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Abstract 

Since 2005 the International Accounting Standards Board (IASB) has prescribed a mandatory 

requirement that all ‘Publicly Consolidated Entities’ abide by the ‘International Financial 

Reporting Standards’ (IFRS). However, due to a difference in institutional elements, between 

countries, differences in financial reporting are still possible. This essay aims to identify such 

differences between Swedish and British companies in their adaptation of the IFRS, 

specifically differences in; ‘Disclosure Requirements for Goodwill’ specified in ‘IAS 36 p 

134’. By performing a content analysis that graded 60 companies’ financial reporting within 

the Stockholm OMX (Large Cap) and the London Stock Exchange (FTSE100) it has been 

quantifiably concluded that differences are significant within this analysis. 

Keywords: IASB, IFRS, harmonization, goodwill, disclosure requirement, IAS 36, IFRS 3, 

international differences. 

 

  



 

Sammanfattning 

 

Internationella redovisningsstandarder (IAS/IFRS) upprättade av IASB ämnar öka 

jämförbarheten av den finansiella rapporteringen för att skapa harmonisering. Genom EU-

lagstiftning 2005 måste alla börsnoterade bolag upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. 

Internationella skillnader i redovisningen kan bero på att den härstammar från olika 

redovisningstraditioner. Två etablerade redovisningstraditioner är den anglosaxiska och 

kontinentaleuropeiska, varav Storbritannien tillhör den förstnämnda och Sverige historiskt sett 

tillhört den sistnämnda. Redovisningstraditionerna skiljer sig åt i exempelvis juridiska system 

och andra institutionella faktorer. Studier påvisar att dessa skillnader påverkar efterlevnaden 

av IFRS. 

 

Goodwill är en omdebatterad tillgångspost där det lämnas ett större utrymme för olika 

tolkningar och antaganden vilket skulle kunna resultera i internationella skillnader i 

redovisningen. IAS 36 behandlar nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar. I IAS 

p. 134 står det vilka upplysningar som skall lämnas rörande goodwill.  

 

Syftet, att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan svenska och brittiska 

börsnoterade bolag i vilken grad de uppfyller upplysningskravet för nedskrivningsprövning av 

goodwill, besvaras med följande frågeställningar: Går det att utläsa signifikanta skillnader 

mellan svenska och brittiska börsnoterade bolag i uppfyllnadsgraden av upplysningskravet för 

nedskrivningsprövning av goodwill? Tenderar länderna att uppfylla vissa delar av kravet i 

högre grad än andra? 

 

Innehållsanalys har gjorts av årsredovisningar från 2011 av totalt 60 stycken börsnoterade 

bolag från Stockholm OMX och London Stock Exchange. Undersökningens resultat påvisade 

att det förekom en signifikant skillnad i uppfyllnadsgraden mellan länderna, vilket är i linje 

med andra studier. 

Nyckelord: IASB, IFRS, harmonisering, goodwill, upplysningskrav, IAS 36,IFRS 3, 

internationella skillnader. 

 



 

Förord 

Uppsatsens författare vill med detta förord rikta ett tack till våra handledare och opponenter 

för vägledning och stöd. Ett stort tack till de som tagit sig tid att korrekturläsa samt bidragit 

med feedback.  
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1 Introduktionskapitel 

Uppsatsen första kapitel redogör för val av ämne, en bakgrundsbeskrivning samt syfte och 

problemformulering. 

 

1.1 Inledning 
Författarnas grundläggande intresse för ekonomi och i synnerlighet redovisning på både 

nationell och internationell nivå ligger till grund för uppsatsens ämnesval. Den immateriella 

tillgången goodwill anses av många forskare och författare som ett intressant ämne, något 

som vi instämmer i.
1
 En studie från Grant Thornton påvisar stora skillnader i nedskrivning av 

goodwill under den senaste finanskrisen och menar på att det finns en stor variation av 

tolkningen och efterlevnaden av IFRS.
2
 I branschtidningar så som Balans är både goodwill 

och tillämpningen av IFRS återkommande ämnen. Ek. dr Jan Marton skriver i en artikel 2009 

om svårigheter och problematik kring IFRS och hanteringen av goodwill, specifikt 

nedskrivningsprövningen av den.
3
 Peter Malmqvist, revisor och ekonomisk mångsysslare, 

debatterar om konsekvenserna för den svenska marknaden av svenska bankers övervärdering 

av goodwill. I en debattartikel från 2010 menar Malmqvist att denna övervärdering riskerar att 

negativt påverka svenska börsbolag.
4
 

Det material som ligger till grund för uppsatsen är svensk och internationell litteratur inom 

redovisning. Utöver litteratur och debattartiklar har vi använt oss av vetenskapliga artiklar 

tillgängliga från högskolans databaser. De sökord vi använt är; IASB, IFRS, harmonization, 

goodwill, disclousure requirements, IAS 36,IFRS 3, international differences. Vi har även 

sökt på svenska motsvarigheter.  

 

1.2 Bakgrund 

Rådande redovisningspraxis har sitt ursprung i olika länder och kulturer, där t.ex. den 

aritmetiska beräkningen kan spåras till det muslimska samhället och den dubbla bokföringen 

från 1400-talets Italien. Redan från början är redovisningen internationellt präglad. Med tiden 

                                                             
1 Schroeder, Richard G. och Clark, Myrtle W., Cathey, Jack M., Financial Accounting Theory and Analysis: text 
and cases, upplaga10, John Wiley & Sons Inc., 2010. 
2 Gauffin, Björn och Thörnsten, Anders, Ny studie visar: Låga nedskrivningar av goodwill i svenska noterade 
bolag i finanskrisens spår, Grant Thornton, 2010-01-18. 
3 Marton, Jan, Redovisning: Nedskrivning av goodwill – hur jämförbart är det?, Balans nr 5 2009. 
4 Malmqvist, Peter, DEBATT: Swedbanks övervärdering hotar Sveriges anseende, Dagens Industri 2010-02-22. 
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har faktorer så som handel och förändrat informationsbehov drivit på utvecklingen av 

redovisningen och dess roll i samhället.
5
 

Globaliseringen ställer höga krav på en effektiv kapitalallokering på marknaden. För att 

förbättra kapitalallokeringen och för att förse investerare med rättvisande och jämförbar 

finansiell information har det med tiden utvecklas internationella redovisningsnormer och 

standards.
6
 Globaliseringens effekt på den finansiella rapporteringen kan synliggöras genom 

att stora bolag utformar sina årsredovisningar till internationella investerare i högre grad än 

tidigare. Numera är det inte ovanligt att svenska bolag förutom notering på stockholmsbörsen 

även är noterade på andra internationella börser. Då det finns ett behov på kapitalmarknaden 

att kunna jämföra den finansiella informationen från bolag från olika länder, har 

internationella normgivare fått en stark position.
7
 

Internationell Accounting Standards Board (IASB) är en organisation som startade 1973 och 

arbetar med att förbättra samt harmonisera regelverk och redovisningsstandarder gällande 

rapporteringen av finansiell information. IASB är den rådande standardsättaren i Europa som 

ger ut International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS föregås av International 

Accounting Standards (IAS), en benämning som fortfarande finns kvar.
8
 I uppsatsen kommer 

IAS/IFRS standarderna enbart benämnas som IFRS. I IABS:s föreställningsram redogörs för 

fyra grundläggande egenskaper för den finansiella informationen. Den finansiella 

informationen som ett bolag presenterar skall vara begriplig, relevant, tillförlitligt och 

jämförbar.
9
  

Med förutsättningen att mottagaren har rimlig kunskap att kunna förstå informationen ska den 

vara lättbegriplig. Information får dock inte uteslutas på grund av att den är för svårbegriplig. 

Informationen anses vara relevant om den påverkar beslutsfattandet och minskar osäkerheten 

angående framtida händelser. Tillförlitlig information ska vara så objektiv som möjligt och 

vara utan väsentliga fel. I vissa fall där informationen är relevant men där tillförlitligheten inte 

är tillfredställd måste avvägning göras mellan relevans och tillförlitlighet.  Informationen blir 

mer brukbar för användaren om informationen är jämförbar mellan bolag. Information ska 

vara jämförbar mellan perioder och mellan företag som använder samma 

                                                             
5 Nobes, Christopher och Parker, Robert, Comparative International Accounting, upplaga 9, Essex: Prentice Hall, 
Pearson Education Limited, 2006. 
6 Schroeder et al., 2010. 
7 Nilsson, Stellan, Redovisningens normer och normbildare, upplaga 2, Lund: Studentlitteratur, 2002. 
8 Schroeder, et al. 2010. 
9 Ibid. 
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redovisningsstandard.
10

 Skillnader i informationen kan uppstå pga. att företag verkar i olika 

miljöer och använder olika redovisningsmetoder. Genom standardisering minskar dessa 

skillnader.
11

 

Något som har bidragit till att stärka etableringen av IFRS är beslutet om att alla börsnoterade 

bolag inom EU ska upprätta sin koncernredovisning enligt det internationella regelverket. Då 

IFRS ämnar öka harmonisering av redovisning har många av EU:s medlemsländer fått 

kompromissa med deras nationella redovisningsnormer och lösningar. Det går dock att 

urskilja vissa punkter där vissa länder har haft ett stort inflytande. Ett exempel på detta är 

principen om ”true and fair view” som är starkt etablerat i Storbritannien och i dess samväldes 

länder.
 12

 ”True and fair view” stämmer överens med det svenska redovisningsbegreppet 

”rättvisande bild”.
13

 Ett projekt för att föra den europeiska och amerikanska redovisningen 

närmre varandra är Norwalk Agreement. Namnet kommer från den plats där IASB och dess 

amerikanska motsvarighet Financial Accounting Standards Board kom överens om att arbeta 

för att minska skillnaderna mellan IFRS och U.S. GAAP.
14

 

Tidigare forskning menar på att det förekommer internationella skillnader inom redovisning 

och att länder kan delas in i två olika grupper utifrån deras redovisningstradition. De två 

grupper som har identifierats är de så kallade kontinentaleuropeiska och anglosaxiska. 

Klassificeringen grundar sig i olika egenskaper i t.ex. juridiska -, finansierings- och 

skattesystem.
15

 

IFRS är i grunden principbaserat, men komplementeras med tolkningsrekommendationer från 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).
16

 Då IFRS är 

principbaserat kommer det att finnas utrymme för differenser i tillämpningen.
17

 Det 

principbaserade redovisningssystemet möjliggör tillämpningen av IASB:s grundläggande 

egenskap relevans då redovisningen kan anpassas till unika situationer och miljöer. Risken 

med ett principbaserat system är att det förlitar sig på tolkningar och bedömningar.
18

 Om det 

                                                             
10 Sundgren, Stefan och Nilsson, Henrik, Nilsson, Stellan, Internationell redovisning – teori och praxis, upplaga 
2:1, Lund, Studentlitteratur, 2009. 
11 Falkman, Per, Teori för redovisning, Lund: Studentlitteratur, 2000. 
12 Nobes, Parker, 2004.  
13 Olsson, Stefan, Redovisningsrätt- en introduktion, Vällingby: Nordstedts Juridik, 2012. 
14 Schroeder et al., 2010. 
15 Nobes, Christopher, “Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial 
Reporting”, ABACUS, vol. 34, no.2, 1998. 
16 Schroeder et al., 2010. 
17 Nobes, Christopher, Kvaal, Erlend, ”International differences in IFRS policy choice: a research note”, 
Accounting and Business Research, vol. 40, no. 2, pp173-187, 2010. 
18 Sundgren et al., 2009. 



