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Sammanfattning  
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Titel: IAS 36 punkt 134 – i vilken utsträckning uppfyller börsnoterade företag 

upplysningskraven? 

 

Bakgrund och problem: Införandet av IFRS innebar stora förändringar med många nyheter 

för de företag som kom att redovisa enligt IFRS. Många bolag hade underskattat både den tid 

och de resurser som krävs vid redovisning och tillämpning enligt IFRS. Första åren med IFRS 

visade att det fanns en rad olika områden där företag kunde göra förbättringar i sin 

redovisning gällande IAS 36 punkt 134. 

 

Problemformulering: Redovisar börsnoterade företag i enlighet med kraven som anges i IAS 

36 punkt 134? 

 

Syfte: Huvudsyftet är att undersöka i vilken utsträckning företag på Stockholmsbörsen 

uppfyller kraven som anges i IAS 36 punkt 134 gällande goodwill. Delsyftet är att undersöka 

om företagens omsättning, val av revisionsbyrå samt storlek på goodwillpost har betydelse för 

hur företagen uppfyller upplysningskraven. 

 

Metod: I studien har en kvantitativ metod använts då företags årsredovisningar har 

undersökts för att samla in information. Undersökningen omfattar totalt 90 börsnoterade 

företag på Stockholmsbörsen OMX. Urvalet består av 30 företag vardera från listorna Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet visar att de 90 granskade årsredovisningarna tillsammans 

uppfyller upplysningskraven IAS 36 punkt 134 till 79 %. Resultatet visar även att det inte går 

att styrka ett samband mellan hur väl företagen uppfyller standarden för två av de oberoende 

variablerna; omsättning och revisionsbyrå. Undersökningen visar däremot att det går att 

styrka ett samband mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln 

goodwillpostens storlek. 

 

Nyckelord: IAS 36 punkt 134, goodwill, upplysningskrav, nedskrivningsprövning 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

 

Author: Gisela Ganetz and Lejla Salcic 

Supervisor: Cheick Wagué 

 

Title: IAS 36 paragraph 134 - to what extent do the listed companies follow requirements? 

 

Background and problem: The introduction of IFRS meant big changes together with 

several news for those companies that came to report under IFRS. Many companies had 

underestimated both the time and resources that was required in accounting and application in 

accordance with IFRS. The first few years with IFRS revealed a number of areas where 

companies could make improvements in their accounting in accordance with IAS 36 

paragraph 134. 

 

Does the listed companies account in accordance with the requirements set out in IAS 36 

paragraph 134? 

 

Purpose: The main purpose is to investigate to what extent companies on the Stockholm 

Stock Exchange meet the requirements set out in IAS 36 paragraph 134 concerning goodwill. 

The other purpose is to investigate whether the companies' turnover, choice of accounting 

firm and size of the goodwill has any impact on how companies meet disclosure requirements. 

 

Method: In this study, a quantitative method has been used, this because the company's 

annual reports have been investigated in order to gather information. The survey covers a total 

of 90 listed companies on the Stockholm Stock Exchange OMX. The sample consists of 30 

companies each from the three list’s; Large Cap, Mid Cap and Small Cap. 

 

Result and Conclusions: The results show that the 90 audited financial statements comply 

with the disclosure requirements of IAS 36 paragraph 134 to 79%. The results show that it is 

impossible to prove a connection between how well companies meet the standard for two of 

the independent variables; turnover and accounting firm. The study shows however that it is 

possible to prove a connection between the dependent variable and the independent variable 

size of goodwill. 
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1. Inledning 

 

Kapitlet inleds med en introduktion till uppsatsens ämne, goodwill och dess upplysningskrav. 

Här redogörs det för ämnets bakgrund och problem som sedan leder fram till 

undersökningens syfte samt avgränsningar och fortsatt uppsatsdisposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Allt eftersom den globala ekonomin utvecklats har länder blivit allt mer beroende av varandra 

internationellt. Ju mer globala företagen blir desto viktigare blir det att minimera missförstånd 

kring redovisningen. Globaliseringen har fört med sig ett behov att underlätta den ekonomiska 

jämförelsen mellan länder. Ett moderbolag måste exempelvis kunna jämföra finansiella 

rapporter med sitt dotterbolag trots att det finns i utlandet, annars kan det skapa problem för 

koncernen och deras kreditgivare (Brunovs & Kirsch, 1991). 

 

Två normsättare som har inflytande på globaliseringen av redovisningen är i dagens läge 

IASB och FASB. FASB är den amerikanska normsättaren och ger ut den största delen av 

redovisningsregler som ingår i US GAAP. På grund av USA:s omfattande ekonomi har FASB 

ett betydande globalt inflytande. År 2002 startades ett konvergensprojekt vid namn Norwalk 

Agreement med syfte att minska skillnaderna mellan IFRS och US GAAP (Marton, 2010). 

 

IASB är den funktion som tar fram redovisningsstandarder och deras huvuduppgift är att 

utveckla IFRS. Standarderna infördes inom EU år 2005 (Internationell redovisningsstandard i 

Sverige, 2005). För IASB är målet att utveckla en enda samlad uppsättning av globalt 

accepterade redovisningsstandarder. Hittills har de flesta stora ekonomierna anammat IFRS 

som exempelvis alla EU-länder, Kanada och Australien. Dessutom ska fler länder ansluta sig 

till IFRS inom en snar framtid (IFRS, 2011). Syftet med de internationella 

redovisningsstandarderna IFRS är bland annat att öka jämförbarheten mellan företag i olika 

länder och att alla noterade företag ska använda sig av samma standarder (Marton, 2010). 

Förutom de positiva aspekterna kan det även finnas nackdelar, exempelvis är det inte säkert 

att de nya reglerna företagen måste följa är optimala eller passar företagets struktur 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). 

 

Ett ämne som har varit kontroversiellt i många år är goodwill. Det har funnits många sätt att 

redovisa goodwill innan den aktuella standarden infördes (Davis, 2005). Goodwill utgör en 
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del av immateriella tillgångar och normalt görs en åtskiljning mellan internt upparbetad 

goodwill och förvärvad goodwill. Internt upparbetad goodwill kan exempelvis förklaras med 

företagets goda rykte eller ett varumärkes goda image. Det kan även anses vara den mätbara 

skillnaden mellan företagets redovisade värde och dess marknadsvärde. Förvärvad goodwill 

kan förklaras som skillnaden mellan priset på ett företagsförvärv och det förvärvade företagets 

nettotillgångar värderade till verkligt värde (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). I koncernen 

framkommer goodwill som övervärdet vid förvärv av dotterbolag (Lönnqvist, 2009). I 

fortsättningen när goodwill behandlas i uppsatsen avser detta endast förvärvad goodwill. 

 

Fler företag ägnade sig åt förvärv med andra företag vars verkliga marknadsvärde inte kunde 

spåras till materiella- eller identifierbara immateriella tillgångar. Företag började redovisa 

ökade summor av goodwill och avskrivningarna på dessa blev ofta en omfattande kostnad för 

företagen. En reform av standarden gällande goodwill blev därmed nödvändig. Reformen 

handlade om att avskaffa avskrivningar av goodwill för att förbättra insynen i företagens 

finansiella rapporter, detta för att exempelvis ge investerare en ökad möjlighet att förstå det 

sanna värdet av företaget (Massoud & Rainborn, 2003). 

 

I ett försök att närma sig en internationell standard gällande goodwill lämnade FASB ett 

förslag om att förbjuda poolningsmetoden då många företag missbrukat metoden samt att 

sänka avskrivningstiden från 40 år till 20 år. Förslaget om att förbjuda poolningsmetoden gick 

igenom men många företag i USA protesterade mot förslaget om att sänka avskrivningstiden. 

Protesterna från företagen övertalade kongressen att ingripa, istället för kortare 

avskrivningstid blev resultatet att företag istället ska göra en årlig nedskrivningsprövning av 

goodwill (Zeff, 2005). 

 

En av de förändringar som införandet av IFRS medförde var att förvärvad goodwill inte 

längre ska skrivas av utan istället ska värdet på tillgången prövas årligen genom en 

nedskrivningsprövning (Marton, 2010). De företag som tillämpar IFRS ska även följa de 

upplysningskrav som anges i IAS 36 punkt 134, punkten är indelad i delpunkterna a-f. 

Upplysningskraven innebär bland annat att bolagen i sin redovisning ska ange det redovisade 

värdet för goodwill fördelat på enheter eller grupper av enheter. Även en grund för hur 

enheternas återvinningsvärde har fastställts och huruvida det har baserats på nyttjandevärde 

eller verkligt värde minus försäljningskostnader ska anges (Internationell 

redovisningsstandard i Sverige, 2005). 
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1.2 Problem 

Införandet av IFRS innebar stora förändringar med många nyheter för de företag som kom att 

redovisa enligt IFRS. Första erfarenheterna av IFRS visade att det varit svårt att nå målen med 

de nya standarderna under det första året, vilket kan bero på de omfattande förändringarna 

som i vissa fall varit underskattade. Många bolag hade underskattat både den tid och de 

resurser som krävs vid redovisning och tillämpning enligt IFRS. Det var inte väntat att 

redovisningarna enligt IFRS skulle vara perfekta redan från början. Upplysningskrav, 

nedskrivningstest och viktiga bedömningar är några av de områden med brister som 

upptäcktes efter det första året med IFRS (Buisman, 2006).  

 

Edlund och Arnells (2007) första erfarenheter av IFRS är att motivering till goodwill ofta 

saknas eller är intetsägande. De menar även att andra analytiker har noterat att en spridning 

förekommer gällande i vilken utsträckning bolag identifierar goodwill. Författarna anser att 

IFRS är ett komplicerat regelverk, samt att det kommer dröja innan en enhetlig tillämpning är 

etablerad. Deras undersökning visade att det fanns många brister i hur företagen i studien 

tillämpade IFRS. 

 

Det finns flera undersökningar som tidigare behandlat redovisningen av upplysningskraven 

gällande goodwill och IAS 36 punkt 134. Första året med IFRS visade att det fanns en rad 

olika områden där företag kunde göra förbättringar i sin redovisning gällande IAS 36 punkt 

134 (Persson & Hultén, 2006). Enligt studiens resultat som involverade ett antal börsnoterade 

företag från Stockholmsbörsen fanns det en del brister gällande hur företagen uppfyllde 

informationskraven. Det var inte självklart hur kraven skulle tolkas och en del av företagen 

spåddes ha en stor förbättringspotential inför kommande år då tolkningssvårigheter bör 

minimeras med åren och att övning i att redovisa med IFRS ger färdighet (Persson & Hultén, 

2006). Hur företag uppfyller upplysningskraven kan bero på flera olika faktorer. Petersen och 

Plenborg (2010) har undersökt hur ett antal faktorer påverkar tillämpningen av IAS 36. Några 

av de faktorer som de ansåg kunde ha ett samband med hur väl företag tillämpar standarden 

var företagsstorlek, storleken på goodwillposten och erfarenhet av värdering.  

 

Några år efter införandet av IFRS, närmare bestämt det fjärde året med de nya 

redovisningsstandarderna granskades ett antal årsredovisningar i en undersökning av PwC 

(2009). Resultatet visade att många företag gjort förbättringar inom flera väsentliga områden 

sedan IFRS infördes, men att det fortfarande fanns förbättringspotential. Upplysningskraven 
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som anges i IAS 36 punkt 134 konstaterades vara omfattande, men att de kunde se en positiv 

utveckling. Nu har det gått ytterligare några år sedan IFRS infördes och det vore intressant att 

studera huruvida företagen redovisar enligt IAS 36 punkt 134 i dagens läge och om företagen 

fortsatt att förbättra sin redovisning av upplysningskraven. 

