kvantitativ strategi med innehållsanalys som metod, 

vilket var bra lämpat för studien då vårt syfte besvarats. Det måste även framhållas att vi är 

medvetna om att antalet undersökta objekt avviker från tidigare studier och kan ha haft 

inverkan på resultatet av undersökningen. Även våra subjektiva tolkningar av standardens 

upplysningskrav och årsredovisningar kan ha haft inverkan på resultatet.  

Det hade möjligen kunnat genomföras en kombination av en kvantitativ och kvalitativ strategi 

då vi hade kunnat intervjua lämplig personal i aktuella företag. För att genom detta kunna få 

en djupare förståelse för hur företagen följde och resonerade kring upplysningskraven. Men 

detta hade inte varit i linje med det syfte och de frågeställningar studien utgick från. Med 

ledning av denna diskussion anser vi att våra gjorda val i metodavsnittet varit bäst lämpade 

för studien.  

 6.2 Vidare forskning 

Vi har skrivit i denna undersökning att uppfyllande av kraven förbättrats under åren. Dock vill 

vi framhålla att det inte är helt och hållet bra ännu och att det funnits vissa skillnader mellan 

branscherna och företagen inom respektive bransch. Av den anledningen skulle det kunna 

vara intressant att genomföra en liknande undersökning vid ett senare skede för att se om 

förändring skett i samma riktning. Men att i den undersökningen kunna gå in mer på djupet i 

en bransch, där man exempelvis skulle kunna välja ut dagligvarubranschen och genomföra 

intervjuer med kunnig personal hos företagen. För att sedan kunna undersöka vad orsakerna är 

till att det skiljer sig i information kring upplysningskraven i de finansiella rapportera. Detta 

skulle ge en djupare förståelse kring fenomenet och ge en klarare bild. Vi anser att detta skulle 

vara väldigt intressant då vår undersökning visat att det finns vissa skillnader i detta. Då vissa 

företag i samma bransch varit väldigt bra med att ge information medan andra mindre eller 

rent av undermåliga i detta avseende.  

En intressant fråga skulle vara hur företagen tolkar punkterna och därmed anser sig ha 

uppfyllt kraven. En följdfråga till denna kan vara om det finns någon punkt som är särskilt 

svårtolkad? Detta för att komma till insikt varför de gör som de gör då vi har upplevt i denna 

uppsats att standarden har varit svårbegriplig och otydlig i vissa avseenden. Vilket även 

företagen möjligen kan ha känt av. Det kan finnas andra orsaker kring detta, exempelvis att 

företagen inte vill lämna ut känslig information på grund av konkurrenssituationen, vilket 

även kan vara en viktig fråga för en kommande undersökning.    
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Årsredovisningar: 

Dagligvarubranschen: 

Axfood 
http://investor.axfood.se/index.php?p=finrep&lang=sv 

Hakon Invest 
http://www.hakoninvest.se/sv/Investor-Relations/Finansiella-rapporter/ 

Oriflame 

http://investors.oriflame.com/index.php?p=reports&s=archive&afw_coverage=all&afw_lang

=sv 

Swedish Match  

http://www.swedishmatch.com/Arsredovisningar 

Hälsovårdsbranschen: 

AstraZeneca 
http://www.astrazeneca.se/Aktieagare/arsredovisningar/ 

Elekta 
http://www.elekta.com/corporate_international_aring_sredovisningar.php 

Getinge 
http://www.getingegroup.com/sv/Investerare/Arsredovisningar/ 

Meda 

http://www.meda.se/sv/finansiell-information/aarsredovisningar/ 
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