4 
 

finns systematiska skillnader som beror på landspecifika orsaker stör detta själva målet med 

IFRS, dvs. en harmonisering av redovisning. Innan införandet av IFRS gav dessa faktorer 

(olika juridiska-, finansierings- och skattesystem) upphov till skillnader i redovisningen 

mellan olika länder. Christopher Nobes och Erland Kvaal menar i en studie att det finns motiv 

och möjligheter för att dessa internationella skillnader fortfarande finns och kommer att leva 

kvar även efter införandet av IFRS. Vid avsaknad av standarderna är det troligt att länderna 

ser till hur den nationella redovisningen såg ut innan. När det är möjligt kommer länder alltså 

fortsätta i sitt gamla nationella redovisningsspår.
19

 

I en nyligen publicerad artikel fastslår Christopher Nobes att de olika 

redovisningstraditionerna fortfarande är aktuella och att det går att urskilja skillnader i 

redovisning trots tillämpning av IFRS. Regelverket erbjuder i viss utsträckning möjligheter 

för bolag att själva välja vissa redovisningsprinciper vilket har lett till att det finns olika 

nationella profiler av IFRS. Skillnaderna utmynnar i att det kvarstår svårigheter med 

jämförbarheten. I artikeln förklaras det att den nationella redovisningspraxisen är djupt rotad 

och försök till harmonisering blir därmed svåra. 
20

  

Sammanfattningsvis finns det studier som visar på att det finns internationella skillnader i 

tillämpningen av IFRS. Trots IASB:s arbete för harmonisering inom redovisning menar 

tidigare forskning på att det finns internationella skillnader i tillämpningen av detta regelverk. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Vår tid präglas av en stark globalisering med höga krav på företags rapportering av finansiell 

information. Den finansiella informationen är betydelsefull för investerares beslutsunderlag. I 

och med att den internationella handeln ökar, ökar även behovet av harmonisering av den 

finansiella rapporteringen för att investerare ska kunna fatta så rationella beslut som möjligt.
21

 

Målet med harmoniseringen är att presentationen av informationen i de finansiella rapporterna 

skall vara likvärdig oavsett vilket land bolaget har sitt säte i. Detta återspeglas i IASB:s 

föreställningsram där jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaperna. Skillnader i 

implementeringen av IFRS skapar en informationsasymmetri för marknadens aktörer, t.ex. 

investerare och analytiker. Om investerare och analytiker inte är medvetna om att skillnader 

                                                             
19 Nobes, Kvaal, 2010. 
20 Nobes, Christopher, “IFRS Practices and the Persistence of Accounting System Classification”, ABACUS, vol. 
47, no. 3, 2011. 
21 Schroeder et al, 2010. 
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förekommer eller graden av skillnader kan deras beslutfattande påverkas.
22

 Tillförlitlighet, 

som är en annan av de kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen, är något som kan anses 

svåruppnåeligt då det finns en rad olika situationer inom redovisningen där det finns en risk 

att tillförlitligheten inte säkerställs fullt ut. Det kan t.ex. röra sig om situationer där vissa 

antaganden och tolkningar är nödvändiga. Goodwill är ett exempel på en post där det lämnas 

ett relativt stort utrymme för tolkningar. Goodwill är ett övervärde som uppstår vid ett 

företagsförvärv. Övervärdet är mellanskillnaden mellan det förvärvade bolagets 

nettotillgångar och köpeskillingen. Posten skall årligen prövas för nedskrivning som föregås 

av en värdering där antaganden och tolkningar är ofrånkomliga. När värdet på goodwill 

fastställs beräknas uppskattade framtida kassaflöden.
23

 Det finns en flexibilitet kring detta 

som skapar ett utrymme för skillnader. 

För att undgå att tillförlitligheten riskeras i allt för stor grad finns en rad olika regler för hur en 

nedskrivningsprövning skall gå till som ämnar minska denna risk. Dessa regler återfinns i IAS 

36 Nedskrivningar. Ett specifikt krav i IAS 36 är att företagen även begärs lämna 

upplysningar om hur värderingar och tolkningar fastslagits. På så vis hanteras den osäkerhet 

som finns i dessa.
24

 

Lars-Erik Persson och Karin Hultén, redovisningsspecialister vid Öhrlings PWC, genomförde 

en undersökning av svenska börsnoterade bolags årsrapporter från 2005 i avsikt att granska 

hur väl bolagen hanterade upplysningskraven för goodwill. Undersökningen visade att 

bolagen inte följde kravet fullt ut. Orsaken torde vara att kravet var relativt nytt och tolkning 

av kravet kan innebära svårigheter. Efter några år förväntas bolagen ha etablerat en färdighet 

och uppfylla kraven i större utsträckning.
25

  

Nasdaq OMX Stockholm publicerar årligen en rapport om deras granskning av börsnoterade 

bolags finansiella information. Under de fem åren sedan IFRS blev tvingande för noterade 

bolag har granskningen konstaterat att den finansiella informationen och efterlevnaden av 

IFRS har förbättrats både internationellt och i Sverige. Det förekommer dock fortfarande 

otillfredsställande informationsutlämning på vissa områden. De områden där det flesta 

anmärkningar gjordes i rapporten under 2011 var IFRS 7 angående upplysningar om 

                                                             
22 Nobes, Parker, 2004. 
23 Sundgren et al., 2009. 
24 Ibid. 
25 Persson, Lars-Erik och Hultén, Karin, ”Redovisning enligt IFRS: Tre ’heta’ IFRS-områden”, Balans, nr. 6-7, 2006. 
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finansiella instrument, IFRS 8 (rörelsesegment) samt IAS 36, dessa standarder är också de 

som har fått mest anmärkning i övriga Europa.
26

 

Trots att det finns en gemensam referensram och standard finns det en flexibilitet i 

tillämpningen och därmed skillnader i implementeringen. 

1.4 Problemformulering 

Antaganden och tolkningar i hanteringen av goodwillposten resulterar i skillnader i 

tillämpningen av IFRS. Dessa skillnader har granskats genom att undersöka till vilken grad 

börsnoterade bolag uppfyller upplysningskraven enligt IAS 36 p 134. För att undersöka om 

det förekommer internationella skillnader har vi undersökt två länder som tillämpar IFRS för 

börsnoterade bolag. Sverige som delvis innefattas av den kontinentaleuropeiska 

redovisningstraditionen och Storbritannien som tillhör den anglosaxiska 

redovisningstraditionen. 

Uppsatsens undersökning ämnar svara på följande frågeställningar:  

- Går det att utläsa en signifikant skillnad mellan svenska och brittiska börsnoterade 

bolag i uppfyllnadsgraden av upplysningskravet för nedskrivningsprövning av 

goodwill? 

- Tenderar länderna att uppfylla vissa delar av kravet i högre grad än andra?  

 

1.5 Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka om det förekommer internationella skillnader i 

tillämpningen av IFRS. 

 

För att specificera syftet har ett undersyfte formulerats:  

Att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan svenska och brittiska börsnoterade 

bolag i vilken grad de uppfyller upplysningskravet för nedskrivningsprövning av goodwill. 

 

  

                                                             
26 Nasdaq OMX, Övervakning av regelbunden finansiell information 2011: 
http://nasdaqomx.com/digitalAssets/77/77354_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2011.pdf 
(Hämtad 2012-12-09) 

http://nasdaqomx.com/digitalAssets/77/77354_vervakningavregelbundenfinansiellinformation2011.pdf
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1.6 Avgränsningar 

IFRS är ett omfattande regelverk, vi har valt att titta närmare på IAS 36 p 134 som avser 

upplysningskrav vid nedskrivningsprövning av goodwill.  

Det finns många faktorer som kan påverka internationella skillnader i redovisningspraxis. 

Uppsatsens referensram avgränsas till att behandla juridiska system, normgivare, 

finansieringssystem och tidigare nationell hantering av goodwill. 
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2 Referensram 

I detta kapitel presenteras uppsatsens referensram. Kapitlet behandlar bland annat 

institutionell teori, kontinentaleuropeisk och anglosaxisk redovisningstradition samt 

institutionella faktorer som standardsättning och profession. 

2.1 Institutionell teori 

Institutionell teori kan användas för att förklara utvecklingen av institutionella faktorer som 

standardsättare, juridiskt system och profession inom redovisning.  Enligt den institutionella 

teorin påverkas redovisningen av sin omgivning och de påtryckningar som finns genom 

normgivare, t.ex. IASB. Förekomsten av skillnader skulle kunna angripas med institutionell 

teori då isomorfism skulle kunna tänkas vara en förklaring till varför det förekommer 

skillnader eller likheter mellan olika länder. Isomorfism kan förklara förekomsten av 

tendenser av att bolag efterliknar andra som verkar inom samma fält.
27

 

Tre former av isomorfism: 

1. Tvingande isomorfism  

Kommer från politisk påverkan. Organisationen med en starkare position i fältet 

påverkar svagare organisationer och begär att de ska följa de formella eller informella 

krav som finns. I och med den förordning från EU år 2005 som innebär att alla 

börsnoterade bolag (inom EU) måste redovisa enligt IFRS. Standardsättaren IASB har 

därmed etablerat en stark position inom internationell redovisning genom politisk 

påverkan och har en inflytande position inom redovisning internationellt. 

 

2. Imiterande isomorfism 

Uppkommer pga. osäkerhet. När företag inte vet hur de ska agera i vissa situationer 

härmar de andra företag. Det kan ta sig i uttryck i att bolag tittar på hur andra bolag 

har redovisat för att se hur man skall tillämpa vissa regler. Detta blir speciellt aktuellt 

vid införandet av nya standarder. När osäkerhet i tillämpningen uppkommer tillfrågar 

bolagen de större revisionsbyråerna (t.ex. Ernst & Young eller KPMG), de lyfter 

frågan vidare till experter i London där även IASB har sitt säte. 

 

3. Normativ isomorfism 

Uppstår från professioner. Professionen kan ha gemensam kunskap genom att de tex. 

                                                             
27 Eriksson-Zetterquist, Ulla och Kalling, Thomas, Styhre, Alexander, Organisation och organisering, upplaga 2, 
Kristianstad: Liber, 2006. 
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har genomgått liknande utbildning. Denna kunskap bibehålles genom nätverk inom 

professionen. Deras kunskap blir dominerande i organisationerna de verkar i. Detta 

kan även kopplas till hur processen ser ut kring framtagandet av revisionsbyråernas 

tolkningsguider för standarderna. Revisionsbyråernas tolkning och tillämpning skapar 

en norm inom redovisningen.
28

  

 

2.2 Kontinentaleuropeisk och anglosaxisk redovisningstradition 

Tidigare forskning menar att länder kan delas upp i två olika klasser beroende av dess 

redovisningstradition. Klasserna karaktäriseras av att vara kontinentaleuropeiska eller 

anglosaxiska, bland annat definierat utifrån juridiskt system och vilken typ av finansiering 

som är vanligast förekommande.
29

 Sverige tillhör historiskt sett den kontinentala 

redovisningstraditionen, där det finns stora ägare, ett starkt band till beskattning och där 

redovisningen är konservativ/försiktig. I svensk redovisningspraxis har försiktighetsprincipen 

ett starkt inflytande.
30

 Med tiden har Sverige alltmer anammat anglosaxisk 

redovisningspraxis, men anses dock inte tillhöra klassen pga. den starka kopplingen mellan 

redovisning och beskattning.
31

 Som ett resultat av denna starka koppling till beskattning är det 

till nytta för företagen att vara mer försiktig/konservativ. Staten får också i och med denna 

koppling till beskattning en stor roll i regleringen. 

Nobes menar på att faktorer som juridiskt system och typen av finansiering 

(finansieringssystem) påverkar redovisningen och den finansiella rapporteringen. I den 

kontinentala klassen är det vanligare att bolag finansieras med lån och därmed är de 

finansiella rapporterna utformade att svara för denna grupps informationsbehov. Den 

anglosaxiska klassens finansiering bygger i högre grad på investeringar från utomstående och 

således är den finansiella rapportering riktad till denna grupp (t.ex. aktieägare).
32

 

Sverige och Storbritanniens civilrättsliga system är av olika karaktär. Det svenska systemet är 

kodifierat och har sina rötter i romansk rättstradition. I Storbritannien praktiseras lagen utifrån 

                                                             
28 Eriksson-Zetterquist et. al., 2006.  
29 Nobes, 1998. 
30 Lundqvist et al., 2008. 
31 Fagerström, Arne, Lundh, Simon, Financial Accounting in the Nordic Countries, Linköping, LUI School of 
Management, Linköping Universitet, 2006. 
32 Nobes, 1998. 
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prejudikat, så kallat ”common law”.
33

 De juridiska systemen avhandlas mer djupgående 

längre fram i kapitlet. 