 

Problemformulering: redovisar börsnoterade företag i enlighet med kraven som anges i IAS 

36 punkt 134? 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet är att undersöka i vilken utsträckning företag på Stockholmsbörsen uppfyller 

kraven som anges i IAS 36 punkt 134 gällande goodwill. Delsyftet är att undersöka om 

företagens omsättning, val av revisionsbyrå samt storlek på goodwillpost har betydelse för hur 

företagen uppfyller upplysningskraven. 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer inte att involvera andra årsredovisningar än från räkenskapsår 2010. 

Detta eftersom studien avser att studera hur IAS 36 punkt 134 uppfylls i dagens läge och år 

2010 är det senaste avslutade räkenskapsåret vid studiens genomförande. I IAS 36 punkt 134 

kommer inte delpunkt b) att behandlas då studien inte har till avsikt att undersöka andra 

immateriella tillgångar än goodwill. Även delpunkt e) har exkluderats i studien då få företag 

använder sig av verkligt värde minus försäljningskostnader, vilket anses ge ett för knappt 

underlag.  
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1.5 Disposition  

Inledning: introduktion till ämnesvalet samt en redogörelse för uppsatsens syfte, problem och 

avgränsningar.  

 

 

 

Teoretisk referensram: relevant teori inom valt ämnesområde behandlas. Områden som 

kommer att beröras är exempelvis goodwill, IASB:s föreställningsram och tidigare forskning 

inom området. 

 

 

Metod: redogörelse för val av undersökningsmetod och tillvägagångssätt vid insamling av 

data. Kapitlet kommer även behandla områden såsom validitet, reliabilitet och metodkritik. 

 

 

 

Tolkningsmodell och hypoteser: presentation av tolkningen av IAS 36 punkt 134 samt 

undersökningens hypoteser. 

 

 

 

Resultat och analys: det insamlade materialet bearbetas och analyseras. 

 

 

 

Slutsatser: sammanfattande slutsatser presenteras och förslag på vidare forskning ges. 
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2. Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen redogör för de teorier som är relevanta för undersökningen. 

Avsnittet börjar med en presentation av IASB:s föreställningsram, dess kvalitativa egenskaper 

samt en beskrivning av begreppet rättvisande bild. En redogörelse av informationsasymmetri 

och IFRS 3 följer sedan. I avsnittet presenteras även redovisningsstandarden IAS 36 och 

beståndsdelarna; kassagenererande enheter och IAS 36 punkt 134. Avsnittet innehåller även 

en kort presentation av goodwill och en redogörelse av tidigare forskning.  

 

2.1 IASB:s föreställningsram 

IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter redogör att de finansiella 

rapporterna har till syfte att tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning, 

förändringar gällande ekonomisk ställning samt information om resultat. Redovisningen 

behövs även för att det ska vara möjligt att göra en bedömning av hur företagsledningen 

sköter företaget. Vidare har den externa redovisningen till syfte att reducera 

informationsasymmetrin som ofta förekommer mellan företag och deras intressenter. 

Intressenterna som är användare av de finansiella rapporterna kan exempelvis vara aktieägare, 

kreditgivare och leverantörer. Aktieägare vill ha information som underlättar bedömningen 

om hur bra företaget är som investeringsobjekt, medan kreditgivare är i behov av information 

för att bedöma risken och huruvida det påverkar en kredits värde. Leverantörer är snarare i 

behov av information som de kan använda för att bedöma likviditeten hos ett företag. Andra 

användare kan vara kunder, anställda, myndigheter och konkurrenter (Sundgren, Nilsson & 

Nilsson, 2009).  

2.1.1 Kvalitativa egenskaper 

De viktigaste kvalitativa egenskaperna enligt föreställningsramen är relevans, begriplighet, 

jämförbarhet och tillförlitlighet. Informationen ska vara relevant för olika användare och den 

är relevant om informationen påverkar de beslut som användaren tar baserat på informationen. 

Informationen kan exempelvis underlätta bedömningen av händelser som har inträffat, är 

aktuella eller som kan ske i framtiden. Vidare kan informationen bekräfta eller förändra 

tidigare gjorda bedömningar. Informationen som lämnas ska även vara begriplig för 

användarna, den ska alltså vara enkel för användarna att förstå. Dock så förutsätts det att 

användarna har kunskap eller skaffar sig den kunskap som krävs, information ska inte 

utelämnas på grund av att den kan vara svår att förstå för en del användare. Informationen ska 

vidare vara tillförlitlig, vilket innebär att den inte ska vara vinklad eller innehålla väsentliga 
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felaktigheter. Utförliga upplysningskrav är ett sätt att ge användare en god möjlighet att kunna 

göra en bedömning av tillförlitligheten i redovisningen. IAS 36 ställer exempelvis höga krav 

på upplysning av beräkning av återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna med 

goodwill. Jämförbarhet är betydelsefullt för att användarna av informationen ska få en 

möjlighet att bilda sig en uppfattning av exempelvis bolagets finansiella ställning och trender i 

resultat. Bolaget ska dels kunna jämföras med sig själv tidigare år, men även med andra 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). 

2.1.2 Rättvisande bild 

Enligt IAS 1 ska finansiella rapporter ge en rättvisande bild av ett företags finansiella resultat, 

finansiella ställning och kassaflöden. För att det ska bli en rättvisande bild krävs det att 

företag på ett korrekt sätt återger transaktioners effekter, händelser och andra förhållanden 

enligt vad som anges i föreställningsramen gällande intäkter, kostnader, tillgångar och skulder 

(IAS 1 p.15). Om ett företag avviker från en standard i IFRS ska de redogöra för huruvida det 

ger en rättvisande bild (IAS 1 p.20). 

 

En rättvisande bild innebär att årsredovisningar ska ställas upp på ett översiktligt sätt och i 

enlighet med god redovisningssed. Årsredovisningen ska som helhet återge en rättvisande bild 

av företaget. Det kan vara problem att på ett bra sätt ge en korrekt bild då det kan finnas 

svårigheter med att exempelvis identifiera en transaktion eller att tillämpa eller hitta olika 

mätmetoder (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). Det är även svårt att i förväg och rent 

generellt avgöra vad som ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och 

resultat i årsredovisningen. Det är istället det enskilda företaget som ofta avgör vad som är en 

rättvisande bild (Thomasson, Arvidson, Carrington, Johed, Lindquist, Larson & Rohlin, 

2010). 

2.2 Informationsasymmetri  

Informationsasymmetri är ett problem som uppstår mellan företag och deras intressenter eller 

avtalspartners. Information som redan är känd för intressenten har ett begränsat värde. Om 

informationen förmår minska klyftorna mellan den informationen som ges ut får den ett starkt 

värde (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). 

 

Behovet av information bestäms av företagets ägarstruktur, kapitalstruktur och 

bokslutsanvändare. Då globaliseringen har lett till ett ökat informationsbehov och med tanke 

på att olika länder kan ha olika regleringar inom exempelvis lagstiftning, kan det bidra till en 
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ökad informationsasymmetri (Bens, Heltzer & Segal, 2007). Något annat som kan bidra till 

informationsasymmetri är att stora företag är mer motiverade att ge fler finansiella 

upplysningar. Detta kan bero på att stora företag sannolikt har ett brett ägande vilket kräver 

omfattande information för att tillfredställa informationsbehovet hos användarna. Med tanke 

på att större företag också är mer väletablerade borde de även ge ut detaljerad information 

utan att vara oroliga för att den skulle kunna misstolkas (Jaggi & Low, 2000). För att minska 

asymmetrin i informationen är det av stor vikt att tillförlitlig och omfattande finansiell 

information lämnas, samt att informationen är jämförbar internationellt (Bens, Heltzer & 

Segal, 2007). Detta är något de större revisionsbyråerna är duktiga på då de tenderar att 

prestera på en hög nivå för att inte förlora sina kunder och sitt rykte. Större revisionsbyråer 

vill inte förknippas med att inte uppfylla gällande praxis och kan därmed uppmuntra sina 

kunder att tillhandahålla omfattande information (Inchausti, 1997). 

 

Informationsasymmetri kan delas upp i två olika problem, adverse selection och moral 

hazard. Informationsproblem som uppstår då ett avtal ingås benämns som adverse selection. 

Problemet kan exempelvis uppstå då placerare funderar på att köpa aktier i ett företag eller då 

lån ska beviljas i företag. Denna form av informationsproblem kan i värsta fall leda till att 

marknaden slutar att fungera då företag antas verka på en marknad där tillgången av trovärdig 

information är en förutsättning för placerares beslutsfattande. Det andra 

informationsasymmetriproblemet, moral hazard, avser informations- och 

uppföljningsproblem. Sådana uppkommer efter att avtal skrivits på. Moral hazard uppstår då 

avtal kan utformas olika för att ge en part incitament att maximera utifrån sina egna intressen 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). 

2.3 IFRS 3  

IFRS 3 behandlar redovisningen av rörelseförvärv och innehåller redovisnings- samt 

värderingsregler gällande förvärvad goodwill. Rörelseförvärv innebär att separata företag 

sammanförs till en rapporterande enhet (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2009). Det är viktigt 

att kunna identifiera ett rörelseförvärv och därför blir definitionen av rörelsen viktig. Detta för 

att förvärv av en rörelse redovisas på ett annorlunda sätt än ett förvärv av tillgångar som inte 

tillhör en rörelse. Rörelseförvärv där parterna i förvärven har samma inflytande är inte 

tillämpbara enligt IFRS 3. När konstaterandet av att ett rörelseförvärv har skett måste en 

förvärvare identifieras, vilket i vissa fall kan vara problematiskt exempelvis då ett omvänt 

förvärv har skett. IFRS 3 identifierar en rörelse som en mängd aktiviteter och tillgångar som 
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bedrivs i syfte att generera avkastning. Det innebär att rörelsen ska tillhandahålla resurser och 

processer som i sin tur ska leda till produktion av varor eller tjänster. Som sista steg är det 

viktigt att fastställa förvärvstidpunkten för rörelseförvärvet så att dess tillgångar och skulder 

kan värderas enligt verkligt värde (Marton, 2010). 

 

Den mest omdiskuterade tillgången (ev. skulden) kring rörelseförvärv har under en längre tid 

varit goodwill. Stora delar av skillnaden mellan verkligt värde på den förvärvade rörelsen och 

bokfört värde på eget kapital i rörelsen har traditionellt sätt rubricerats som goodwill. I sin tur 

har det inneburit att stora delar av övervärdet (skillnaden mellan verkligt värde och redovisat 

värde) på tillgångar redovisas som goodwill, samt att goodwillposten därför ofta blir 

omfattande. Dock har IFRS 3 som förutsättning att övervärden ska hänföras till specifika 

tillgångar och skulder i så stor omfattning som möjligt (Marton, 2010). 

2.4 Goodwill 

Goodwill redogörs på följande sätt enligt IAS 36 punkt 81: 

“Goodwill som redovisas vid ett rörelseförvärv är en tillgång som representerar de framtida 

ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv 

som inte är enskilt identifierade och separat redovisade” (IAS 36 p.81). 

 

Tidigare, innan den nya standarden IFRS infördes, skrevs goodwill av systematiskt. År 1999 

publicerade FASB ett utkast med förslaget om att slopa poolningsmetoden och att 

goodwillpostens avskrivningstid borde minskas till 20 år från de ursprungliga 40 åren. Detta 

förslag gav upphov till slopandet av poolningsmetoden och årlig nedskrivningsprövning av 

goodwill (Schroeder, Clark & Cathey, 2011). Enligt nya standarden ska goodwill som 

förvärvats i ett rörelseförvärv varje år prövas för nedskrivningsbehov i enlighet med 

punkterna 80–99 i IAS 36 (IAS 36 p.10). Vid en nedskrivningsprövning ska goodwill som 

förvärvats vid rörelseförvärv vid förvärvstidpunkten fördelas på de kassagenererande enheter 

som ingår i förvärvarens verksamhet och som väntas bli gynnade av synergierna i förvärvet 

(IAS p.80). Goodwill bidrar dock ofta till kassaflöden för flera kassagenererande enheter. 