Några av de huvudsakliga orsakerna till internationella skillnader inom redovisning anses 

vara:
34

 

 Kultur och extern miljö 

 Juridiskt system 

 Finansieringssystem 

 Skatt 

 Professionen 

 Inflation 

 Teori 

 Tillfälligheter och externa influenser 

Andra orsaker som också skulle kunna vara orsakande är; språk, historia, geografi, religion, 

utbildning och en rad andra faktorer som är svåra att isolera.
35

 

Vi kommer att fokusera på hur det ser ut i de olika länderna utifrån institutionella faktorer 

(standardsättning/profession), juridiskt system, finansieringssystem samt tidigare/nationell 

hanteringen av goodwill. 

2.3 Institutionella faktorer 

Institutionella faktorer kan vara standardsättning eller en profession, t.ex. IASB och revisorer. 

I Sverige heter den rådande normgivaren Rådet för finansiell rapportering och verkar bland 

annat för att anpassa och utveckla god redovisningssed tillsammans med Bokföringsnämnden. 

Utöver att informera bolag och andra intressegrupper arbetar rådet för att tillvarata svenska 

intressen internationellt.
36

 Rådande standardsättaren i Storbritannien är The Financial 

Reporting Council (FRC) som ersatte Accounting Standard Boards i juli 2012. FRC 

samarbetar med andra normgivare som verkar i andra länder samt med IASB och är den 

                                                             
33 Nobes, Parker, 2004. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Rådet för finansiell rapportering: http://www.radetforfinansiellrapportering.se/ (Tillgänglig 2012-12-23) 

http://www.radetforfinansiellrapportering.se/
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brittiska motsvarigheten till Rådet för finansiell rapportering.
37

 Normgivningen i Sverige har 

präglats av olika redovisningsorgan, medan den i Storbritannien har präglats av professionen. 

Inarbetade arbetsrutiner och mönster kan försvåra utveckling och viljan att göra något nytt. 

Landspecifika faktorer som politik, ekonomiska strukturer och juridiska system påverkar hur 

standarden används. Därför kommer standarden se olika ut i olika länder oavsett om 

standarden i sig är entydig och det blir svårt att uppnå en fullständig harmonisering. Såvida 

inte det inte sker en harmonisering av även dessa faktorer.
38

 

I de fall där IFRS erbjuder olika alternativ i tillämpningen brukar Rådet för finansiell 

rapportering ge en rekommendation för vilken tillämpning som anses vara bäst lämpad för 

svenska förhållanden. Rådet tar hänsyn till de landsspecifika faktorer och tillämpning inom 

Sverige är enhetlig.
39

 Skillnader kan då uppstå om motsvarande normgivare i Storbritannien 

ställer sig bakom ett annat alternativ. 

2.3.1  Standardsättare 

FAR grundades i början av 1920-talet och var en betydande organisation som gav ut 

rekommendationer fram till Redovisningsrådet tog vid. Redovisningsrådet, som bildades 

1989, hade till syfte att samordna de olika normerna och skapa en mer enhetlig norm. Rådet 

kan säga ligga till grund för hur normbildningen ser ut idag.
40

 Redovisningsrådet lades ner 

2007 och ersattes av Rådet för finansiell rapportering som numera ansvarar för utgivning av 

redovisningsrekommendationer och information med fokus på börsnoterade bolag.
41

 En annan 

standardsättare är Bokföringsnämnden, en statlig myndighet som ger ut allmänna råd och 

information samt utvecklar god redovisningssed för mindre och medelstora bolag.
42

 

Ytterligare organisationer som kan ses som normgivande organ är bl.a. Finansinspektionen, 

Skatteverket och Sveriges Finansanalytikers Förening.
43

 

Normbildningen kan sägas bestå av rättsliga lagar men även normbildning jämte dessa anses 

vara gällande rätt. Självreglering är central och utgör till stor del normbildningen inom den 

anglosaxiska redovisningstraditionen. Starka privata organisationer och intressegrupper utgör 

                                                             
37 Financial Report Council: http://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Accounting-and-Reporting-
Policy.aspx (Hämtad 2012-12-23) 
38 Lundqvist et al. 2008. 
39 Nilsson, 2002. 
40 Ibid. 
41 Bokföringsnämnden: Redovisningsrådets rekommendationer RR 1 – RR 29 och tillhörande URA 1- URA 41. 
http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx (Hämtad 2012-12-22) 
42 Bokföringsnämnden: Om BFN. http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx(Hämtad 2012-12-22) 
43 Nilsson, 2002. 

http://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Accounting-and-Reporting-Policy.aspx
http://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Accounting-and-Reporting-Policy.aspx
http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx
http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx
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självregleringen. Sveriges starka påverkan av tysk redovisningstradition fram tills andra 

världskriget innebar att lagstiftningen hade en central roll i regleringen av redovisningen. 

Efter andra världskriget rörde sig Sverige mot en mer amerikansk och engelsk 

redovisningstradition, där självreglering och professionella organisationer har en central roll. 

Branchorganisationen FAR etablerade sig som en betydelsefull normgivare under en lång 

period. Skillnaden i vad som har varit betydande i utformningen av normbildningen beror på 

de olika ländernas finansieringstyp. Handelsplattformar för aktier har fått en allt större roll i 

bolagens finansiering i Sverige och därmed har även normgivningen i Sverige tagit efter den 

amerikanska.
44

 

Då det finns olika syn på vad som är det primära syftet med redovisning försvårar det en 

enhetlig norm. För att normerna skulle bli mer enhetliga krävdes att normernas legitimitet 

ökade och för att detta skulle uppnås fanns ett behov av en gemensam föreställningsram. Den 

svenska redovisningen har anammat det ramverk som etablerats av International Accounting 

Standards Committee (IASC), som i sin tur har influerats av Financial Accounting Standards 

Boards ramverk som uppkom 1979. Liknande nationella ramverk har tagit fram i exempelvis 

Storbritannien. Då det i Sverige inte har funnits något enhetligt nationellt ramverk har istället 

översättning från dåvarande IASC:s ramverk gjorts och används. Redovisningsrådet gav även 

ut översättningar av IASC:s International Accounting Standards (IAS). I översättningen som 

gjordes 1995 uppgav Redovisningsrådet att det fanns vissa språkbarriärer som var 

svåröverkomliga då det finns engelska termer som inte har någon tydlig svensk 

motsvarighet.
45

 Liksom Rådet för finansiell rapportering delar FRC i stor utsträckning samma 

ramverk som IASC. Det primära syftet är att tillhandahålla information till investerare, att 

kunna förutsäga framtida kassaflöden och de båda har ungefär samma definition av tillgångar 

och skulder vilka är två huvudelement i den finansiella rapporteringen.
46

 

2.3.2 Professionen 

Den brittiska marknaden domineras av privata aktiebolag. Kontroll över dessa bolag utövas 

genom krav på publikation av årsredovisningar, samt granskning av räkenskaper genomförda 

av oberoende revisionsbyråer. Det har frambringat en profession som disciplinerar.
47

 

Storbritannien var det första landet i världen som utvecklade en redovisningsprofession inom 

den privata sektorn. I jämförelse med detta är de svenska redovisningsorganen både små och 

                                                             
44 Nilsson, 2002. 
45 Ibid. 
46 Nobes, Parker, 2004. 
47 Ibid. 
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relativt nya.
48

 Den svenska redovisningsprofessionen har främst representeras av 

branschorganisationen FAR.
49

 

Efter andra världskriget arbetade revisorer och redovisningsekonomer intensivt med 

komplexa finansiella frågor. Redovisningsorganen samarbetade med revisorer för att utveckla 

riktlinjer för organisationens medlemmar. Yrkesutövarna var aktiva i utvecklingen av 

redovisningspraxisen och revisorer har under lång tid påverkat den finansiella rapporteringen. 

Professionella revisorer har dessutom varit inflytelserika medlemar i olika kommittéer som 

arbetat med bolagsrätt och utformningen av bolagsrätten.
50

 

Branschorganisationen Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

skapade redovisningskommitteen Accounting Standards Steering Committee (ASSC) som 

senare kom att bli Accounting Standard Committee (ASC).1990 ersattes ASC av ASB som 

ansvarar för att ge ut de nationella redovisningsrekommendationer Statements of Standard 

Accounting Practice (SSAP) och hade 2002 som primärt mål att förbereda övergången till 

IFRS. Mycket av professionens regelskapande accepterades av regeringen, marknaden och 

industrin. På vissa områden misslyckades dock ASB att utveckla accepterande regler.
51

 

Numera är FRC den rådande standardsättaren i Storbritannien.  

Sedan 1990-talet har revisorer som grupp inte kontrollerat redovisningsstandarder. Däremot 

har revisorer på enskild nivå, redovisningsorgan och större redovisningsbyråerna påverkat 

standarderna som ges ut av ASB. Redovisningsprofessionen i Storbritannien hade stor en roll 

i grundandet av IASC som föregick IASB. Det fanns ett märkbar brittiskt inflytande över 

IASC. Till exempel har IASC alltid haft sitt säte i London, den första ordföranden i 

kommittéen var britt och sekretariatet var generellt allmänt brittiskt. Trots att Storbritannien 

gärna ser sig själva som en standardsättare än följare har IASB även påverkats av andra länder 

och påverkat utvecklingen av den nationella redovisningen i Storbritannien.
52

 

 

  

                                                             
48 Nobes, Parker, 2004. 
49 FAR: http://far.se/ 
50 Nobes, Parker, 2004. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 

http://far.se/
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2.4 Juridiskt system 

Det juridiska systemet i Sverige är kodifierat och har sitt ursprung i romansk rättstradition. Ett 

kodifierat lagsystem innebär att lagen tolkas så som den är skriven. Det brittiska systemet, 

som är präglat av ett ”common law” synsätt, tolkar lagen efter prejudikat.
53

 I Sverige omfattas 

redovisning av lagar som Aktiebolagslagen (ABL), Bokföringslagen (BFL) och 

Årsredovisningslagen (ÅRL). Dessa är ramlagar som kompletteras med god redovisningssed. 

Utöver dessa finns inkomstskattelagen, mervärdeskattelagen och diverse lagar för specifika 

bolagsformer.
54

 God redovisningssed är ett begrepp som återfinns i nästan alla 

Västereuropeiska länder samt USA, vad som är god redovisningssed i ett land behöver dock 

inte vara samma i ett annat.
55

 I Sverige finns det inga detaljerade redovisningsregler i 

lagstiftningen utan man lutar sig istället mot god redovisningssed. God redovisningssed 

grundas efter rådande praxis i olika branscher och efter rekommendationer från normgivare 

som Bokföringsnämnden och Rådet för finansiell rapportering. God redovisningssed gör 

normbildningen mer flexibel eftersom redovisningen verkar i en föränderlig värld kan det 

vara svårt att ha detaljerade regler för allt. Istället kan man hänvisa till god redovisningssed.
56

 

Att bolagen ska lämna en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning och resultat tydliggörs 

i 2 kap. 3§ ÅRL. Motsvarande i Storbritannien är begreppet ”true and fair view”, ett begrepp 

som även återfinns i EU:s 4:e direktiv. Tanken är att det skall fungera som ett genomsyrande 

koncept.
57

 

Tillsynsmyndigheter som verkar för att redovisningen är i enlighet med rådande praxis har 

saknats i Sverige och vilket har lett till en hög grad av självreglering.
58

 Numera är den 

svenska lagstiftningen stark påverkad av EU.
59

 Införandet av det 4:e och 7:e EU direktiven 

har resulterat i en ökad juridisk omfattning och har på så sätt blivit en kompletterande 

lagstiftning.
60

 

Sverige har haft en konservativ redovisningsstandard vilket har färgat den finansiella 

rapporteringen. Rapporteringen i ”common law”-länder tenderar att vara mindre konservativa, 

något som kan bero på en lösare koppling till beskattning. Beskattningen påverkar likväl 

                                                             
53 Nobes, Parker, 2004. 
54 Nilsson, 2002. 
55 Sundgren et al, 2009. 
56 Nilsson, 2002. 
57 Nobes, Parker, 2004. 
58 Lundqvist et al., 1998. 
59 Fagerström, Lundh, 2006. 
60 Nobes, Parker, 2004. 
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rapporteringen i Storbritannien, dock inte i samma utsträckning som i Sverige där kopplingen 

mellan beskattning och redovisning fortfarande är stark. Det ger sig bland annat uttryck i att 

svenska bolag kan göra obeskattade avsättningar som påverkar resultatet och är därmed inte 

detsamma som redovisat resultat som i exempelvis brittiska bolag.
61

 IFRS skiljer sig från 

svensk redovisningspraxis då dess främsta syfte är att ge en rättvisande bild för investerare 

utan denna koppling till beskattning.
62

 

Historiskt sett har Storbritanniens redovisningsstandarder uppkommit från parlamentet i form 

av lagar. Normgivare i form av olika organ kom senare att utveckla standarder som tillägg till 

lagarna. Innan 1970 var rapporteringen av den externa redovisningen relativt oreglerad. Efter 

1970 infördes aktiebolagslagar och redovisningsrekommendationer som kom att ändra 

redovisningsrapporteringen.
63

 

I 1800-talets Storbritannien existerade inga tvingande redovisnings- eller revisionsreglemente 

i bolagsrätten. Under 1900-talet ökade lagen i omfattning och i komplexitet. Detta medförde 

nya redovisningsregler och krävde att ledningen förberedde de finansiella rapporterna i 

enlighet med ”true and fair view”.
64

 Detta begrepp har även en central roll i utformningen av 

lagstiftningen.
65

 1967 expanderade t.ex. kravet på information och noter. Kraven stärktes 

sedan ytterligare genom EU:s 4:e och 7:e direktiv. Trots dessa ändringar påverkades 

Storbritannien fortfarande av 1800-talets ursprung och en översyn var nödvändig. Översynen 

resulterade 1998 i upprättandet av ett organ vars syfte var att behandla redovisnings och 

revisions frågor.
66

  

La Porta et. al. genomförde under mitten av 1990-talet en studie i syfte att undersöka 

sambanden mellan ett lands juridiska utformning och finansieringssystem. Undersökningen 

visade att det fanns ett samband mellan en större börsmarknad och länder som erbjöd ett 

större juridiskt skydd för investerar. Studien visade även att rikare länder hade en striktare 

reglering samt en striktare kontroll för att se till att den efterlevs.
67

  Således påverkar det 

juridiska systemet redovisningen både direkt och indirekt. 

                                                             
61 Nobes, Parker, 2004. 
62 Lundqvist et al., 1998. 
63 Nilsson, Sven-Arne, Redovisning av goodwill – utveckling av metoder i Storbritannien, Tyskland och USA, 
Lund, Lund University Press, 1998. 
64 Nobes, Parker, 2004. 
65 Nilsson, 2002. 
66 Nobes, Parker, 2004. 
67 La Porta, Rafael, Lopez-De-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei, Vishny, Robert W. Legal Determinants of 
External Finance, The Journal of Finance, Vol. LII, no.3, juli 1997.  
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2.4.1.1 EU direktiv 

Utöver den svenska måste Sverige följa den lagstiftning EU ger ut, som är överordnat den 

svenska. 1997 infördes en ny årsredovisningslag eftersom medlemskapet i EU innebar att 

lagen anpassades till EG:s bolagsdirektiv. EU:s nya lagar var detaljrika och var i enlighet med 

den kontinentaleuropeiska traditionen där förarbeten inte har någon betydelse utan där 

lagtexten är det som är relevant. Detta stod i kontrast mot tidigare väg mot ett anglosaxiskt 

redovisningssätt (mot marknadskapitalsynsätt och självreglering). Lagens syfte var b.la att 

skapa harmonisering i Europa. Trots detaljrikedomen i lagarna och dess omfattning har 

kompromisser varit tvungna att göras och dess betydelse för större företag har inte varit 

betydande. Det är mest regler gällande uppställningsformer och likande av samma karaktär 

som får betydelse för dessa bolag.
68

 

Storbritannien blev medlem i EU år 1973. Dessförinnan hade länder i omvärlden relativt liten 

påverkan på den finansiella rapporteringen.  Influenserna från andra EU-länder som 

Frankrike, Tyskland och Nederländerna har dock indirekt påverkat Storbritannien genom EU-

direktiven.
69

 

Två av de mer utmärkande direktiven från EU rörande redovisning är det 4:e och 7:e 

direktivet (bolagsrätt). Storbritannien implementerade direktiven 1981 respektive 1989. I 

Sverige implementerades de båda direktiven först 1995 i och med inträdet i EU. 

I EU:s 4:e direktiv påträffas ”true and fair view”. Detta begrepp härstammar från den brittiska 

redovisningen och har anammats för redovisningen i EU. Tanken med begreppet är att det 

skall åsidosätta de mer detaljerade reglerna som finns i medlemsländerna.
70

 Ett överordnat 

begrepp kan dock innebära vissa risker. Rudolf Brunovs och Robert J. Kirsch beskriver i 

artikel från 1991 om sådana risker. De menar på att en sådan hantering av goodwill endast 

skulle fungera som en maskering och inte ta itu med den underliggande diskrepansen.
71

 

Begreppet skulle då endast skapa en vilseledande bild av hur det egentligen är. Det finns 

ytterligare komplikationer kring begreppet, bland annat tolkningen av själva ordet ”fair”. Det 

lämnar utrymme för tolkningar och flexibilitet, något som kan utnyttjas av ledningen.
72

 

  

                                                             
68 Nilsson, 2002. 
69 Nobes, Parker, 2004. 
70 Ibid. 
71 Brunovs, Rudolf, Kirsch, Robert J.,”Goodwill Accounting in Selected Countries and the Harmonization of 
International Accounting Standards”, ABACUS, vol. 27, no. 2, 1991. 
72 Nobes, Parker, 2004. 
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När det gäller formatet av balansräkningen och resultaträkningen har man fram till 1990 

redovisat tillgångar i likviditetsordning. Nu baseras formaten på det 4:e direktivet.  Ett 

kännetecken för den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen är kravet på att bolag ska 

sätta upp en reservfond som inte är utdelningsbar. Redovisning av goodwill baseras på 

bestämmelserna i det 7:e direktivet som hanterar koncernredovisning.
73

 

 

2.5 Finansieringssystem 

Redovisningens utformning beror till stor del av hur företags finansiering ser ut, om det är 

låne- eller investerarbaserat.
74

 Globaliseringen har förändrat förutsättningar för handel och 

investering. Det innebär bl.a. att marknaden har öppnat upp för utomstående investerare och 

att aktiemarknaden har utvecklats. Aktiemarknaden har bidragit till utvecklingen av 

redovisningsstandarderna för börsnoterade företag. Marknadens roll har resulterat i att 

informationen till investerare har fått en framstående ställning.
75

 

Historiskt har Sverige haft en liten aktiemarknad och redovisningstraditionen har 

ursprungligen haft tyska influenser (kontinentaleuropeisk redovisningstradition).
76

 Svenska 

bolag har haft ett starkt fokus på lån som finansiering.
77

 I och med det 4:e direktivet har 

Sverige tagit ett steg från den hänsyn som tagits till beskattningsaspekten.
78

 Förändringen av 

marknaden och företagsstrukturer har också påverkat redovisningens utveckling och resulterat 

i att den svenska redovisningstraditionen går mot den anglosaxiska traditionen. Detta har 

förändrat kraven på rapporteringen av företagens ekonomiska ställning och påverkar på sikt 

redovisningsstandarder.
79

 Idag har Sverige ett relativt stort antal börsnoterade bolag i 

jämförelse med Italien eller Tyskland sett till population och storlek, detta kan ses som ett 

steg bort från den kontinentala traditionen och ett steg närmare den anglosaxiska 

redovisningstraditionen.
80

 

                                                             
73 Nobes, Parker, 2004. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Fagerström, Lundh, 2006. 
78 Nobes, Parker, 2004. 
79 Fagerström, Lundh, 2006. 
80 Nobes, Parker, 2004. 
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Investerares och långivares krav på den finansiella informationen skiljer sig åt då de har olika 

behov av information. Det finansiella systemet i Storbritannien utgörs av en kapitalmarknad 

där aktiemarknaden har en central roll och ett tydligt fokus på investerare som finansiärer.
81

 

Då uppsatsens undersökning fokuserar på börsnoterade bolag är den huvudsakliga 

finansiärerna investerare och inte långivare. Dock påverkas som tidigare påpekat den 

finansiella rapporteringen i Sverige av kopplingen till beskattning, om än inte lika starkt som 

historiskt sett. 

 

2.6 Nationell hantering av goodwill 

Enligt föregående standard till IAS 36 skulle goodwill skrivas av över max 20 år. Enligt 

nuvarande standard får goodwill inte skrivas av, utan skall årligen prövas för nedskrivning. 

Anledningen till denna förändring är att den ämnar ge en mer rättvisande bild av 

goodwillposten.
82

  

För svenska bolag är det Redovisningsrådets rekommendation (Rådet för finansiell 

rapportering) RR 17 som motsvarar IAS 36 och denna rekommendation överensstämmer med 

IAS 36.
83

 Motsvarande för Storbritannien är SSAP 22.
84

 

2.6.1 Sverige 

Den första lagen som berörde redovisning av goodwill var ABL från 1944 som uttryckte att 

goodwill skulle tas upp som en anläggningstillgång och skrivas av på minst tio år om man inte 

på annan grund kunde fastställa att annat var mer korrekt enligt god redovisningssed. En 

modifierad lagändring kom att uttryckas i bokföringslagen 1976 där nyheten var att man inte 

under några omständigheter fick skriva av goodwill över längre än tio år.
85

 

Det saknades i slutet av 1980-talet en entydig linje för hur goodwillposten skulle behandlas. 

Enligt bokföringslagen skulle goodwill tas upp som en tillgång och skrivas av under en period 

på längst tio år. I USA var avskrivningstiden som längst 40 år medan man i Storbritannien 

bl.a. skrev av goodwill direkt mot eget kapital. Svenska bolag influerandes av alla dessa olika 

sätt att hantera goodwill. Vissa gjorde progressiv avskrivning och en del skrev inte av alls. En 
                                                             
81 Nobes, Parker, 2004. 
82 Thorell, Per, Den nya koncernredovisningen, Malmö: Ernst & Young AB och Liber AB, 2004. 
83 Axelman, Lennart, Phillips, Dan, Wahlquist, Ola, IAS/IFRS 2005 – En jämförelse mellan International 
Accounting Standards och Redovisningsrådets rekommendationer, skriftserie nr 55/03, Stockholm: Ernst & 
Young, 2003.  
84 Nilsson, 1998. 
85 Ibid. 
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del skrev av goodwill som en extraordinär kostnad. Ett antal bolag bytte redovisningssätt över 

redovisningsperioderna och vissa kombinerade olika sätt eller utformade egna varianter.
86

 

FAR:s Redovisningskommitté konstaterade att det fanns bolag vars tillvägagångssätt av 

redovisning av goodwill stred mot den gällande rekommendationens direktiv.  En 

rekommendation vars syfte att minska dessa tillämpningar som stred mot tidigare 

rekommendation gavs ut 1991 där man uttryckte att avskrivningsperioden inte borde vara 

längre än tio år, men får absolut inte vara längre än 20 år. Trots FARs rekommendationer 

redovisade inte bolag i Sverige i enlighet med rekommendationerna. Standarder och normer 

blir viktiga för investerare för att kunna jämföra olika företag och därmed kunna fatta ett så 

rationellt beslut som möjligt. Det uppstår problematik när olika företag redovisar samma 

fenomen på olika sätt.
87

 Lagstiftning och rekommendationer gavs ut i syfte att minska dessa 

avvikelser. 