Goodwill ska därför fördelas på kassagenererande enheter till lägsta möjliga nivå i ett företag, 

och detta kan i vissa fall innebära en fördelning av goodwill på grupper av kassagenererande 

enheter (IAS p.81). 
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2.5 IAS 36 Nedskrivningar 

IAS 36 syfte är att redogöra för de metoder som ett företag ska tillämpa för att se till att dess 

tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet, vilket innebär det högsta av 

en tillgångs verkliga värde (exkl. försäljningskostnader) och nyttjandevärde (Marton, 2010). 

En tillgång har för högt värde om det redovisade värdet överstiger nuvärdet av 

inbetalningsöverskottet som tillgången förväntas ge upphov till. Inbetalningsöverskottet 

uppkommer antingen genom att användas i verksamheten eller via försäljning. I enlighet med 

IAS 36 ska tillgångens värde då skrivas ned . IAS 36 redogör även för när ett företag ska 

tillämpa en nedskrivning och de upplysningar som då ska lämnas (IAS 36 p.1).  IAS 36 

redogör för hur en prövning av nedskrivningsbehov ska göras, hur tillgångens värde ska 

beräknas samt hur nedskrivningarna ska redovisas (Marton, 2010). 

 

Enligt IAS 36 ska immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod (ex. goodwill) och 

immateriella tillgångar som ännu inte är redo för bruk testas minst en gång per år. Att skriva 

ner tillgångar då värdet sjunker överensstämmer med försiktighetsprincipen. Dock kan det 

vara svårt att bedöma om värdet har gått ned på en tillgång. Ännu svårare är det att bestämma 

ett verkligt värde på immateriella tillgångar som goodwill. Dessa svårigheter gällande 

subjektiva bedömningar på tillgångars värde kan leda till att företag redovisar enligt sina egna 

incitament när bedömningar egentligen bör vara neutrala (Marton, 2010). Oavsett om det 

finns indikationer på att en värdeminskning har skett eller inte ska företaget göra en prövning 

för huruvida nedskrivningsbehov föreligger. Prövningen ska göras vid samma tidpunkt varje 

år (IAS 36 p.10). Finns det indikationer på värdenedgång hos en tillgång ska en beräkning av 

återvinningsvärdet göras. Detta är endast nödvändigt för de tillgångar som befaras ha minskat 

i värde (Marton, 2010). 

2.5.1 Kassagenererande enheter 

En kassagenererande enhet är enligt IAS 36 punkt 6: 

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

fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 

andra tillgångar eller grupper av tillgångar” (IAS 36 p.6). 

 

När ett företag gör en prövning av nedskrivningsbehov ska den goodwill som uppstått i 

samband med ett rörelseförvärv, från förvärvstidpunkten, fördelas på kassagenererande 

enheter eller grupper av enheter som förväntas bli gynnade av synergierna av förvärvet (IAS 

36 p.80).  
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2.5.2 IAS 36 punkt 134  

Ett krav på utökade upplysningar följde när IAS 36 uppdaterades. Användare av ett företags 

årsredovisning ska kunna bedöma om företaget gjort rimliga nedskrivningar. En redogörelse 

för alla väsentliga antaganden som gjorts vid prövningen av nedskrivningsbehov ska lämnas 

varje år. Dessa upplysningar ska lämnas oavsett om företagets nedskrivningsprövning har 

resulterat i någon nedskrivning eller inte. Det kan hända att likadana situationer redovisas på 

olika sätt i företag vilket gör att det trots kraven i IAS 36 finns utrymme för olika 

bedömningar (Marton, 2010). 

 

IAS 36 punkt 134 består av sex delpunkter som delas upp i bokstavsordning, a) - f) (se 

punkten i sin helt i bilaga 2).  Varje företag ska lämna den information som krävs enligt 

upplysningskraven. Kraven som anges i punkten är betydande vid jämförelsen av företagets 

totala värde för goodwill eller immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. Enligt 

punkten ska alla företag redovisa värdet för goodwill fördelat på den kassagenererande 

enheten eller grupper av enheter. Värdet för immateriella tillgångar med obegränsad 

nyttjandeperiod ska också anges fördelat på varje enhet. Företag måste även ange på vilken 

grund varje enhets återvinningsvärde har baserats, det vill säga om det är baserat på 

nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader (IAS 36 p.134). 

 

Om återvinnigsvärdet har baserats på nyttjandevärdet måste företaget beskriva varje viktigt 

antagande som ligger till grund för varje enhets kassaflödesprognoser. Dessutom ska metoden 

för fastställandet samt den prognosperiod som företagsledningen baserat de prognostiserade 

kassaflödena på anges i denna delpunkt. Även den tillväxttakt som använts för att extrapolera 

kassaflödesprognoserna och den diskonteringssats som tillämpats på kassaflödesprognoserna 

måste redovisas. Har återvinningsvärdet baserats på verkligt värde minus 

försäljningskostnader måste metoden anges. Har det verkliga värdet minus 

försäljningskostnaderna inte fastställts med hjälp av ett observerbart marknadspris för varje 

enhet, måste varje känsligt viktigt antagande för fastställandet av återvinningsvärdet 

redovisas. Den metod som använts för fastställandet av värdet för varje viktigt antagande ska 

dessutom anges, exempelvis om värdet återspeglar tidigare erfarenheter eller överstämmer 

med externa informationskällor (IAS 36 p.134). 

 

Den sista delpunkten i IAS 36 punkt 134 uppger att varje företag måste ange om en möjlig 

rimlig förändring i ett viktigt antagande skulle innebära att enhetens eller enheternas 
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redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. I sådana fall ska företaget ange det belopp 

varje enhets återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde med, samt det värde det 

viktiga antagandet är tilldelat. Beloppet av värdet i det viktiga antagandet måste ändras efter 

eventuella följdeffekter, och de variabler som har använts för att beräkna detta ska redovisas 

(IAS 36 p.134). 

2.6 Tidigare forskning  

Införandet av den nya standarden gällande goodwill gjordes först av FASB som är den 

amerikanska normsättaren (Zeff, 2005). Lander och Reinstein (2003) redogör för att det enligt 

FASB i samband med införandet funnits svårigheter med att göra en nedskrivningsprövning 

av goodwill. Författarna menar dels att det är svårt att veta vilken modell som ska användas 

vid beräkningen av en eventuell nedskrivning, men även att det finns svårigheter med att 

förutse framtida kassaflöden och att skilja förvärvad goodwill från koncernens totala 

goodwill. 

 

SFAS No. 142 är den amerikanska motsvarigheten till IAS 36 som infördes i USA 2001. 

SFAS No. 142 ändrade redovisningen av goodwill genom att gå från att systematiskt skrivas 

av varje år till att istället genomgå en nedskrivningsprövning varje år (Massoud & Rainborn, 

2003). Enligt Massoud och Rainborn (2003) är en av anledningarna till att denna reform blev 

nödvändig att företag började engagera sig i ett flertal förvärvstransaktioner med andra 

företag vars verkliga marknadsvärde inte kunde spåras till materiella eller identifierbara 

immateriella tillgångar. Ökade summor av goodwill redovisades därmed och avskrivningen på 

dessa blev ofta en betydande kostnad för företagen. Slutligen anser författarna att FASB:s 

huvudsyfte vid införandet av den nya standarden gällande goodwill var att förbättra insynen i 

företagens finansiella rapporter. Detta för att ge investerare möjligheten att bättre förstå det 

sanna värdet av företaget. 

 

Goodwill är däremot fortfarande ett pågående problem enligt Martin Bloom (2009) och har 

varit det i årtionden. En liknande undersökning som den som ska göras i denna uppsats 

gjordes nyligen av Petersen och Plenborg (2010). Deras undersökning redogör för hur företag 

går tillväga när de genomför nedskrivningsprövningar i enlighet med IAS 36 och de faktorer 

som förklarar varför en del av företagen inte redovisar helt i enlighet med IAS 36. Deras 

analys visar en variation i tillämpningen av standarden och menar vidare att det är svårt att 

avgöra om det beror på att företag antar en strategi som passar deras ekonomiska struktur och 
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organisation eller om det beror på att företagen är osäkra på hur IAS 36 ska tillämpas. 

Författarnas studie visade inkonsekvenser i genomförandet av IAS 36, både gällande hur 

företag definierar en kassagenererande enhet och uppskattar återvinningsvärdet. 

 

De har vidare listat fem faktorer som kan påverka hur nedskrivningsbehovet tillämpas. Den 

första faktorn som de redogör för är företagsstorlek. Större företag kan förväntas ha större 

möjligheter att rekrytera kompetens inom specifika ämnesområden, däribland värdering. 

Större företag kan därför förväntas ha färre inkonsekvenser i sin tillämpning av IAS 36. 

Storleken på goodwillposten är den andra faktorn och bolag med en obetydlig goodwill (mätt i 

procent av totala tillgångar) kan inte ägna lika mycket resurser och tid på 

nedskrivningsbehovet som företag med större goodwillposter. Företag som använder en 

gemensam modell för värderingar kan förväntas minska antalet fel i företagsvärderingarna. 

Erfarenheter av värdering är en av de faktorer som påverkar hur företag tillämpar IAS 36 då 

personer med stor erfarenhet förväntas begå färre avvikelser än personer med begränsad 

kunskap. Slutligen förväntas företag som systematiserar sina rutiner kring 

nedskrivningsprövningar begå färre inkonsekvenser. I denna uppsats ska de första två 

faktorerna, företagsstorlek och storleken på goodwillposten att behandlas. Uppsatsen ska även 

behandla den fjärde faktorn i viss mån, erfarenheter av värdering, i denna studie relaterat till 

val av revisionsbyrå. 

 

Petersen och Plenborgs (2010) slutsatser är att en generell praxis på hur IAS 36 tillämpas 

ännu inte har fastställts. I denna studie är det därmed intressant att forska mer kring detta då 

en generell praxis i hur IAS 36 ska tillämpas fortfarande inte finns, trots införandet av IFRS 

för sex år sedan. En ny studie kan även vara intressant att genomföra för att undersöka om 

detta stämmer i dagens läge. Vidare menar Petersen och Plenborg (2010) att det är mindre 

sannolikt att tillämpningen innehåller felaktigheter om nedskrivningen utförs av personer som 

har en betydande erfarenhet och är förberedda, vilket visar att företag som systematiserar sin 

nedskrivningsprövning har färre felaktigheter. Många har en begränsad erfarenhet av IAS 36 

och nedskrivningsprövning av goodwill eftersom IFRS infördes för några år sen, vilket 

författarna menar är en orsak till att det kan vara för tidigt att dra några starka slutsatser 

utifrån deras studie. 

 

Persson och Hultén (2006) har studerat årsredovisningar från 2005, alltså det första året med 

IFRS. Deras resultat visade att många av företagen har en god möjlighet att göra förbättringar 
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inför kommande år gällande IAS 36 punkt 134. De största bristerna fann de i delpunkt d) ii 

metod för viktiga antaganden, d) iii prognosperiod samt d) iv tillväxttakt där företagen 

uppfyllt kring 20 %. Vidare hade ca 50 % redogjort för varje viktigt antagande i punkt d) i. 

Delpunkter som företagen däremot uppfyllde i stor omfattning var delpunkt a) där nästan alla 

företag hade uppfyllt kravet och därmed angett värdet för goodwill och vidare uppfyllde 

samtliga företag delpunkt c) där de angett grund för beräkning av nyttjandevärdet. Edlund och 

Arnell (2007) har även de studerat det första året med IFRS och de menar att det finns brister i 

hur företag efterföljer upplysningskraven som anges i IAS 36. Detta mycket på grund av att 

kraven på upplysningarna i årsredovisningen är omfattande. Författarna menar även att syftet 

med upplysningskraven snarare är menad att skapa en förståelse för hur 

nedskrivningsprövningen är gjord än att avslöja exakta beräkningar. De främsta bristerna 

Edlund och Arnell (2007) fann var att närmare 70 % av företagen inte hade angett vilken 

metod de hade använt till de viktigaste antagandena som ska anges enligt delpunkt d) ii, 

exempelvis att upplysningar saknas eller är bristfälliga. Nära 50 % av de undersökta företagen 

saknade de viktigaste variablerna för nyttjandevärdet i de upplysningar som krävs enligt 

delpunkterna d) iii prognosperiod, d) iv tillväxttakt, d) v diskonteringsfaktor. Närmare 50 % 

saknade upplysningar eller redovisade bristfälliga upplysningar som ska redovisas enligt 

delpunkt f) känslighetsanalys. 