I mitten av 1990-talet debatterades det i Sverige om att svenska koncerner skulle missgynnas i 

relation till utländska koncerner gällande ett förvärvsobjekt eftersom den tillåtna 

avskrivningsperioden i Sverige var längre än i andra länder. Redovisningsrådet menade att 

skillnader i redovisningssätt spelar roll vid värdering av bolaget. Det blir då missvisande om 

olika länder har olika redovisningssätt. Det finns dock andra som menar att redovisningssättet 

inte har betydelse för aktiemarknadens värdering av bolag. I IASB:s föreställningsram ska 

intressenter kunna göra jämförelse mellan företag och över tid. Rekommendation från 

Redovisningsrådet kom ut gällande koncernredovisning som skulle tillämpas från 1992. Efter 

1992 var det endast tre företag som avvek från Redovisningsrådets rekommendation.
88

 

En av anledningar till att bolag valde att hantera goodwill så olika kan bero på en förvirring 

kring vilka råd och rekommendationer som var gällande. Efter Redovisningsrådet tagit en 

ledande roll som standarsättare och normgivare inom redovisning kan det ha minskat 

förvirringen.  

År 2000 gav rådet ut RR17 om nedskrivningar, en rekommendation som överensstämmer 

med IAS 36 med viss anpassning till ÅRL rörande värderingar.
89
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2.6.2 Storbritannien 

De mest betydelsefulla influenserna för den finansiella rapporteringen i Storbritannien har 

varit bolagsrätt och redovisningsprofessionen. Faktorer som aktiebörsen och 

beskattningssystem har historiskt sett varit mindre viktiga faktorer.
90

 

Accounting Standard Steering Committee (ASSC) hade 1974 två olika riktlinjer, varav den 

ena proponerade att goodwill skulle aktiveras och skrivas av under en period på högst 40 år. 

Den andra linjen verkade för att goodwill inte skulle ses som en tillgång utan skrivas av direkt 

mot eget kapital vid förvärvstidpunkten. Kommittéen kunde inte enas om vilken av dessa två 

olika linjer de skulle välja. 1978 föreslogs att goodwill skulle skrivas av över dess 

ekonomiska livslängd. Den ekonomiska livslängden definierades som den period då 

utdelningsbara vinster var väsentliga i proportion till betalningssumman och perioden fick 

inte överstiga 40 år. En rad olika alternativ till redovisning av goodwill föreslogs.
91

 Trots 

detta lyckades inte något förslag bli dominerande eller gå igenom eftersom motsättningarna 

mellan företrädarna till de olika förslagen var betydande. 

De nationella standarderna som var rådande i Storbritannien under 1990-talet skiljde sig 

väsentligt från både US GAAP och IAS, speciellt gällande goodwill, pensionsförmåner och 

uppskjuten skatt.  Nyutgivna standarder från Storbritannien har minskat dessa skillnader, men 

inte eliminerat dem eftersom ASB menar på att dessa nya standarder i vissa avseenden är 

bättre än rådande IFRS. Speciellt SSAP:s gällande goodwill och rörelseförvärv blev tungt 

kritiserat pga. dess höga toleransnivå. Senare utvecklades ett ramverk med riktlinjer. 2002 

presenterade ASB ett förarbete vars syfte var att harmonisera standarderna i Storbritannien 

med de som IASB gav ut.
92

 

ASSC publicerade rekommendationen SSAP 22 som en kompromiss för den delade 

hanteringen av goodwill. Rekommendationen innebar att bolag inte behövde bestämma sig för 

antingen bortskrivning eller avskrivning, utan kunde välja och dessutom kombinera de två 

över olika perioder. Någon begränsning för avskrivningsperioden angavs inte och negativ 

goodwill skulle krediteras mot reserver vid förvärvstidpunkten.  

Kritik mot rekommendationen fokuserade på den stora minskning av eget kapital som 

bortskrivning innebar utan att det speglade transaktionens ekonomiska innebörd. Ytterligare 

kritik mot avskrivning uppstod, då det verkade orimligt med avskrivning då goodwill kunde 
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öka i värde. Kritikerna var dock oense om en gemensam standard. Den grupp som föredrog 

bortskrivning var ofta de som ville redovisa högre vinster, den andra gruppen proponerade för 

en internationell harmonisering och menade att bortskrivning motverkade detta eftersom 

Storbritannien var det enda större land som tillät bortskrivning. Efter kritiken reviderades 

rekommendationen genom att de ställde högre krav på upplysning. Internationella 

påtryckningar kom senare att driva ASSC att bestämma sig för en metod som blev aktivering 

och avskrivning på högst 40 år om företaget inte hade motiverade skäl till annat.
93

 

En översyn av redovisning av goodwill gjordes och 1990 gavs en ny rekommendation ut där 

man var tvungen att aktivera goodwill och skriva av den. Goodwill och immateriella 

tillgångar med begränsad livslängd skulle enligt den nya rekommendationen skrivas av över 

dess ekonomiska livslängd, goodwill och immateriella tillgångar som hade obestämd 

livslängd skulle inte skrivas av. Enligt rekommendationen skulle även en årlig prövning göras 

på värdet av goodwill för att säkerställa att det redovisade värdet inte överstiger det högsta av 

nettoförsäljningsvärdet och bruksvärdet. Det ska även finnas en förmodan att goodwill inte 

har en livslängd som överstiger 20 år.
94

 Fram till 2003 skulle goodwill skrivas av.
95

 

 

Den nationella hanteringen av goodwill för de båda länderna skiljde sig alltså från IAS. 

Goodwill har varit en post som visat sig vara svår att anbringa en entydig standard för. Det 

kan ta tid innan en rådande standard får genomslag.  

2.7 IFRS 3: Rörelseförvärv 

I IFRS 3 föreligger reglerna om rörelseförvärv och syftar till att förbättra relevansen, 

tillförlitligheten och jämförbarheten gällande informationen kring rörelseförvärv. 
96

  Förvärv 

av dotterbolag samt inkråmsförvärv innefattas av standarden. Standarden förutsätter att alla 

rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Enligt förvärvsmetoden ska förvärvaren 

identifieras, tidpunkten för när förvärvaren fick bestämmande inflytande ska fastställas. 

Anskaffningsvärdet skall fastställas. Likaså ska skulder och tillgångar tillhörande den 

förvärvade enheten fastställas. Beräkning av goodwill och minoritetsintresse ska också göras. 

97
 När ett bolag gör ett förvärv och betalar mer än vad det förvärvade bolagets nettotillgångar 

är värda uppstår ett övervärde, så kallad goodwill. Goodwill definieras som ”en tillgång som 
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representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade 

i ett rörelseförvärv som inte är enskild identifierade och separat redovisade”.
98

 

En reviderad version av IFRS 3 utgavs i början av 2008 och tillämpas från och med juli 2009. 

En av de större förändringarna i och med detta var hanteringen av goodwill. Denna post skall 

i och med den senaste versionen beräknas enligt ”full goodwill-metoden”, dvs. summan av 

minoritetens och majoritetens goodwill tas upp i redovisningen.
99

 

2.8 IAS 36: Nedskrivning 

Denna standard innefattar nedskrivningar angående vissa tillgångsslag och uppger metoder 

som är till för att försäkra att bolagets tillgångar inte redovisas till ett högre värde än 

återvinningsvärdet. I IAS 36 finns även upplysningar om när ett företag ska återföra en 

nedskrivning samt vilka upplysningskrav som är nödvändiga. 

Goodwill är en tillgång som ska behandlas enligt IAS 36. Denna post skall årligen prövas för 

nedskrivning. Det innebär att posten värderas till ett återvinningsvärde. Om 

återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet skall det ske en nedskrivning.  

Nedskrivningen belastar resultaträkningen och tillgångsposten minskar i balansräkningen.
100

 

Det som föreligger en nedskrivning kan vara antingen interna eller externa faktorer. Interna 

faktorer är t.ex. om det skett betydande förändringar så som omstrukturering som skulle 

innebära att tillgången inte längre nyttjas eller att tillgången är föråldrad eller skadad. Att 

tillgångens marknadsvärde minskat betydande av andra orsaker än interna är då en extern 

faktor. Externa faktorer är betydande förändringar i t.ex. teknik, marknadsförutsättningar eller 

ekonomisk omgivning.
101

 

Återvinningsvärdet baseras på det högsta av nyttjandevärde och verkligt värde minus 

försäljningskostnader. Återvinningsvärdet är känsligt för olika faktorer beroende på företagets 

natur och bransch. Något som generellt påverkar alla företag, mer eller mindre, är efterfrågan 

och konkurrenssituation. Nyttjandevärde bedöms utifrån beräkningen av förväntade framtida 

diskonterade kassaflöden (framtida ekonomiska fördelar) och dessa beräknas utifrån period, 

tillväxttakt och diskonteringsränta.
102

 Verkligt värde är det pris som två kunniga parter, som 

är oberoende av varandra och är intresserade av att transaktionen genomförs, kommer överens 

                                                             
98 IFRS 3 Rörelseförvärv. 
99 Sundgren, et al. 2009. 
100 Ibid.  
101 IAS 36 Nedskrivning. 
102 Sundgren, et al. 2009.  
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om. Försäljningskostnader är de kostnader som kan kopplas direkt till försäljningen av 

tillgången/kassagenererande enheten, så som juridiska kostnader eller skatt.
103

 Då goodwill 

inte är avskiljbart kan det inte säljas, därmed kan inget verkligt värde fastställas.
104

 

I standarden beskrivs vilka upplysningskrav som krävs för nedskrivningar och återföring av 

nedskrivningar. Punkterna 134-137 redogör för de upplysningskrav som gäller för 

nedskrivning av goodwill eller immateriella tillgångar med obestämda nyttjandeperioder. I 

punkt 134 finns de krav som ska uppfyllas för varje kassagenererande enhet om den goodwill 

som är fördelad på den kassagenererande enheten är betydande för företagets totala goodwill. 

105
Styrelsen skall således lämna information om faktorer som kan påverka det framtida 

kassaflödet för goodwill. 

En kassagenererande (KGE) enhet definieras som ”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 redogör dock 

för att en fördelning på enskilda KGE ibland görs godtyckligt och att fördelning då görs på 

grupper av KGE.
106

 

2.9 Sammanfattning referensram 

Institutionell teori förklarar hur utveckling kan ske genom tvingande åtgärder som 

lagstiftning, men också genom imitation, att bolag tar efter andra bolags beteenden. Teorin 

förklarar även hur en yrkesgrupp, profession, kan skapa en norm. I Storbritannien har 

professionen varit den starkaste normgivaren, medan det i Sverige har varit 

branschorganisationer.  

De kontinentaleuropeiska ländernas marknader och finansiering karaktäriseras främst av 

långivning och ett kodifierat juridiskt system. I Sverige finns en stark koppling mellan 

redovisning och beskattning och det utgör en av de större skillnaderna mellan ländernas 

redovisningsutövning. Storbritannien kännetecknas av en stark aktiemarknad med stort fokus 

på investerare. I ”common -law”-länderna, där prejudikat är vägledande inom juridiken, 

tenderar bolagen ha en högre grad av informationsutlämning.
107
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I Sverige har hanteringen av goodwill varit diskontinuerlig och någorlunda godtycklig då 

vissa bolag t.ex. bytte redovisningssätt över redovisningsperioderna eller utformade egna 

varianter.
108

 Britternas hantering av goodwill har även den varierat över tid. Eliminering eller 

avskrivning mot eget kapital var ett av de främsta skälen till debatt då det innebar missvisade 

konsekvenser.
109

 

Den internationella redovisningsstyrelsen, IASB, mål är att skapa harmonisering inom den 

internationella redovisningen. I IASB:s föreställningsram redogörs bland annat för de 

kvalitativa egenskaperna jämförbarhet och tillförlitlighet.
 110

  

2.10 Hypotes 

Utifrån problemformulering och syfte formuleras en nollhypotes och en mothypotes: 

H0: Det finns ingen signifikant skillnad i vilken grad svenska och brittiska börsnoterade bolag 

uppfyller IAS 36 p 134. (Det finns inget samband mellan land och uppfyllnadsgrad.) 