 

PwC (2009) har gjort en liknande undersökning där 72 årsredovisningar från 2008 har 

studerats. Deras resultat visar att företag blir allt bättre på att redovisa den information som 

IAS 36 punkt 134 kräver. 98 % av företagen hade angivit delpunkt d) v diskonteringsfaktor, 

70 % hade lämnat information gällande d) iv tillväxttakt och 91 % hade angivit 

prognosperioden i delpunkt d) iii. Vidare hade 30 % av företagen någon slags 

känslighetsanalys enligt delpunkt f). Det har nu gått ett par år sedan undersökningarna om 

första erfarenheterna kring IFRS och IAS 36 punkt 134 genomfördes och det är därmed av 

intresse att genomföra en ny undersökning för att ta reda på i vilken utsträckning 

upplysningskraven uppfylls idag. Detta utgör som tidigare nämnt även huvudsyftet i 

uppsatsens undersökning. 
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3. Metod 

 

I metodavsnittet redogörs det för den metod som har legat till grund för undersökningen. I 

avsnittet presenteras även undersökningsansats och datainsamlingsmetod samt urval. En 

beskrivning av bortfallet i studien görs även och följs av de variabler som har använts i 

studien. Sedan presenteras bearbetning av data samt regressionsanalysen som har använts. 

Avsnittet avslutas med en redogörelse av validitet och reliabilitet i undersökningen samt 

metodkritik. 

 

3.1 Undersökningsansats 

Det finns flera ansatser att utgå ifrån när en undersökning ska genomföras, vanligt 

förekommande är den deduktiva- respektive induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen 

innebär att utgångspunkten är teori och att empirisk data testas för att kunna göra en avledning 

från det som är generellt till det som är konkret, alltså från teori till empiri. Den induktiva 

ansatsen går däremot ut på att dra slutsatser från det konkreta till det mer generella, teorier 

härleds därmed ur empiri (Johannessen & Tufte, 2003). En kombination av induktiv och 

deduktiv ansats kallas abduktion (Patel & Davidson, 2011). Denna undersökning kommer att 

utföras i linje med den deduktiva ansatsen då utgångspunkten kommer vara teori, vilket i detta 

fall kommer vara upplysningskraven i IAS 36 punkt 134. Den befintliga teorin, punkten 

kommer att ligga till grund för att sedan undersöka hur teorin motsvarar verkligheten. 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Det finns olika metoder för att samla in information, en vanlig uppdelning är att skilja på 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Vilken metod som väljs hänger delvis ihop med valet av 

teori och den vetenskapsteoretiska fråga som ska behandlas. Kvalitativa metoder är 

exempelvis intervjuer och observationer. Fördelarna med att använda sig av en kvalitativ 

metod är att de är flexibla då det går att anpassa sig efter situationen och hur studien utvecklar 

sig. Genom att använda en kvalitativ metod kan sammanhang som kräver förståelse 

tydliggöras på ett bra sätt. Kvalitativa metoder är att föredra vid tillfällen då kvantitativa 

metoder inte är tillräckliga, exempelvis företeelser som inte går att kvantifiera på ett bra sätt. 

Det kan däremot vara en nackdel att använda kvalitativa metoder i sammanhang där det är av 

betydelse att kunna generalisera eller mäta med siffror (Eliasson, 2006). 

 

Kvantitativa metoder är exempelvis intervju- eller enkätundersökningar som består av 



16 

 

frågeformulär. Det är en fördel att använda sig av en kvantitativ metod när det är av betydelse 

att kunna sätta siffror på det insamlade materialet. Vidare är kvantitativa metoder bra för att 

kunna säga något om större grupper, även om hela gruppen inte undersöks. Det är även lättare 

att bearbeta det insamlade materialet vid tillämpning av kvantitativa metoder, undersökningen 

kräver ofta mindre tid och resurser än en studie med kvalitativa metoder. Däremot är det 

svårare att gå in på djupet med en frågeställning vid användning av kvantitativa metoder 

(Eliasson, 2006). 

 

I denna studie kommer en kvantitativ metod att användas då företags årsredovisningar 

kommer att användas för att samla in information. Informationen i årsredovisningarna 

kommer sedan att jämföras med befintlig rekommendation, IAS 36 punkt 134. En kvantitativ 

metod är mest lämpad för studien eftersom den syftar till att undersöka kvantiteten av hur 

börsnoterade företag uppfyller kraven som anges i IAS 36 punkt 134. En kvantitativ metod 

gör det möjligt att ha ett större urval, vilket är en fördel i denna undersökning då syftet är att 

studera i vilken utsträckning en standard har uppfyllts. Vid val av en kvalitativ metod hade det 

inte varit möjligt att studera samma antal företag, vilket bör ses som en nackdel då ett fåtal 

företag inte hade givit en tillräckligt god översikt gällande i vilken utsträckning IAS 36 punkt 

134 uppfyllts. Kvalitativa metoder har som tidigare nämnt fördelar som kvantitativa metoder 

inte har. I denna studie hade en kvalitativ metod bidragit med information som exempelvis 

tankar och resonemang kring redovisningen av IAS 36 punkt 134, vilket hade kunnat bidra till 

en ökad förståelse gällande redovisningen av punkten. Sådan information är däremot svår att 

mäta i siffror och skulle därmed kunnat försvåra möjligheterna att mäta i vilken utsträckning 

IAS 36 punkt 134 uppfyllts. 

3.3 Datainsamling 

Insamling av data delas in i två olika typer av källor, primär- och sekundärkällor. För att 

avgöra om det är en primär- eller sekundärkälla måste en bestämning av källornas ursprung 

och upphov göras. För att en källa ska vara primär måste nedtecknaren själv upplevt eller tagit 

del av det som källan beskriver. I sådant fall är det viktigt att ta reda på närheten eller 

avståndet källan har till det som den beskriver. En sekundärkälla blir det om nedtecknaren fått 

höra från någon annan om källan eller utgått från någon annans källa vid berättandet (Holme 

& Solvang, 2008).   

 

Denna undersökning omfattas av sekundärdata främst i form av årsredovisningar och 
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vetenskapliga artiklar. Årsredovisningarna har i första hand hämtats från affärsdata, men om 

de inte har funnits där har årsredovisningen hämtats från det aktuella företagets hemsida. 

Även sekundärdata i form av redovisningsstandarder har hämtats från FAR:s samlingsvolym 

och även från böcker som behandlar dessa. 

3.4 Urval 

Undersökningen omfattar totalt 90 börsnoterade företag på Stockholmsbörsen OMX per den 

23 november 2011 (se bilaga 1). Urvalet består av 30 företag vardera från listorna Large Cap, 

Mid Cap och Small Cap. De tre segmenten baseras på bolagens marknadsvärde (Nasdaq 

OMX, 2011). Studien innefattar företagens årsredovisningar från 2010. En förutsättning för 

att företagen ska kunna vara med i undersökningen är att de tillämpar IFRS i sin 

koncernredovisning och redovisat en goodwillpost år 2010. Då avsikten är att studera 

årsredovisningar från 2010 har företag med brutet räkenskapsår inte tagits med i 

undersökningen. De 90 företagen har slumpmässigt valts ut från listornas totalt 289, vilket 

motsvarar drygt 30 % av företagen på listorna. Var tredje företag på listorna valdes ut till 

undersökningen. Om detta företag inte uppfyllde studiens urvalskriterier valdes det första 

företaget under som uppfyllde dessa krav. I de fall hela listan har gåtts igenom och urvalet 

varit färre än 30 företag har processen fortgått från toppen av listan (med undantag från de 

redan valda företagen). 

3.4.1 Bortfall 

Med bortfall menas att de enheter som dragits ut till ett stickprov av vissa skäl inte är något 

som forskarna kan få tag på eller att materialet är resurssvagt. Det kan vara att forskaren 

saknar upplysningar rörande enskilda enheter på enskilda variabler. Variabelbortfallet ska 

helst vara så litet som möjligt, men variabler med stort bortfall bör helst lämnas utanför 

analysen (Holme & Solvang, 2008). Företag med utländsk valuta är bortfall i denna 

undersökning gällande variablerna omsättning och storlek på goodwillpost. Detta på grund av 

frågetecken gällande vilken valutakurs som lämpligast bör användas för att återge deras 

omsättning och goodwillpost på ett så rättvisande sätt som möjligt. Totalt faller fem företag 

bort på grund av detta. 

 

3.5 Beroende variabeln  

Den beroende variabeln som ska användas i studien är upplysningskraven som anges i IAS 36 

punkt 134. En tolkningsmodell och ett poängsystem har använts för varje delpunkt i 

upplysningskraven (se tolkningsmodellen i sin helhet i avsnitt 4.1). För varje uppfylld 
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delpunkt har företaget tilldelats en etta. För varje delpunkt företaget inte har uppfyllt har de 

tilldelats en nolla. Sedan har varje företags sammanlagda poäng sammanställts, samt 

procentsatsen för andel uppfyllda krav. 

 

3.6 Oberoende variablerna 

Tre oberoende variabler har använts i undersökningen, omsättning, storlek på goodwillpost 

samt revisionsbyrå. 

 

Omsättning 

Omsättningen visar ett företags sammanlagda försäljning under en viss period, vanligen under 

ett år (Nationalencyklopedin, 2011). De 90 företagens årsredovisningar har granskats för att få 

fram siffran för varje företags omsättning. 

 

Storlek på goodwillpost 

Enligt Petersen och Plenborg (2010) kan storleken på goodwillposten i relation till summan av 

totala tillgångar påverka hur företag implementerar upplysningskraven. Även för denna 

variabel har företagens årsredovisningar använts. Detta för att få fram goodwillpostens storlek 

relaterat till företagets totala tillgångar i procent. 

 

Revisionsbyrå 

De fyra stora revisionsbyråerna benämns som “The Big Four” och består av PwC, Ernst & 

Young, KPMG och Deloitte (FAR, 2011). Varje företag som använt sig av någon av dessa har 

tilldelats en etta. Företag som använt sig av en annan revisionsbyrå som inte ingår i “The Big 

Four” har tilldelats en nolla. 

3.7 Bearbetning av data 

För att se i vilken utsträckning börsnoterade företag uppfyller kraven som anges i IAS 36 

punkt 134 har en tolkningsmodell utarbetats för att minimera tolkningssvårigheter och en 

inkonsekvent bedömning. I tolkningsmodellen har varje delpunkt tilldelats ett eller flera krav 

som företagen måste leva upp till för att anses uppfylla upplysningskraven i IAS 36 punkt 

134. Då det finns svårigheter med att tolka kraven som anges i punkt 134 har en 

tolkningsmodell varit en förutsättning för att kunna genomföra studien på ett så bra sätt som 

möjligt. Tolkningsmodellen har utformats med utgångspunkt från IAS 36 punkt 134, men 

andra tolkningsmodeller av punkten har även studerats och legat till grund för utformningen. 
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Studentuppsatser på C- och D-nivå som har studerat samma redovisningsstandard och använt 

sig av en tolkningsmodell har varit inspiration till studiens tolkningsmodell. Detta för att 

underlätta tolkningen av punkten, men också för att undvika att begå onödiga misstag. 

Samtliga uppsatser finns publicerade på portalen DiVA. Även Persson och Hulténs (2006) 

synpunkter gällande tolkningen av IAS 36 punkt 134 har legat till grund vid utformningen av 

tolkningsmodellen. 