H1: Det finns en signifikant skillnad i vilken grad svenska och brittiska börsnoterade bolag 

uppfyller IAS 36 p 134. (Det finns ett samband mellan land och uppfyllnadsgrad.) 
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3 Metod 

I detta kapitel förklaras val av vetenskapligt angrepps- och förhållningssätt, metod samt 

urval.  

3.1 Hypotesprövning 

Hypotesen testas med chi-två metoden, detta fastställer om nollhypotesen skall förkastas eller 

accepteras. Att genomföra en hypotesprövning medför en risk att felaktigt förkasta eller 

acceptera nollhypotesen. Risken hanteras i olika nivåer och fastställs utifrån signifikansnivå 

(). Signifikansnivån anges vanligen till 5%, vilket också är nivån i detta fall. Vid en 5% 

signifikansnivå kan testets resultat till 95% säkerställas till att inte bero på slumpen. Då vi har 

nominella variabler och flera kategorier samt värden som inte behöver anta en 

normalfördelning har chi-två-test valts. För chi-två-testet skapas en korstabell med länderna 

som oberoende variabler och kravet som beroende variabel.
111

  

En chi-två beräkning av hela kravet som sådant har inte gjorts då vissa delkrav har olika 

urvalsstorlekar. Utifrån detta har kravet om verkligt värde och känslighetsanalys bortsetts vid 

beräkningen. Verkligt värde eliminerades från beräkningen då det inte avser goodwill. Vi har 

dock inte uteslutit delkravet från undersökningen då det finns bolag som angett verkligt värde 

för goodwills kassagenererande enhet. Delkravet uteslöts dock från chi-två beräkningen 

eftersom det skulle kunna innebära en dubbelräkning (vissa bolag angav både nyttjandevärde 

och verkligt värde som återvinningsvärde vilket skulle ge dem större möjligheter till fler 

poäng). Kravet om känslighetsanalys har uteslutits då inte är ett krav i sig att lämna en 

känslighetsanalys, dvs. de bolag som måste lämna en analys har större möjlighet till fler 

poäng.  

Vid beräkning av chi-två måste den förväntade frekvensen (fe) bli minst fem för att 

undersökning skall vara tillförlitlig.
112

 Detta krav har inneburit att enskilda beräkningar för de 

olika delkraven inte är möjlig då den förväntade frekvensen understiger fem.  

3.2 Undersökningsmetod 

Undersökningens syfte är att svara på uppsatsens problemformuleringar, att ta reda på om det 

finns någon skillnad i uppfyllningsgraden av upplysningskraven i IAS 36 p 134 mellan 

Sverige och Storbritannien. 
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Med utgångspunkt i positivism, att försöka tillämpa naturvetenskapliga metoder på den 

sociala verkligheten, har vi valt att ha en kvantitativ metod för vår undersökning. Till skillnad 

från hermeneutik är positivism det som är mest lämpligt som utgångspunkt för vår 

undersökning. Den hermeneutiska ansatsen anammar ett aktörsynsätt och fokuserar på att 

förstå kunskap i motsats till det analytiska- eller systemsynsättet som ämnar förklara 

kunskapen.
113

 

En undersökning kan göras utifrån olika ansatser. För att uppfylla syftet med vår uppsats och 

undersökning anser vi att en deduktiv ansats är mer lämpad än en induktiv då vi utgår från 

etablerade teorier och gör en datainsamling. En induktiv ansats innebär det omvända, att börja 

med en observation och sedan skapa en teori.
114

 

I linje med ett positivistiskt angreppssätt har vi använt en kvantitativ metod, dvs. mäta 

specifika faktorer. En annan metod, av kvalitativ karaktär, skulle medföra att undersökningen 

fokuserat på informationens kvalitet.
115

 Vi kommer att använda oss av bolagens 

årsredovisningar där vi utifrån ett poängsystem mäter i vilken grad de uppfyller det specifika 

upplysningskravet. 

Undersökning är utformad utifrån en tvärsnittsdesign där svenska börnoterade bolag jämförs 

med brittiska. Vi har gjort en innehållsanalys där vi har gått in i bolagens årsredovisningar 

och analyserat den information de har lämnat där.
116

 Undersökningen bygger på ett stratifierat 

urval som är specificerat nedan. 

3.3 Urval 

Den ursprungliga populationen för undersökningen är börsnoterade bolag i Sverige och 

Storbritannien som måste följa IFRS. Ett urval har gjorts där bolag noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm (Stockholmsbörsen) och London Stock Exchange (LSE) ingår. Dessa två börser är 

de största för respektive land. Bolag på Stockholmsbörsen kan delas in i tre olika segment 

utifrån deras börsvärde. De tre grupperna är Large Cap, Mid Cap och Small Cap där ”cap” är 

en förkortning av engelskans ”market capitalisation” och refererar till börsvärdet. I dagsläget 

finns det totalt 289 bolag registrerade på Stockholmsbörsens Main Market. I vår undersökning 

kommer vi att fokusera på bolag som finns i Large Cap segmentet, bolag som har ett 
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börsvärde över en miljard euro.
117

 Motivet till vårt val är att de större bolagens 

årsredovisningar är mer omfattande och mer informationsutlämnande än de mindre bolagen i 

Mid Cap och Small Cap.  

Som motsvarighet till Stockholmsbörsens Large Cap har vi valt bolag från LSE FTSE100. 

Enligt databasen Orbis finns det i dagsläget 2 493 bolag registrerade på LSE. FTSE100 är ett 

index som används på LSE för de 100 brittiska börsnoterade bolagen med högst börsvärde.
118

 

Vi har gjort ett stratifierat slumpmässigt urval utifrån en rad olika krav och kriterier för att 

säkerställa att det är representativt och minska risken för jämförelsestörande poster mellan 

undersökningens olika grupper. Ett stratifierat urval innebär att de observerade enheterna i 

undersökning har uppfyllt vissa kriterier och därmed kan delas in i ett stratum (en typ av 

kategori).
119

 Efter stratifieringen har vi slumpat fram det antal enheter som skall vara med i 

undersökningen. 

Urvalet har baserats på följande stratifieringskriterier:   

 Sverige/Storbritannien 

 Börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm/London Stock Exchange 

 Tillhöra Large Cap/FTSE100 

 Årsredovisningar från 2011  

(Ingen hänsyn tas till om bolaget har brutet räkenskapsår eller inte.) 

 Tillämpa IFRS 

 Ha en goodwillpost 

3.3.1 Tillvägagångssätt för datainsamling 

För att insamla data till undersökningen har vi använt oss av databasen Orbis som 

tillhandahåller finansiell information från bolag över hela världen. Sökningarna gjordes sedan 

individuellt för respektive land utifrån stratifieringskriterierna (se ovan).  

Resultatet från Orbis korrigerades sedan manuellt för att säkerställa att stratifieringskraven 

uppfyllts. Large Cap bolagen identifierades med hjälp av en förteckning från 

Stockholmsbörsen, detta lämnade kvar 58 bolag. Därefter tog vi bort de bolag som inte 

                                                             
117 Nasdaq OMX: Rules for the Construction and Maintenance of the NASDAQ OMX Nordic All-Share, List, 
Tradable and Sector Indexes, version 1.2, 2012: 
https://indexes.nasdaqomx.com/docs/Methodology_OMXNORDIC.pdf (Hämtad 2012-12-19) 
118 London Stock Exchange: Glossary, 2012: http://www.londonstockexchange.com/global/glossary/f.htm 
(Hämtad 2012-12-19) 
119 Arbnor, Bjerke, 1994. 

https://indexes.nasdaqomx.com/docs/Methodology_OMXNORDIC.pdf
http://www.londonstockexchange.com/global/glossary/f.htm
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tillämpar IFRS, inte har sitt huvudkontor i Sverige eller har någon goodwillpost, efter det 

återstod 48 bolag. Den brittiska populationen korrigerades utifrån kravet att de ska tillämpa 

IFRS, ha sitt huvudkontor i Storbritannien och ha en goodwillpost. Efter korrigeringen 

återstod 73 bolag. Ur det korrigerade urvalet slumpade vi med hjälp av Excel. Posterna 

sorterades sedan från högsta till lägsta slumpvärde. Vi valde att titta närmare på 30 bolag med 

högst slumpvärde (från varje kategori). Enligt Central Limit Theorem är 30 observationer en 

bra urvalsstorlek då det kompenserar för eventuella skevheter som kan störa 

normalfördelningen.
120

 

Tabell 1: Sammanställning av urvalsprocessen 

 

 Svenska bolag Brittiska bolag 

Stockholm OMX / 

LondonStockExchange 

289 2493 

LargeCap / FTSE 100 80 100 

Efter korrigering 48 73 

Urval 30 30 

3.4 Dataanalys 

Analyssynsätt, ej att förväxla med ett analytiskt synsätt, anser att verkligheten är något 

objektivt. Enligt detta synsätt utgör delar en helhet och är det vanligaste synsättet inom den 

teoretiska delen av ekonomiämnet. I praktiken är det dock systemsynsättet som är det 

vanligast förekommande. Systemsynsättet föreslår att verkligheten är något som är objektivt 

tillgängligt. Här gäller att helheten avviker från summan av delarna. Delarna tillsammans ger 

en synergieffekt som är större än den helhet som analyssynsättet menar är verklig. Till 

skillnad från ett aktörssynsätt, som ser verkligheten som en social, ämnar sig analys- och 

systemsynsätt sig bättre för dataanalysen då dessa synsätt menar att verkligheten är något 

objektivt och konkret. De sistnämnda synsätten avser att förklara kunskap snarare än att förstå 

den, vilket är målet för aktörssynsättet.
121

 Vi vill med hjälp av analys- och systemsynsättet 

förklara och analysera data från undersökningen då vi anser att en kombination av dessa 

synsätt är det som är mest lämpligt. 

                                                             
120 Lind, Douglas A., Marchal, William .G, Wathen, Samuel A.,Statistical Techniques in Business & Economics – 
International edition, upplaga 15 , New York: McGraw Hill, 2012. 
121 Arbnor, Bjerke, 1994. 
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3.5 Operationalisering 

För att öka validiteten (giltigheten) i vår undersökning av upplysningskraven krävs en 

operationalisering. Med hjälp av operationalisering försöker vi skapa konkreta och mätbara 

värden. 
122

 Nedan redogörs för våra tolkningar av upplysningskraven samt hur vi har mätt 

dem. Vår tolkning grundar sig delvis i hur tidigare undersökningar har tolkat 

upplysningskraven.
123

 Vi kommer inte att ta någon hänsyn till kvalitén på den lämnade 

information, utan bara de facto om information (upplysning) har lämnats eller inte. 

Upplysningskraven återfinns i sin helhet i bilaga 1.  För att mäta hur väl ett företag har lämnat 

information för de ställda kraven har vi gjort ett poängsystem. Vi vill tydligt poängtera att 

systemet inte ämnar sätta poäng i den bemärkelsen att det skulle påvisa att ett land är bättre än 

det andra utifrån det antal poäng de får i undersökningen. Skulle vi beräkna en totalpoäng för 

varje bolag och land skulle det kunna ge ett missvisande resultat då t.ex. vissa bolag väljer 

både nyttjandevärde och verkligt värde (minus försäljningsvärde) som återvinningsvärde. Det 

skulle innebära att det bolag som väljer båda alternativen och uppfyller kraven till fullo skulle 

kunna få totalt 10p till skillnad från det bolag som endast använder t.ex. nyttjandevärde där 

maxpoängen skulle vara 5p. Detsamma gäller för känslighetsanalysen, då alla bolag inte 

behöver lämna information om en känslighetsanalys skulle de bolag som inte behöver göra 

det gå miste om poäng och sänka deras totalpoäng. Poängsystemet är ett 

operationaliseringsverktyg i undersökningen för att redogöra om bolaget har uppfyllet kravet 

helt (1p), delvis (0,5p) eller inte alls (0p). Vi kommer dock kunna göra jämförelser över 

specifika poster.  