 

Granskningen av de valda företagens årsredovisningar har skett enligt den utarbetade 

tolkningsmodellen. Förutom de uppgifter som ingår i tolkningsmodellen har även information 

gällande företagets omsättning, revisionsbyrå, totala tillgångar och storlek på goodwillpost 

samlats in. Samtliga uppgifter inhämtade från företagens årsredovisningar har sammanställts i 

ett Exceldokument. Dokumentet skapades för att underlätta bearbetningen av materialet och 

för att enkelt kunna få en översikt av respektive delpunkt. Årsredovisningarna granskades 

enligt den utarbetade tolkningsmodellen och poängsattes i Exceldokumentet. Företaget 

tilldelades en etta (1) på de delpunkter där kravet ansågs vara uppfyllt enligt 

tolkningsmodellen och en nolla (0) om företaget inte uppfyllt upplysningskravet enligt 

tolkningsmodellen eller om informationen varit alltför knapphändig eller om det saknas 

information helt. När all information samlats in har respektive delpunkt summerats i Excel för 

att sedan föras in i statistikprogrammet SPSS. I Excel utformades även två diagram och två 

tabeller för att göra det tydligare hur företagen uppfyllt kraven. 

3.7.1 Regressionsanalys  

Regressionsanalys används för att förklara den observerade variationen i y (den beroende 

variabeln) och för att kunna genomföra analyser. I enkel regressionsanalys används en 

oberoende variabel och i multipel regressionsanalys används flera oberoende variabler 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

 

I denna studie har tre enkla regressionsanalyser genomförts i SPSS. De tre oberoende 

variablerna; omsättning, storlek på goodwillpost och revisionsbyrå har ställts var för sig mot 

den beroende variabeln; IAS 36 punkt 134. Den beroende variabeln är uttryckt i procent 

baserat på hur företagen uppfyllt kraven i standarden. Regressionsanalyserna har genomförts 

för att kunna studera de oberoende variablernas samband med den beroende variabeln, en 

signifikansnivå på 5 % har använts. För två av faktorerna utformades även spridningsdiagram 

för att tydliggöra resultatet ytterligare. 
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3.8 Validitet 

Validitet avser hur bra eller relevant insamlad data representerar det fenomen som studien 

avsett att undersöka (Johannessen & Tufte, 2003). Validiteten svarar på frågan; mäter 

undersökningen det vi vill att den ska mäta? Begreppet kopplas samman till ordet “valid” som 

betyder giltig (Eliasson, 2006). Det finns flera olika former av validitet och en indelning är att 

skilja på intern- och yttre validitet. Intern validitet fastställs om irrelevanta variabler har 

kontrollerats. Yttre validiteten avser i vilken utsträckning urvalet är representativt för 

populationen och i vilken mån det är väsentligt att överföra studiens resultat till andra 

situationer (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

Den data som har samlats in till undersökningen anses vara relevant för det studien syftar till 

att undersöka. Inget utanför valt ämnesområde har tagits med i undersökningen. 

Utgångspunkten har varit standarden IAS 36 punkt 134 och den har sedan jämförts med data 

från årsredovisningarna. Något som skulle kunna påverka studiens validitet negativt är om det 

skett en felaktig tolkning av IAS 36 punkt 134 som sedan förts vidare till tolkningsmodellen 

och studien i övrigt. 

3.9 Reliabilitet 

Reliabilitet avser hur tillförlitlig data är, vilket kan testas genom upprepning av samma 

undersökning eller genom att låta flera forskare oberoende av varandra göra en bedömning 

(Johannessen & Tufte, 2003). 

 

Tillförlitlighet är en aspekt som varit i fokus under utformningen av tolkningsmodellen. Dock 

kan andra utförda studier inom samma område använt sig av en annorlunda tolkning av IAS 

36 punkt 134 och därmed haft en annan kodning. Olika tolkningar kan påverka studiens 

tillförlitlighet negativt och gör det även svårare att jämföra resultaten i denna studie med 

resultat i andra undersökningar. För att öka jämförbarheten och därmed tillförlitligheten har 

andra tolkningsmodeller studerats under arbetet med tolkningsmodellen i denna studie. För att 

uppsatsen ska få en hög reliabilitet gäller det att tolkningen av informationen i de olika 

årsredovisningarna har varit så lika som möjligt. För att uppnå detta har poängsättningen skett 

enligt den utarbetade tolkningsmodellen och i de fall där det förekommit svårigheter gällande 

poängsättning har informationen i aktuell årsredovisning tolkats ytterligare en gång för att 

minimera risken för en felaktig och inkonsekvent poängsättning. Tillvägagångssättet vid 

tolkningen av årsredovisningarna bör ha bidragit till en förbättring av undersökningens 
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tillförlitlighet. 

 

Undersökningen baseras till stor del på uppgifter som inhämtats från företags 

årsredovisningar. Tillförlitligheten i årsredovisningarna bör anses vara hög då de har 

granskats av revisorer och är upprättade enligt regelverk. 

3.10 Metodkritik 

Urvalet i studien är 90 företag av totalt 289 företag på listorna Large Cap, Mid Cap och Small 

Cap. Vid tillämpning av kvantitativ metod görs ofta statistisk generalisering, med 

utgångspunkt från resultatet dras slutsatser som gäller fler än de som ingick i undersökningens 

urval (Johannessen & Tufte, 2003). Det går inte med fullständig säkerhet att uttala sig om 

huruvida studien är statistiskt representativ för hela populationen. Det hade varit bättre att 

undersöka samtliga företag på listorna, men på grund av den givna tidsramen har det inte varit 

möjligt. Enligt Johannessen och Tufte (2003) behöver urvalet vara slumpmässigt med en 

tillräcklig storlek för att det ska vara möjligt att göra en statistisk generalisering. Med det som 

bakgrund bör det ändå gå att generalisera från urval till population i viss mån. 

 

Det kan finnas risker med att använda sig av sekundärkällor då den egna studien delvis 

baseras på andras resultat och slutsatser. Av den anledningen har flera olika sekundärkällor 

använts, exempelvis artiklar från olika tidskrifter och av olika författare. En del av de artiklar 

som har använts är dessutom peer reviewed vilket innebär att de har granskats av andra 

kunniga personer inom aktuellt ämnesområde. Det kan vara en nackdel att använda sig av 

artiklar som inte är vetenskapliga då de inte har granskats i samma omfattning. Icke 

veteskapliga artiklar som har använts i denna uppsats är hämtade från Balans, PwC och 

Forefront. En del internetkällor har använts i uppsatsen, vilket har gjorts med extra stor 

försiktighet för att undvika att referera och därmed basera uppsatsen på opålitliga källor. 

Exempel på internetkällor som har använts är Nationalencyklopedin, Nasdaq OMX och Far 

Komplett. Vid inhämtande av källor har även en tidsaspekt legat till grund för att bedöma 

användbarheten gällande informationen. Exempelvis kan forskningsresultat bli inaktuella och 

då bör istället en färskare forskningsrapport användas. Övergripande för samtliga källor är att 

ett kritiskt förhållningssätt använts för att bedöma tillförlitligheten i informationen. 

 

Vid utformningen av tolkningsmodellen har det uppkommit svårigheter med hur vissa 

delpunkter ska tolkas. Ett exempel är delpunkten d) i där företaget ska ange varje viktigt 
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antagande som de har baserat sina kassaflödesprognoser på. Standardens formulering ger 

företagen i viss mån fritt utrymme för att göra en egen tolkning gällande vad som involveras 

av varje viktigt antagande. I undersökningen satte vi en gräns på att företaget måste ange 

minst tre viktiga antaganden, detta baserat på bland annat tidigare utförda studier. Kanske 

skulle denna delpunkt ha tolkats på ett annorlunda sätt för att bättre spegla standarden och i 

vilken mån företagen uppfyller den. 

 

En del årsredovisningar har varit svåra att tolka trots användande av tolkningsmodellen, vilket 

kan bero på att vissa företag uttrycker sig på ett sätt som avviker i exempelvis ordval i 

jämförelse med redovisningsstandarden eller att företaget helt enkelt uttrycker sig otydligt. 

Att lägga ner extra tid på dessa företag har varit en förutsättning för att kunna genomföra 

undersökningen på ett bra sätt, men kanske hade det varit ännu bättre om det funnits tid till att 

kontakta företaget för att ställa kompletterade frågor angående informationen i deras 

årsredovisning. 
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4. Tolkningsmodell och hypoteser 

 

Kapitlet inleds med den tolkningsmodell för IAS 36 punkt 134 som har använts för studiens 

undersökning. Även hypoteserna för de tre oberoende variablerna; omsättning, storlek på 

goodwillpost och revisionsbyrå presenteras i avsnittet. 

 

4.1 Tolkningsmodell 

För att underlätta tolkningen av IAS 36 punkt 134 har en tolkningsmodell utarbetats. För att 

göra det lättare att genomföra undersökningen definierades krav för respektive delpunkt som 

företagens årsredovisningar måste uppfylla för att upplysningskravet ska anses vara uppfyllt. 

Tolkningen har i minsta möjliga mån undvikit att avvika från den ursprungliga standarden. 

Delpunkterna i IAS 36 punkt 134 har omarbetats till mer konkreta påståenden för att 

underlätta bedömningen och kvantifieringen av informationen i företagens årsredovisningar. 

Delpunkt b) har exkluderats i undersökningen då studien inte behandlar andra immateriella 

tillgångar än goodwill. Även delpunkt e) har exkluderats då endast fyra företag använde sig av 

verkligt värde minus försäljningskostnader vilket ansågs vara för knappt underlag. Tolkningen 

av IAS 36 punkt 134 och eventuella kommentarer visas nedan: 

 

a) Redovisat värde för goodwill 

Företaget ska ha angivit det redovisade värdet för goodwill och värdet ska vara fördelat på 

kassagenererande enheter, de kassagenererande enheterna ska anges. 

 

c) Grund för beräkning av återvinningsvärde 

Företaget ska i årsredovisningen ange på vilken grund de har fastställt återvinningsvärdet för 

de kassagenererande enheterna. Det ska tydligt framgå om värdet har beräknats enligt 

nyttjandevärdet eller verkligt värde minus försäljningskostnader. 

 

Har företaget endast angett att de använt sig av återvinningsvärde, men inte vilket, blir 

företaget inte godkänt på delpunkten. Företag som inte får godkänt på delpunkten kan inte 

bedömas på delpunkt d) eftersom det inte är säkert att deras återvinningsvärde är baserat på 

nyttjandevärde. 

 

d) Återvinningsvärde baserat på nyttjandevärde 

i. Beskrivning av varje viktigt antagande 
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Företaget ska redogöra för varje viktigt antagande som företagsledningen har baserat sina 

kassaflödesprognoser på. 

 

Det finns svårigheter med att veta huruvida företaget har redovisat samtliga viktiga 

antaganden eller ej. Kravet anses inte vara uppfyllt om företaget skriver något som tyder på 

att samtliga antaganden inte är angivna. En sådan indikation skulle kunna vara att de skriver 

“några viktiga antaganden är...”. För att denna delpunkt ska anses vara uppfylld måste 

företaget ha angett viktiga antaganden som exempelvis diskonteringsränta, prognosperiod, 

tillväxttakt, produktionskostnader, intäktsvolymer, behovet av rörelsekapital, rörelsemarginal, 

produktutveckling, priser, behov av investeringar och inflation (Persson & Hultén, 2006). Tre 

viktiga antaganden krävs för att företaget ska uppfylla denna delpunkt. 

 

ii. Metod för fastställande av varje viktigt antagande 

Det ska i årsredovisningen framgå en beskrivning av den metod som använts för att fastställa 

värdet på varje viktigt antagande. Företaget ska även ange information om hur viktiga 

antaganden baserats på externa informationskällor eller tidigare erfarenheter. Om detta inte 

beskrivs ska företaget beskriva vald metod. 

 

Denna delpunkt hänger ihop med föregående, men då varje enskild delpunkt bedöms var för 

sig innebär det att företag kan bli godkända på den ena, men inte på den andra. 