Generellt gäller: bolaget får ett poäng (1p) om den lämnade informationen uppfyller kravet till 

fullo, en halv poäng (0,5p) om bolaget endast delvis uppfyller kravet. Har ingen information 

lämnats får bolaget ingen poäng (0p). 

3.6 IAS 36 p 134 

Ledningen skall, för varje kassagenerande enhet, presentera följande information: 

a. Goodwill för varje kassagenererande enhet (grupp av enheter) 

För 1 p måste ledningen ha presenterat olika kassagenerande enheter samt hur mycket 

goodwill enheten bär. Har ledningen inte redovisat någon fördelning erhåller de 0 p. 

Vi tar inte hänsyn till ledningens klassificering av kassagenererande enheter, d.v.s. om 

                                                             
122 Körner, Wahlgren, 2005. 
123 Persson, Hultén, 2006. 
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de fördelas över regioner eller divisioner.  

 

b. Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod fördelning på enheten 

(grupp av enheter) 

Då vår undersökning ämnar fokusera på goodwill kommer vi inte att ta hänsyn till 

detta krav. 

 

c. Grunden för beräkning av återvinningsvärdet. Nyttjandevärde eller verkligt värde 

minus försäljningskostnader. 

På denna punkt kan ledningen ange både nyttjandevärde och verkligt värde (minus 

försäljningskostnader) då de kan använda olika metoder för olika kassagenererande 

enheter. I de fall då information om att båda metoderna förekommer erhåller bolaget 2 

poäng, ett poäng för respektive beräkningsmetod (således 1p om de endast använt en 

metod). Har ledningen inte lämnat någon upplysning om grund för återvinningsvärdet 

blir det 0 p. 

 

d. För de bolag som angett nyttjandevärde som grund för återvinningsvärdet måste de 

lämna information om: 

i. Viktiga antaganden 

Ledningen skall presentera de viktiga antaganden som ligger som grund för 

kassaflödesprognosen. Viktiga antaganaden är sådana som återvinningsvärdet 

är mest känsligt för. Då de viktiga antagandena är individuella för varje bolag 

kan vi inte avgöra om de helt eller delvis uppfyller detta krav, därför får 1 p 

om de anger viktiga antaganden och 0 p om det inte har angett några. Vi tar 

alltså inte hänsyn till vad det är för typ av, hur många eller kvaliteten på de 

angivna antagandena. 

 

ii. Metod för viktiga antaganden 

Ledningen skall upplysa om den metod som ligger till grund för fastställandet 

av värdet. Det kan vara tidigare erfarenheter eller externa källor. Om det rör sig 

om andra metoder skall ledningen redovisa hur och varför de skiljer sig från 

tidigare nämnda. Har ledningen lämnat information för samtliga 

kassagenererande enheter erhåller de 1 p, om det endast gjort det för vissa 
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enheter erhålls 0,5 p. Om information utelämnats helt erhålls 0 p. 

 

iii. Prognosperiod 

Information om vilken period kassaflödesprognosen avser skall lämnas. Om 

denna period är längre än fem år skall ledningen motivera varför. 1 p erhålles 

om information lämnas för samtliga kassagenererande enheter, 0,5 om det 

endast lämnas för vissa enheter och 0 p om det inte lämnas någon information 

om prognosperiod alls. 

 

iv. Tillväxttakt 

Lämnar ledningen uppgift om tillväxttakt för den extrapolerade perioden 

(perioden bortom kassaflödesprognosen)? Om den angivna tillväxttakten 

överstiger den för enheten jämförande tillväxttakten (land, bransch, produkt) 

skall detta motiveras. Har ledningen lämnat information om tillväxttakt för 

samtliga kassagenererande enheter erhålls 1 p, har de lämnat information för 

vissa enheter erhålls 0,5 p, har de inte lämnat någon information om 

tillväxttakt erhålls 0 p.  

I de fall där ledningen anger en högre tillväxttakt än den aktuella ges 1 p om de 

angivit tillväxttakt och motivation (till att den är högre) för samtliga enheter, 

0,5 p erhålls om detta endast anges för vissa enheter, 0 p om ingen information 

lämnats. 

 

v. Diskonteringsränta 

Har ledningen angett information om diskonteringsränta (WACC) för 

kassaflödesprognoserna? Diskonteringsräntan skall anges före skatt, något vi 

kommer att notera, men som inte påverkar poängsättningen. För 1 p krävs att 

ledningen anger räntesatsen för samtliga enheter, om de inte anger räntesatsen 

för samtliga enheter erhålls 0,5 p, ingen angivelse ger 0 p. 

 

e. För de bolag som har enheter vars återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus 

försäljningskostnader skall information lämnas om:  

i. Viktiga antaganden 

Se punkt d i. 
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ii. Metod för viktiga antaganden 

Se punkt d ii. 

 

Om verkligt värde fastställs utifrån diskonterade kassaflödesprognoser skall ledningen 

även upplysa om: 

iii. Period för prognostiserat kassaflöde 

Lämnar ledningen information om för vilken period det prognostiserade 

kassaflödet är baserat på? Information för alla enheter ger 1 p, vissa enheter 

0,5 p, ingen information 0 p. 

 

iv. Tillväxttakt 

Om ledningen anger information om tillväxttakten för extrapolerade 

kassaflödesprognoser och gör det för samtliga enheter erhålls 1 p, om de 

endast anger för vissa erhålls 0,5 p, anger de ingen information erhålls 0 p. 

 

v. Diskonteringfaktor 

Finns det information om vilken diskonteringsränta (WACC) ledningen har 

använt för kassaflödesprognoserna? Diskonteringsräntan skall anges före skatt, 

något vi kommer att notera, men som inte påverkar poängsättningen. För 1 p 

krävs att ledningen anger räntesatsen för samtliga enheter, om de endast anger 

för vissa erhålls 0,5 p, ingen angivelse ger 0 p. 

 

f. Ledningen lämnar information om konsekvenser av förändringar i något eller några 

av de viktiga antagandena (känslighetsanalys). 

Om det inte finns någon känslighetsanalys tolkar vi det som om att ledningen har gjort 

en bedömning att det inte kommer att ske någon förändring i deras viktiga antaganden 

och därmed inte lämnat denna information. Detta kommer att redovisas som 

”B/E”(behöver ej) i undersökningen. ”E/T” (ej tillgänglig) betyder att viss information 

lämnats dock utan angivelse om förändringen i antagandena är rimliga. Då författarna 

inte har tillräckligt med kunskap för att avgöra om förändringen är rimlig eller ej 

tilldelas ”E/T” när detta ej framgår. 

Specifik information ska lämnas om: 

i. Belopp 

Om det inte föreligger någon nedskrivning ska detta belopp (skillnaden mellan 
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återvinningsvärdet och det redovisade värdet) anges. Anger ledningen ett 

belopp erhålls 1 p, ingen information ger 0 p. 

 

ii. Värde 

Lämnar ledningen uppgifter om antagandets värde? Denna punkt kommer att 

poängsättas som en del av f iii då vi anser att de är nära sammankopplade. 

 

iii. Värdeförändring 

Vad får det för konsekvenser om det sker en förändring i det värde som 

representerar det viktiga antagandet? För 1 p finns information om 

värdeförändringar som uppstår om det skulle ske en förändring i något av de 

viktiga antagandena samt konsekvenserna av detta, 0,5 p erhålls om ledningen 

endast lämnar information om en värdeförändring, 0 p erhålls om det inte 

lämnas någon information alls. 

 

3.7 Metodkritik 

Viss kritik kan alltid riktas mot undersökningar. Den främsta kritiken mot vår undersökning 

kan riktas mot innehållsanalysen. Att göra en objektiv innehållsanalys är en utmaning då vi 

alla är färgade av våra tidigare erfarenheter, bakgrund och åsikter. Hur vi för undersökningen 

har valt att tolka upplysningskravet och sedan tolkningen av den information som bolagen 

lämnat i deras årsredovisningar lämnar ett utrymme för ”tolkningsfel”. Utrymmet för 

”tolkningsfel” ökar dessutom då de brittiska årsredovisningarna är på engelska. Trots 

författarnas språkkunskaper kan det ha uppstått missuppfattningar och felaktiga 

översättningar. Bristande kunskap inom redovisningsämnet kan också föreligga eventuella 

tolknings- eller bedömningsfel. Då författarna tillsammans har kommit överens om hur data 

ska kodas finns det en stark interkodarreliabilitet i undersökningen. 

För att minska felmarginalen har författarna i den mån det varit möjligt konsekvent tolka 

kraven och den utelämnade informationen. Författarna har tillsammans tolkat varje bolags 

årsredovisning och diskuterat olika möjliga tolkningar av både kravet och lämnad 

information. Felaktiga tolkningar av de brittiska bolagens årsredovisningar har reducerats 

med hjälp av att översätta nyckelord (så som nyttjandevärde, diskonteringsränta etc.).  
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Stark kritik kan riktas mot tolkningen av känslighetsanalysen. Hela undersökningen bygger på 

den information som bolagen väljer att dela med sig av. Endast bolag som anser att en rimlig 

möjlig förändring i ett antagande leder till nedskrivning ska redogöra för en 

känslighetsanalys. Det var dock många bolag som redogjorde för en känslighetsanalys även 

om de inte ansåg att en rimlig möjlig förändring i ett antagande skulle leda till nedskrivning. 

De upprättade en känslighetsanalys som en försäkran som visade att relativt stora förändringar 

i antagandena måste ske för att nedskrivning ska vara aktuell. För att identifiera om ett bolag 

var tvungen att göra en känslighetsanalys och därmed vara mål för undersökningen var 

bolagen tvungna att tydligt redogöra för huruvida det var rimligt att en förändring i ett 

antagande skulle inträffa och leda till nedskrivning. Detta skulle vi inte kunna avgöra själva 

eftersom det skulle ställa höga krav på kunskap om bland annat bolaget, bolagets bransch 

samt omvärldsfaktorer, kunskaper som vi i dagsläget inte besitter. Detta ledde till att relativt 

många bolag kategoriserades som E/T.  

3.7.1 Sekundärdata och primärdata 

Primärdata är förstahandsdata som har insamlats genom t.ex. enkäter eller intervjuer. Denna 

undersökning bygger på den information som bolagen lämnar i deras årsredovisning. Det är så 

kallad sekundärdata, dvs. data som redan finns tillgänglig.
124

 Sekundärdata kan användas vid 

en upprepning av undersökningen. Skulle en upprepning av undersökningen göras skulle 

resultaten kunna skilja sig åt beroende dels av slumpen, dels av tolkning av kravet och den 

utlämnade informationen. De källor varpå uppsatsen är uppbyggd på anses ha hög 

tillförlitlighet. 

3.7.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet, att mäta det som avses mäta, påverkar undersökningens giltighet.
125

 Då vi för 

undersökningen mäter uppfyllnadsgraden i ett specifikt krav ger det undersökningen en hög 

validitet. I de fall då information som varit aktuell för kravet, men inte återfunnits i 

årsredovisningens noter för goodwill (immateriella tillgångar eller dylikt) har vi sökt efter 

informationen i andra noter. Det finns en risk att vi för vissa bolag har missat information 

trots eftersökningar. Detta innebär att validiteten påverkas negativt, vi har inte kunnat mäta 

det vi avsett att mäta. 