 

iii. Prognosperiod 

Prognosperioden för kassaflöden ska finnas angiven. Om prognostiden är längre än fem år ska 

den dessutom motiveras. 

 

iv. Tillväxttakt 

Tillväxttakten som har använts för att extrapolera kassaflödesprognoser för perioden ska 

anges. Om tillväxttakten som anges är högre än den långfristiga tillväxttakten för de länder, 

branscher eller produkter där företaget agerar ska en motivering finnas. 

 

Tillväxttakten i intervallform har ej godkänts eftersom det inte klart framgår vilken 

tillväxttakt som har använts. 

 

v. Diskonteringsfaktor 
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Företaget ska ange den diskonteringsfaktor som tillämpas på kassaflödesprognoser. Används 

flera diskonteringsfaktorer ska samtliga anges. 

 

f) Känslighetsanalys 

Företaget ska lämna upplysningar i årsredovisningen om det sker en förändring i ett viktigt 

antagande som skulle kunna innebära att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet, 

alltså att det föreligger ett nedskrivningsbehov. Alla företag som har gjort en nedskrivning 

behöver lämna upplysningar enligt denna delpunkt för att bli godkända. 

 

i. Belopp 

Om någon enhet är känslig för förändringar ska företaget lämna information med vilket 

belopp som återvinningsvärdet överstiger dess redovisade värde. 

 

ii. Värde 

Det värde som det viktiga antagandet har tilldelats skall anges. 

 

iii. Belopp för nedskrivning 

Företaget ska ange vilken enhet som har påverkats av förändringen och dess värde. 

 

I undersökningen har delpunkterna f) i-iii bedömts tillsammans, vilket innebär att samtliga 

ovanstående kriterier måste vara uppfyllda för att företaget ska bli godkända på delpunkt f). 

4.2 Hypoteser 

Undersökningens delsyfte är som tidigare nämnt att studera om företagens omsättning, 

revisionsbyrå samt storlek på goodwillpost har betydelse för hur företagen uppfyller 

upplysningskraven. Nedan redovisas hypoteserna för respektive oberoende variabel. 

 

Omsättning 

Företag med högre omsättning är duktigare på att redovisa i enlighet med IAS 36 punkt 134 

än företag med lägre omsättning. Omsättningen kommer att användas som ett mått för 

företagens storlek.  

 

Enligt Petersen och Plenborg (2010) förväntas större företag ha bättre möjligheter till att 

rekrytera kompetent personal inom olika områden, vilket bör medföra att större företag borde 
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ha färre inkonsekvenser i sin tillämpning. Även andra forskare menar att det finns 

indikationer på att större företag har en benägenhet att bättre tillämpa standarder än mindre 

företag. Små företag kan sannolikt inte hantera den komplexitet som kan uppstå vid 

tillämpningen av standarder lika väl som större företag på grund av begränsad vägledning och 

resurser (Bens, Heltzer & Segal, 2007). Stora företag är mer motiverade att ge fler finansiella 

upplysningar på grund av att de sannolikt har ett brett ägande, vilket kräver mycket 

information för att tillfredställa informationsbehovet hos användarna. Större företag är i regel 

väletablerade, vilket innebär att de kan ge ut detaljerad information utan att vara rädda för att 

den skulle kunna misstolkas (Jaggi & Low, 2000). 

 

Goodwillpostens storlek 

Företag som har en större goodwillpost i förhållande till sina totala tillgångar är bättre på att 

uppfylla upplysningskraven än företag som har en mindre goodwillpost.  

 

Hypotesen grundar sig i Petersen och Plenborgs (2010) resonemang gällande att storleken på 

goodwillposten är en faktor som kan vara orsaken till inkonsekvenser i tillämpningen av 

standarden eftersom bolag med en liten goodwillpost inte kan lägga ner så mycket tid och 

resurser som större företag har möjlighet till.  

 

Revisionsbyrå 

Företag som har reviderats av någon av de fyra stora revisionsbyråerna (PwC, Ernst & Young, 

KPMG, Deloitte) följer upplysningskraven som anges i IAS 36 punkt 134 i större utsträckning 

än företag som använder andra revisionsbyråer.  

 

Personer med stor erfarenhet av värdering förväntas begå färre misstag än individer med 

begränsad kunskap (Petersen & Plenborg, 2010). Hypotesen är formulerad med 

utgångspunkten att de fyra stora revisionsbyråerna har större kunskap och erfarenheter än vad 

de mindre revisionsbyråerna har. Enligt Inchausti (1997) har större revisionsbyråer dessutom 

incitament att prestera på en hög nivå för att inte förlora sitt rykte genom att deras kunders 

rapportering förknippas med att inte uppfylla gällande praxis. 
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5. Resultat och analys  

 

I avsnittet för resultat och analys redogörs resultatet för undersökningen. Avsnittet inleds med 

hur företagen i undersökningen har uppfyllt varje delpunkt i IAS 36 punkt 134. Här görs även 

en redogörelse för resultatet av hypoteserna för de oberoende variablerna; omsättning, 

storlek på goodwillpost och revisionsbyrå. Förutom resultat innehåller kapitlet även analys 

av samtliga delar. 

 

5.1 Hur företag uppfyller IAS 36 punkt 134 

Resultatet visar att undersökningens 90 granskade årsredovisningar tillsammans uppfyller 

upplysningskraven IAS 36 punkt 134 till 79 % (Se bilaga 3 för att se resultatet för varje 

enskilt företag och bilaga 4 för en sammanfattande tabell över antalet företag som uppfyllt 

upplysningskraven). Totalt uppfyller 23 företag kraven till 100 % och 2 företag uppfyller 0 %.  

 

 

Diagram 1. Hur företagen uppfyller varje delpunkt respektive inte uppfyller.  

 

Analys 

Tidigare studier har kommit fram till att det förekommit en del brister gällande hur företag 

uppfyller upplysningskraven, vilket även går att se i denna undersökning eftersom endast 26 

% uppfyller alla delkraven i standarden. I flertalet studier nämner författarna att det finns 

brister, men även förbättringspotential. Det går att diskutera på vilken nivå det är rimligt att 

företagen borde ligga gällande förmågan att uppfylla upplysningskraven det sjätte året med 

standarden. Företag borde vid det här laget minimerat tolkningssvårigheter och fått en del 
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erfarenhet i att tillämpa standarden. Kanske underskattar företag fortfarande den tid och de 

resurser som krävs för att tillämpa IFRS.  

5.1.1 a) Redovisat värde för goodwill  

För att bli godkänd på delpunkt a) krävdes det att företagen angivit det redovisade värdet för 

goodwill samt att värdet var fördelat på redogjorda kassagenererande enheter. Samtliga 

företag har angivit det redovisade värdet för goodwill, vilket även var en förutsättning för att 

kunna kvalificera sig till undersökningen. 93 % blev godkända på delpunkten som helhet, 

vilket innebär att sex företag blivit underkända. Hos fler av de underkända företagen fanns det 

indikationer på att det endast förekom en kassagenererande enhet, men eftersom detta inte 

kunde säkerställas underkändes dessa företag. 

 

Analys 

En stor del av företagen uppfyller kravet att fördela goodwillvärdet på kassagenererande 

enheter, 84 av 90 företag. Värdet ska vara fördelat på den minsta identifierbara grupp av 

tillgångar, vilket ska motsvara företagets kassagenererande enheter. I vissa fall går det att 

ifrågasätta huruvida företag har fördelat värdet enligt denna princip. Det förekommer företag 

som endast anger en kassagenererande enhet eller i form av omfattande segment. Alla företag 

som har angett sin eller sina kassagenererande enheter har blivit godkända och således har 

ingen bedömning gjorts huruvida denna fördelning är korrekt genomförd eller inte. Företagen 

som inte tydliggjort sin eller sina kassagenererande enheter och blivit underkända har inte gett 

en rättvisande bild till användarna av deras finansiella rapportering. 

5.1.2 c) Grund för beräkning av återvinningsvärde  

86 av 90 företag har angivit huruvida återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna 

har beräknats enligt nyttjandevärdet eller verkligt värde minus försäljningskostnader. Av 

företagen på Small Cap har samtliga företag blivit godkända på delpunkten. Av de 

underkända företagen har samtliga angivit att återvinningsvärdet är det högsta av 

nyttjandevärdet och verkligt värde minus försäljningskostnader, men inte angivit vad som 

gäller för deras beräkningar. 

 

Analys 

Under noten för redovisningsprinciper/allmän information och rubriken nedskrivningar har 

nästintill alla av undersökningens studerade företag nämnt återvinningsvärde och dess 

innebörd. Trots detta är det fyra företag som inte anger på vilket sätt de har beräknat värdet, 



29 

 

vilket kan tyckas vara märkligt eftersom det är en grundläggande uppgift. Att företagen inte 

har angivit uppgiften kan bero på rent slarv eller misstag från företagens sida alternativt att de 

anser att informationen är underförstod i och med annan information som företaget redogör 

för. Enligt IASB:s föreställningsram ska informationen vara begriplig för användarna av de 

finansiella rapporterna och då gäller det att det går att utläsa informationen på ett tydligt sätt. 

5.1.3 d) Återvinningsvärde baserat på nyttjandevärde 

Resultatet visar att företagen uppfyller de olika kraven i delpunkt d) med varierad framgång. 

Av de totalt fem olika delkraven i d) har företagen uppfyllt mellan 45 % till 96 %. 

 

i. Beskrivning av varje viktigt antagande 

Företagen skulle ange varje viktigt antagande som de har baserat sina kassaflödesprognoser 

på för att bli godkända på d) i. 45 % av företagen har uppfyllt detta krav, vilket är det lägsta 

uppfyllda kravet gällande hela IAS 36 punkt 134 sammantaget för samtliga listor. Av 

företagen på Small Cap uppfyller 47 % kravet, på Mid Cap är siffran 37 % och för Large Cap 

52 %. En del av de underkända företagen har endast angivit två viktiga antaganden eller 

formulerat sig på ett sätt som tydligt indikerar att de inte redogjort för samtliga viktiga 

antaganden och därmed blivit underkända. Andra företag som inte fått godkänt på kravet har 

uteblivit med informationen helt och hållet. 

 

ii. Metod för fastställande av varje viktigt antagande 

Sammantaget de tre listorna har 67 % uppfyllt kravet om att ange en beskrivning av den 

metod som använts för att fastställa värdet på varje viktigt antagande. Detta krav bedömdes 

skiljt från d) i trots att de är nära relaterade till varandra. Resultatet visar att 22 % fler företag 

angav metoden för varje viktigt antagande än de företag som beskrev varje viktigt antagande. 

 

iii. Prognosperiod 

70 av 82 företag har angett prognosperioden för sina kassaflöden. Om prognosperioden var 

längre än fem år skulle den även motiveras för att företagen skulle bli godkända. Majoriteten 

av alla företag angav en prognosperiod på fem år, men det förekom även kortare och längre 

prognosperioder. En motivering till att använda en längre prognosperiod än fem år som 

förekom var att en marknad ansågs som relativt ny och förväntades ha en stark tillväxt 

närmsta 10 åren. 
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iv. Tillväxttakt 

För att bli godkända gällande detta krav var företagen tvungna att ange den använda 

tillväxttakten. Resultatet visar att 78 % av företagen levde upp till det angivna kravet. Den 

vanligaste orsaken till att företag blivit underkända på kravet är på grund av utebliven 

information. Några av de underkända företagen angav tillväxttakten i intervallform. 

 

v. Diskonteringsfaktor 

I delpunkt d) v skulle företagen ange den eller de använda diskonteringsfaktorerna som har 

tillämpats på företagets kassaflödesprognoser. 79 av 82 företag har uppfyllt kravet gällande 

diskonteringsfaktorn, vilket är det krav som flest företag har uppfyllt i delpunkt d). 

 

Analys 

I delpunkt d) finns det fortfarande delvis stora brister i hur företagen uppfyller kraven, sex år 

efter införandet av standarden. För att företaget ska ge en rättvisande bild av verksamheten 

krävs det att de på ett korrekt sätt återger exempelvis viktiga händelser och andra 

förhållanden. Endast 45 % ansågs leva upp till kravet att ange varje viktigt antagande. 

Utebliven information om företagets viktiga antaganden, men även annan utebliven 

information gör det svårt för användarna att bilda sig en uppfattning om den finansiella 

rapporten ger en rättvisande bild och huruvida innehållet är tillförlitligt. Utelämnande av 

information gör det svårt, om inte omöjligt att jämföra information mellan olika företag. 

 

Studiens resultat visar på förbättring på flera krav i delpunkt d) i jämförelse med tidigare 

studier utförda av Persson och Hultén (2006), Edlund och Arnell (2007) samt PwC (2009). 

Till exempel visar resultatet att 78 % har angivit tillväxttakten, vilket är en ökning på åtta 

procent i jämförelse med undersökningen från PwC (2009) och över 50 % bättre än Persson 

och Hulténs studie från 2006. Undersökningen visar även på en klar förbättring gällande d) ii 

där företagen ska ange metoden för varje viktigt antagande. Det är dock viktigt att poängtera 

att studierna inte kan anses vara fullständigt jämförbara eftersom de utförts under en del olika 

förutsättningar. 

 

Undersökningens resultat visar även på en försämring i jämförelse med tidigare nämnda 

studier. Detta gäller exempelvis kravet gällande att ange varje viktigt antagande som företaget 

baserat sina kassaflödesprognoser på. Resultatet från både Persson och Hultén (2006) samt 

Edlund och Arnell (2007) studier visar att runt 50 % av företagen uppfyller kravet, men 
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resultatet i denna undersökning visar att 45 % uppfyller kravet. Eftersom d) i är ett av 

punktens mest svårtolkade krav kan skillnaden mellan undersökningarnas resultat bero på att 

studierna skiljer sig en aning gällande urval och tolkning, men det kan även vara så att 

företagen har gjort en faktisk försämring i detta avseende. Även gällande diskonteringsräntan 

och prognosperiod går det att se ett minskat antal företag uppfyllt kraven i denna 

undersökning, med 2 % respektive 6 % lägre än resultatet i undersökningen från PwC (2009). 

5.1.4 f) Känslighetsanalys 

Företagen som hade gjort en nedskrivning under år 2010 skulle lämna upplysningar genom en 

känslighetsanalys för att godkännas på delpunkt f). Totalt har 21 av 90 företag genomfört en 

nedskrivning av goodwillposten under år 2010. Av dessa företag uppfyllde 48 % det angivna 

kravet. 

 

Analys 

Enligt undersökningen av PwC (2009) hade 30 % av företagen någon slags känslighetsanalys. 

I denna undersökning har endast företag som har gjort en nedskrivning av goodwill 

observerats. Därmed går resultatet inte att jämföra helt med PwC:s studie. I denna 

undersökning hade 48 % av företagen angivit en känslighetsanalys på ett korrekt sätt. Med 

PwC:s studie som grund går det att se en viss förbättring vid uppfyllandet av delpunkt f). 

 

Av de företag som inte uppfyllt kravet har de antingen inte angett något av de tre delkrav som 

finns i punkten eller endast redovisat någon del.  Det är viktigt att ett företag anger de viktiga 

antaganden som har skett vid en nedskrivning då sådan information kan vara avgörande för 

dess bokslutsanvändare. Utelämnande av sådan information kan skapa 

informationsasymmetriproblemet ”moral hazard”. En aktieägare vill exempelvis veta på vilka 

grunder en nedskrivning skett då investeringar har gjorts i företaget. Antaganden kring 

nedskrivning kan även spegla historiska och framtida händelser och kan därmed vara till hjälp 

för intressenter att få en inblick i hur det går för företaget, vilket inte är möjligt om 

informationen uteblivit. 

5.2 Oberoende variabler  

De tre oberoende variablerna; omsättning, storlek på goodwillpost och revisionsbyrå har med 

enkel regressionsanalys ställts mot den beroende variabeln; andel uppfyllda krav gällande IAS 

36 punkt 134. Resultatet visar att sambandet är signifikant för en av variablerna, medan det 
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inte går att styrka samband med de två andra faktorerna. Resultatet redovisas i sin helhet 

nedan. 

5.2.1 Omsättning  

Resultatet visar att hypotesen om att företag med högre omsättning är duktigare på att 

redovisa i enlighet med IAS 36 punkt 134 inte stämmer. Signifikansnivån ligger på 24,4 % för 

variablerna omsättning och i vilken utsträckning företag uppfyller standarden uttryckt i 

procent. Det går inte att styrka att ett samband föreligger och hypotesen ska därmed förkastas. 

 

 

Spridningsdiagram 1. Hur spridningen ser ut gällande den beroende variabeln och den oberoende variabeln 

omsättning (angivet i msek). 

 

Analys 

Större företag tenderar att lämna ut mer omfattande information än mindre företag då de har 

högre krav på sig från intressenter menar Jaggi och Low (2000). Ett företag med hög 

omsättning är oftast väletablerat och borde inte känna oro för att den information som lämnas 

ska misstolkas. Denna undersökning visar dock att ett samband mellan företags omsättning 

och andel uppfyllda upplysningskrav inte föreligger. Med detta som underlag verkar det inte 

stämma att större företag lämnar ut mer detaljerad information. 
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Anledningen till undersökningens resultat kan vara att större företag inte vill lämna ut känslig 

information som kan gynna deras konkurrenter. Detta är ett av 

informationsasymmetriproblemen som kallas “adverse selection”. Problemet uppstår då 

tillräcklig information inte finns tillgänglig för placerare och intressenter. Sådana 

konsekvenser kan leda till att marknaden helt slutar att fungera. Det är viktigt för företag att 

lämnar all information som krävs för att den finansiella informationen ska uppfylla de 

egenskaper som anges i IASB:s föreställningsram. Informationen som ges ut i de finansiella 

rapporterna ska därmed vara relevant, begriplig, tillförlitlig och jämförbar och dessutom 

återspegla en rättvisande bild. 

5.2.2 Goodwillpostens storlek 

Hypotesen gällande att företag med större goodwillpost i förhållande till totala tillgångar är 

bättre på att uppfylla upplysningskraven visar en signifikansnivå på 2 %. Undersökningens 

resultat visar att ett signifikant samband går att styrka med ett förklaringsvärde på 6,6 % (R 

square). Hypotesen ska därmed accepteras. 

 

 

Spridningsdiagram 2. Hur spridningen ser ut gällande den beroende variabeln och den oberoende variabeln 

goodwillpostens storlek. 
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Analys 

Undersökningen visar att det går att stödja Petersen och Plenborgs (2010) hypotes gällande att 

storleken på goodwillposten är en faktor som påverkar tillämpningen av standarden. 

Anledningen till varför företag med större goodwillpost uppfyller standarden i högre grad kan 

bero på att företag med en mindre goodwillpost i förhållande till totala tillgångar inte kan 

ägna lika mycket resurser och tid på nedskrivningsbehov som företag med en större 

goodwillpost. 

 

Trots att det går att styrka ett signifikant samband mellan de två variablerna är 

förklaringsvärdet 6,6 %. Detta innebär att endast 6,6 % av värdet i den beroende variabeln kan 

förklaras av goodwillpostens storlek i förhållande till företagens totala tillgångar, vilket gör att 

en stor del inte kan förklaras. Det går inte heller att utesluta att sambandet mellan variablerna 

påverkas av en okänd tredje variabel.  

5.2.3 Revisionsbyrå 

Den tredje hypotesen innebar att företag som har reviderats av någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna följer upplysningskraven som anges i IAS 36 punkt 134 i större 

utsträckning än företag som använder andra revisionsbyråer. Resultatet visar att det inte går 

att styrka ett samband och hypotesen ska därmed förkastas. Signifikansnivån mellan 

revisionsbyrå och andel uppfyllda upplysningskrav i procent ligger på 11,2 %. 

 

Analys 

Anledningen till att det inte går att styrka ett samband mellan variablerna kan bero på att 

endast 3 av 90 företag hade använt en annan revisionsbyrå än någon av de fyra stora. Med ett 

större underlag hade resultatet möjligtvis blivit tydligare åt det ena eller det andra hållet. 

Signifikansnivån blev enligt undersökningen 11,2 % vilket innebär att ett samband nästan 

hade kunnat styrkas om en signifikansnivå på 10 % hade använts istället för den aktuella 

nivån på 5 %. 

 

Som tidigare nämnt hade endast 3 av 90 företag inte reviderats av någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna (PwC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte) under år 2010. Två av de 

företagen har använt sig av revisionsbyrån BDO och den tredje av Mazars. Trots att samband 

ej går att styrka finns det indikationer på att företag som använt någon av de fyra stora 

revisionsbyråerna uppfyller kraven i större utsträckning än företag som har reviderats av en 
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mindre byrå. Företagen som använt en mindre byrå uppfyller kraven som anges i IAS 36 

punkt 134 till 58 %. Samma siffror för företag som har använt sig av en av de fyra stora 

revisionsbyråerna ligger på mellan 66 % till 88 %, med PwC i topp. 

 

Enligt Inchausti (1997) har större revisionsbyråer en drivkraft att prestera på en hög nivå för 

att bibehålla sitt rykte genom att deras kunder förknippas med en hög standard på sin 

redovisning. Detta är något som inte går att bekräfta med hjälp av resultatet i denna 

undersökning eftersom det inte går att styrka att de fyra stora revisionsbyråerna är bättre på att 

hjälpa fram företagen att uppfylla kraven i IAS 36 punkt 134 än vad andra revisionsbyråer är. 

Anledningen till det kan vara att mindre revisionsbyråer är minst lika måna om sitt rykte för 

att kunna behålla sina kunder och med tiden växa sig större. Däremot kan det vara så att de 

fyra stora revisionsbyråerna har större resurser i form av kapital och kompetens än många 

mindre byråer. 
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6. Slutsatser 

 

I följande avsnitt görs en presentation för de sammanfattande slutsatserna som 

undersökningen lett fram till. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Huvudsyftet i denna undersökning har varit att undersöka i vilken utsträckning företag på 

Stockholmsbörsen uppfyller kraven som anges i IAS 36 punkt 134 gällande goodwill. 

Resultatet visar att de 90 granskade årsredovisningarna tillsammans uppfyller 

upplysningskraven IAS 36 punkt 134 till 79 %. 

 

 

Diagram 2. Hur företagen uppfyller varje enskilt krav för respektive lista.  

 

Delsyftet i undersökningen har varit att undersöka om företagens omsättning, revisionsbyrå 

samt storlek på goodwillpost har betydelse för hur företagen uppfyller upplysningskraven. 

Resultatet visar att det inte går att styrka ett samband mellan hur väl företagen uppfyller 

standarden för två av de oberoende variablerna; omsättning och revisionsbyrå. 

Undersökningen visar däremot att det går att styrka ett samband mellan den 

beroende variabeln och den oberoende variabeln; goodwillpostens storlek. 

 

Avslutningsvis ska studiens problemformulering besvaras och den lyder som följande: 

redovisar börsnoterade företag i enlighet med kraven som anges i IAS 36 punkt 134? 



37 

 

Undersökningen som har utförts i denna studie ligger till grund för konstaterandet att de flesta 

börsnoterade företag i relativt hög omfattning uppfyller de krav som anges i IAS 36 punkt 

134. I studien upptäcktes att majoriteten av de 90 företag som studerats uppfyllde de flesta 

men inte alla kraven i punkten, samt att det endast fanns två företag som inte uppfyllde ett 

enda krav. Av 90 företag hade 23 uppfyllt alla kraven i punkten, exempelvis Getinge, Eniro 

och Intellecta. 

 

De krav som de flesta av de 90 företagen uppfyllde var delpunkterna a) redovisat värde för 

goodwill och c) grund för beräkning av återvinningsvärde, vilket inte är särskilt förvånande 

då dessa delpunkter fått bra resultat även i tidigare undersökningar. Den delpunkt som också i 

tidigare undersökningar fått sämre resultat är delpunkt d) i beskrivning av varje viktigt 

antagande, som i denna undersökning fick lägsta resultat med 45 %. I sin helhet har 

delpunkten d) återvinningsvärde baserat på nyttjandevärde fått ett relativt högt resultat vid 

jämförelse med tidigare undersökningar. En förbättring vid redovisning av ii) metod, iii) 

prognosperiod och iv) tillväxttakt har även skett enligt denna studie. Vid uppfyllandet av 

delpunkt f) känslighetsanalys har det däremot inte skett någon större förbättring. Delpunkten 

fick ett relativt lågt resultat med 48 % och har även fått låga resultat i tidigare undersökningar 

även om resultatet är något bättre i denna studie. 

 

Med delpunkterna d) i och f) som undantag har en generell förbättring skett gällande 

tillämpningen av IAS 36 punkt 134. Med 90 företags årsredovisningar från år 2010 som stöd, 

visar studien att de flesta börsnoterade företagen på OMX Stockholmsbörsen redovisat i 

enlighet med IAS 36 punkt 134 på ett tillfredsställande, men inte perfekt sätt. 

6.2 Vidare forskning  

Det finns flera förslag till vidare forskning inom området för att öka kunskapen gällande 

goodwill och dess upplysningskrav. Ett förslag är att studera fler möjliga faktorer som kan ha 

inverkan på hur företag uppfyller kraven som anges i IAS 36 punkt 134. Ett annat förslag är 

att göra en kvalitativ studie med syfte att ta reda på hur företag, deras revisorer och experter 

på IFRS ser på tillämpningen av IAS 36 punkt 134 och utvärdera hur den fungerar i praktiken 

samt om de anser att den på sikt bör revideras om för att underlätta tillämpningen. Ett tredje 

förslag är att genomföra en undersökning om hur företag inom en specifik bransch uppfyller 

upplysningskraven i sina årsredovisningar samt att intervjua ansvarig/ansvariga personer på 

de aktuella företagen. Detta för att kunna få en djupare förståelse för hur de redovisar 
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upplysningskraven, men även varför de väljer att göra på det sättet och hur företagen 

resonerar kring upplysningskraven. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Large Cap Mid Cap Small Cap 

Alliance Oil Company Atrium Ljungberg ACAP Invest 

Atlas Copco BE Group Allenex 

Boliden Betsson Aspiro 

Electrolux Björn Borg Biotage 

Ericsson Bure Equity BTS Group 

H&M Concentric Cision 

Husqvarna Duni Connecta 

Investor EnQuest PLC Cybercom Group 

Kinnevik Fenix Outdoor DORO 

Lundbergföretagen Hexpol Electra Gruppen 

Millicom International Industrial & Financial Systems Feelgood Svenska 

NCC Intrum Justitia FormPipe Software 

Oriflame Kungsleden Hemtex 

Ratos Lindab International Intellecta 

SCA Mekonomen Know IT 

Scania New Wave Group Malmbergs Elektriska 

Seco Tools Nolato Micronic Mydata 

Skanska Proffice MSC Konsult 

SSAB SAS MultiQ International 

Handelsbanken Sweco Nordic Service 

Swedish Match TradeDoubler NOVOTEK 

TeliaSonera Transmode Holding OEM International 

Alfa Laval ÅF PartnerTech 

Autoliv Avanza Bank Holding Phonera 

Getinge Beijer Alma Prevas 

Hexagon Bilia Probi 

Investment Latour Byggmax Group Readsoft 

Meda CDON Group Rörvik Timber 

Modern Times Group Eniro Semcon 

Nordea Bank Gunnebo Softronic 
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Bilaga 2  

 

IAS 36 punkt 134 i sin helhet hämtad från Far Komplett: 

Ett företag ska lämna den information som krävs enligt a–f för varje kassagenererande enhet 

(grupper av enheter) för vilken det redovisade värdet för goodwill eller för immateriella 

tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som är fördelat på den enheten (gruppen av 

enheter) är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för goodwill eller 

för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder:  

a. Det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter). 

b. Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder 

som fördelas på enheten (gruppen av enheter). 

c. Den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har 

fastställts (det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader). 

d. Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde  

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

baserat sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast 

gjorda budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana antaganden 

för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt, 

ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de 

värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de 

värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 

överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, 

hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor, 

iii. den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden 

baserat på finansiella budgetar/prognoser som fastställts av företagsledningen 

och när en period som är längre än fem år används för en kassagenererande 

enhet (grupp av enheter), en förklaring till varför den längre perioden är 

motiverad, 

iv. den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom 

den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna, och 

motivet till att använda en tillväxttakt som överstiger den långfristiga 

tillväxttakten för de produkter, branscher eller land eller länder i vilket 

företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen av 

enheter) är avsedd, 

v. den diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas på 

kassaflödesprognoserna. 

e. Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på verkligt värde 

minus försäljningskostnader, den metod som används för att fastställa verkligt värde 

minus försäljningskostnader. Om verkligt värde minus försäljningskostnader inte 
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fastställs med hjälp av ett observerbart marknadspris för enheten (gruppen av 

enheter) ska följande upplysningar också lämnas:  

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

sitt fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. Viktiga 

antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) 

återvinningsvärde är mest känsligt,  

ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de       

värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida dessa värden 

återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse 

med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur och varför de skiljer 

sig från tidigare erfarenheter eller externa informationskällor. 

Om verkligt värde minus försäljningskostnader fastställs med hjälp av diskonterade 

kassaflödesprognoser ska följande upplysningar också lämnas:  

iii den period för vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflödet, 

iv den tillväxttakt som har använts för att extrapolera kassaflödesprognoserna, 

v den eller de diskonteringsfaktorer som har använts för kassaflödesprognoserna. 

f. Om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen har 

baserat sitt fastställande av enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde skulle 

innebära att enhetens (gruppen av enheters) redovisade värde skulle överstiga dess 

återvinningsvärde  

i. det belopp med vilket enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde överstiger 

dess redovisade värde, 

ii. det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 

iii. det belopp med vilket värdet som innefattats i det viktiga antagandet måste ändras, 

efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de andra variabler som 

använts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (gruppen av 

enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde. 

 

 

Bilaga 3 

Tabellen redogör för i vilken utsträckning respektive företag uppfyllt upplysningskraven som 

anges i IAS 36 punkt 134, detta är angivet i procent. Vidare redogör tabellen för företagens 

revisionsbyrå (1 = big four, 0 = annan), omsättning i msek samt vilken procent som 

goodwillposten har i förhållande till företagets totala tillgångar.  

Företag  

% 

uppfyllt Revisionsbyrå Omsättning % goodwill 

Alliance Oil Company 43% 1 bortfall bortfall 

Atlas Copco 86% 1 69875 12% 

Boliden 57% 1 36716 9% 

Electrolux 86% 1 106326 3% 
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Ericsson 100% 1 203348 10% 

H&M 86% 1 108483 0% 

Husqvarna 57% 1 32240 21% 

Investor 50% 1 2943 10% 

Kinnevik 63% 1 8593 1% 

Lundbergföretagen 0% 1 21171 0% 

Millicom International 100% 1 bortfall bortfall 

NCC 86% 1 49420 5% 

Oriflame 100% 1 bortfall bortfall 

Ratos 63% 1 27953 50% 

SCA 86% 1 109142 12% 

Scania 71% 1 78168 1% 

Seco Tools 43% 1 5858 4% 

Skanska 75% 1 122224 5% 

SSAB 100% 1 39883 31% 

Handelsbanken 100% 1 31296 0% 

Swedish Match 88% 1 13606 4% 

TeliaSonera 88% 1 106582 31% 

Alfa Laval 86% 1 24720 22% 

Autoliv 71% 1 35632 3% 

Getinge 100% 1 22172 38% 

Hexagon 86% 1 14096 49% 

Investment Latour 86% 1 5991 9% 

Meda 100% 1 11571 39% 

Modern Times Group 71% 1 13101 29% 

Nordea Bank 100% 1 bortfall bortfall 

Atrium Ljungberg 13% 1 1936,4 2% 

BE Group 86% 1 5129 26% 

Betsson 71% 1 1603,21 19% 

Björn Borg 86% 1 536,04 2% 

Bure Equity 75% 1 1331,2 9% 

Concentric 100% 1 6906 17% 

Duni 100% 1 3971 34% 

EnQuest PLC 71% 1 bortfall bortfall 

Fenix Outdoor 50% 0 1331,74 6% 

Hexpol 71% 1 3798 45% 

Industrial & Financial Systems 75% 1 2585 12% 

Intrum Justitia 86% 1 3766 30% 

Kungsleden 67% 1 2303,8 1% 

Lindab International 75% 1 6527 39% 

Mekonomen 86% 1 3347 16% 

New Wave Group 88% 1 4243,4 17% 

Nolato 71% 1 3375 16% 

Proffice 86% 1 4095 27% 
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SAS 71% 1 40723 2% 

Sweco 100% 1 5272,4 25% 

TradeDoubler 86% 1 2840,07 26% 

Transmode Holding 86% 1 699,3 15% 

ÅF 71% 1 4334,1 41% 

Avanza Bank Holding 0% 1 621 0% 

Beijer Alma 50% 1 2290,089 17% 

Bilia 100% 1 16257 2% 

CDON Group 100% 1 2210,034 19% 

Byggmax Group 86% 1 2773 63% 

Eniro 100% 1 5359 61% 

Gunnebo 57% 1 5938 25% 

ACAP Invest 71% 1 746,28 23% 

Allenex 43% 1 80,509 25% 

Aspiro 75% 1 265,883 20% 

Biotage 75% 1 428,926 15% 

BTS Group 86% 1 694,65 29% 

Cision 100% 1 1130,095 69% 

Connecta 86% 1 779,467 17% 

Cybercom Group 100% 1 1501,842 61% 

DORO 71% 1 626,5 3% 

Electra Gruppen 71% 1 1136,124 1% 

Feelgood Svenska 43% 1 600,453 38% 

FormPipe Software 86% 1 112,035 59% 

Hemtex 71% 1 916,836 31% 

Intellecta 100% 1 681,589 38% 

Know IT 100% 1 1698,445 57% 

Malmbergs Elektriska 86% 1 524,482 2% 

Micronic Mydata 100% 1 1287,782 4% 

MSC Konsult 75% 0 31,185 34% 

MultiQ International 86% 1 105,677 24% 

Nordic Service 100% 1 632,486 53% 

NOVOTEK 50% 0 210,403 18% 

OEM International 86% 1 1430,4 10% 

PartnerTech 63% 1 2181,111 10% 

Phonera 71% 1 335,44 25% 

Prevas 100% 1 519,398 38% 

Probi 57% 1 80,381 2% 

Readsoft 100% 1 618,203 11% 

Rörvik Timber 100% 1 1164,7 21% 

Semcon 71% 1 2090,9 39% 

Softronic 71% 1 403,54 32% 
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Bilaga 4 

Sammanfattande tabell över hur många företag som uppfyllt upplysningskraven som anges i 

IAS 36 punkt 134 respektive hur många som inte har gjort det.  

 
Large Cap   Mid Cap   Small Cap   

 

Uppfyllt kravet Ej uppfyllt kravet  Uppfyllt kravet Ej uppfyllt kravet  Uppfyllt kravet Ej uppfyllt kravet  

a)  28 2 29 1 27 3 

c) 28 2 28 2 30 0 

d) i 13 12 10 17 14 16 

d) ii 18 7 17 10 20 10 

d) iii 21 4 24 3 25 5 

d) iv 17 8 23 4 24 6 

d) v 24 1 27 0 28 2 

f)  3 2 3 7 4 2 

 

 

 

 