                                                             
124 Arbnor, Bjerke, 1994. 
125 Ibid. 
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Den externa validiteten, att kunna göra en generalisering, bedöms som låg.
126

 Undersökningen 

är inte tillräckligt omfattande eller djupgående nog för att kunna göra en större generalisering. 

Vi kan endast uttala oss om det urval vi undersökt. 

Resultatens reliabilitet, dvs. tillförlitligheten, är hög då möjligheten till en replikation är hög. 

Det som kan minska reliabilitet är, som tidigare berörts, olika tolkningar av informationen i 

årsredovisningarna eller att de bolag som slumpats till denna undersökning inte är med vid en 

upprepning av undersökningen. Uppsatsen presenterar dock för hur tolkningarna av kravet 

och hur poängsystemet fastställts.
127

  

  

                                                             
126 Bryman, Bell, 2005.  
127 Ibid. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras undersökningens data med kommentarer. En sammanställning av 

rådata återfinns i bilaga 2. 

4.2 Goodwill fördelat på kassagenerande enheter 

 

 

Diagram 1: Goodwill fördelat på kassagenererande enheter 

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

Enligt IAS 36 p 134 a) skall bolaget lämna upplysning om hur goodwill fördelas på olika 

kassagenererandeenheter (KGE) eller grupper av enheter. Så gott som samtliga brittiska bolag 

(97%) har lämnat upplysning om detta, vilket även en majoritet av de svenska bolagen (83%). 

Det skiljer 14 procentenheter mellan länderna. I vissa fall har bolaget redogjort för att de 

endast har en KGE varpå hela goodwillposten blir hänförlig till denna. Detta har inte påverkat 

poängsättningen.  
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4.3 Återvinningsvärde 

 

 

Diagram 2: Återvinningsvärde 

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

fastställts (det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader). 

29 av de svenska bolagen, dvs 97%, använde nyttjandevärde som återvinningsvärde. Det var 

dessutom fyra av bolagen som använde verkligt värde minus försäljningskostnader som 

återvinningsvärde för vissa KGE. Samtliga (100%) brittiska bolagen angav att de använde 

nyttjandevärde som återvinningsvärde, av dessa var det tre stycken som även använde verkligt 

värde minus försäljningskostnader för vissa KGE.  
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4.4 Nyttjandevärde 

 

 

Diagram 3: Uppfyllnad av nyttjandevärdets olika delkrav. 

c) Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde 

För de enheter där bolagen angett att nyttjandevärdet ligger till grund för återvinningsvärdet 

skall de även upplysa om viktiga antaganden, metod, prognosperiod, tillväxttakt och 

diskonteringsränta. Upplysning om diskonteringsräntan skall dessutom vara före skatt.  

För dessa delkrav framkommer det att det finns skillnader mellan länderna i utlämnandet av 

upplysningar. Storbritannien lämnar generellt mer upplysningar än Sverige. Den största 

skillnaden är utlämnande om vilka metoder de har för deras antaganden där det skiljer sig 21 

procentenheter mellan länderna. 25 svenska bolag lämnade information om 

diskonteringsränta, 19 stycken av dessa lämnade uppgifter om räntesatsen före skatt. Samtliga 

brittiska bolag lämnade upplysning om diskonteringsränta, dock lämnades inte alla bolag 

upplysning för samtliga KGE, vilket har gjort att det inte har 100% uppfyllnadsgrad. Det var 

endast ett av de brittiska bolagen som lämnade uppgift om diskonteringsräntan efter skatt. 

Det var endast ett brittiskt bolag och sju svenska bolag som angav avvikande prognosperiod. 

Av de svenska var det endast två bolag som angav motivering för den avvikande perioden. En 

av dem var TeliaSonera AB som angav nyetablering som motivering.  Även Alfa Laval 

Beskrivning
av viktiga

antaganden

Metod för
antaganden

Prognosperi
od

Tillväxttakt
Diskontering

sränta

Sverige 93% 62% 83% 77% 83%

Storbritannien 100% 83% 93% 85% 95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nyttjandevärde 



39 
 

uppgav motivering som angav att de tyckte att fem år var för kort för en verksamhet där 

fortlevnadsprincipen har antagits.  

4.5 Verkligt värde 

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

minus försäljningskostnader 

Relativt få bolag från varje grupp har angett verkligt värde (minus försäljningskostnader) som 

deras återvinningsvärdet. För att verkligt värde ska kunna fastställas är det nödvändigt att 

kunna ange ett observerbart marknadspris. Upplysningar om antaganden, metod etc. behöver 

endast lämnas om värdet inte kunnat fastställas med hjälp av ett observerbart marknadspris. 

Detta delkrav avser immateriella tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod. Då goodwill 

inte är avskiljbart och därmed inte går att sälja finns det inget observerbart marknadspris och 

bör inte innefattas av detta delkrav.  Vår undersökning visar trots detta att ett fåtal bolag har 

angett verkligt värde för kassagenererande enheter avseende goodwill.  Fyra respektive tre 

bolag uppgav att de använt verkligt värde (minus försäljningskostnader), dessa angav även 

nyttjandevärde. En sammanställning av undersökningens utfall återfinns i bilaga 2. Vi har 

observerat att goodwill i vissa fall har behandlats under rubriken för immateriella tillgångar 

och att kassagenererande enheter för goodwill ibland har innefattat immateriella tillgångar. 

Detta skulle kunna vara förklaringen till att bolagen har angett verkligt värde för vissa 

kassagenererande enheter.     

4.6 Känslighetsanalys 

e) Känslighetsanalys 

Av de 30 bolagen i Sverige som granskades var det endast ett bolag som behövde göra en 

känslighetsanalys. Det bolaget fick 2 p för att ha redovisat värde och värdeförändring men 

noll poäng då de inte uppfyllde kravet att redovisa det belopp som goodwill skulle kunna 

behöva skrivas ned med. I Storbritannien var det fem av 30 bolag som behövde göra en 

känslighetsanalys. Tre av fem uppfyllde hela kravet för angivelse av belopp, samtliga bolag 

uppgav värde och fyra av fem angav värdeförändring. Vi anser att det är för få bolag för att 

kunna dra någon slutsats om huruvida det finns skillnader mellan länderna i tillämpningen av 

hela känslighetsanalyskravet (delkrav om belopp, värde och värdeförändring). 
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4.7 Chi-två 

Med chi-två test kan vi utläsa att det förekommer en signifikant skillnad mellan länderna. 

Beräknat chi-två värde (6,55) är större än det kritiska som fastställts till 5,99 efter =5% och 

2 frihetsgrader.  Detta innebär att nollhypotesen (H0) förkastas och mothypotesen (H1) 

accepteras, det finns ett samband mellan land och uppfyllnadsgrad av kravet.  

Redogörelse för chi-två beräkningar återfinns i bilaga 4.  
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5 Analys 
Analysen ämnar besvara uppsatsens frågeställningar och förklara undersökningens resultat 

med stöd från referensramen. 

- Går det att utläsa en signifikant skillnad mellan svenska och brittiska börsnoterade 

bolag i uppfyllnadsgraden av upplysningskravet för nedskrivningsprövning av 

goodwill? 

- Tenderar länderna att uppfylla vissa delar av kravet i högre grad än andra?  

Chi-två testet visade att det för kravet i stort finns en signifikant skillnad mellan länderna i 

vilken grad de uppfyller kravet. I den undersökning som genomförts visar det sig att brittiska 

bolag uppfyller samtliga delkrav i en högre grad än svenska. Då det är svårt att urskilja vilka 

faktorer eller indikatorer som har vilken påverkan och inverkan på redovisning kan man prata 

om ett finalitetssamband. Till skillnad från ett kausalitetssamband som ämnar förklara orsak 

och verkan beskriver finalitetssambandet att en enskild indikator inte är tillräcklig för att 

orsaka en effekt.
128

 Nedan redogörs för fenomen och faktorer som påverkar tillämpningen av 

IFRS.  

Figur 1: Vår förklaringsmodell 

 

 

Förklaringsmodellen visar fenomen och faktorer som påverkar tillämpningen av IFRS.   

                                                             
128 Arbnor, Bjerke, 1994. 
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Ursprungligen finns det internationella skillnader inom redovisning, något som tidigare 

studier bekräftar. Tidigare forskning har identifierat olika redovisningstraditioner 

(kontinentaleuropeisk och anglosaxisk) utifrån olika faktorer så som juridiskt och 

finansieringssystem. Det är också dessa landsspecifika faktorer som ger upphov till skillnader 

inom tillämpningen av IFRS. Enligt Nobes och Kvaal kommer dessa skillnader att fortsätta 

förekomma då möjlighet ges. När det saknas tydliga riktlinjer för praxis vänder sig länderna 

till tidigare nationell praxis. Detta är något som är djupt rotat och försvårar möjligheterna till 

att nå en fullständig harmonisering. I och med att IFRS är principbaserat lämnar det utrymme 

för en stor variation av tolkning och efterlevnad, något som påpekas av t.ex. Marton. 

Goodwill är ett tydligt exempel på detta. För posten lämnar det principbaserade regelverket 

utrymme för olik hantering. Tidigare nationell hantering av denna post påvisar svårigheterna 

med att skapa en entydig standard i de båda länderna. 

Vi har undersökt ett område där det förekommer möjligheter till flexibilitet i tillämpningen av 

IFRS vilket lämnar utrymme för skillnader. Däremot finns det andra områden inom IFRS där 

möjlighet till flexibilitet är mindre och möjligheten till skillnader likaså.  

Angivelsen av metod för de antaganden bolaget har angett för nyttjandevärdet skiljer sig åt 

mellan länderna. Brittiska bolag anger i högre grad vilka metoder som ligger till grund för 

deras antaganden. Då det kommer till avvikande prognosperiod (för beräkning av 

nyttjandevärde) var det fler svenska än brittiska bolag som uppgav att de hade en avvikande 

period och motiv för avvikelsen. Fler svenska bolag angav verkligt värde som 

återvinningsvärde, men uppfyllde inte de resterande delkraven om upplysning av antaganden, 

metoder etc. vilket de brittiska bolag som angivit verkligt värde gjorde i större utsträckning. I 

IAS 36 p 134 står det inte specificerat att bolagen skall ange huruvida diskonteringsräntan är 

angiven före eller efter skatt. Dock står det i IAS 36 p 55 att diskonteringsräntan skall anges 

före skatt. Nästan samtliga brittiska bolag uppger diskontonteringsräntan före skatt, till 

skillnad från de svenska där 76% av bolagen uppger detsamma. 

I tidigare studier har man kunnat påvisa större skillnader i tillämpning av IFRS (t.ex. Tre heta 

områden inom IFRS). Dessa studier har dock gjorts närmre tidpunkten för det obligatoriska 

införandet av IFRS. Skillnaderna skulle då kunna förklaras av att IFRS var relativt nytt och att 

bolagen inte hade utvecklat rutiner för tillämpningen. Då detta inte är en upprepning av den 

nämnda studien kan vi inte göra en direkt jämförelse mot vår undersökning. Resultatet från 

vår undersökning skulle kunna tolkas som ett stöd för tidigare studie, att det förkommer 
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skillnader. Vår undersökning påvisar skillnader i mindre utsträckning, vilket skulle kunna 

indikera viss harmonisering. Tidigare har redovisningen påverkats av nationella påtryckningar 

som kan förklara nationella skillnader. I och med EU-lagstiftningen 2005 finns en tvingande 

isomorfism som skapar en konformitet. Detta skulle kunna förklara att skillnaderna minskat. 

Dock kvarstår skillnader som skulle kunna förklaras med isomorfism inom länderna kvarstår. 

Sverige har historiskt sett tillhört den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen, men i 

och med förändringar av bland annat finansieringssystem närmat sig den anglosaxiska 

traditionen. Den svenska redovisningstraditionen kommer förmodligen fortsätta att skilja sig 

åt så länge det förekommer en stark koppling mellan beskattning och redovisning. 

Beskattningen kan uppfattas som ett hinder för harmoniseringen.
129

Att framställa sin 

koncernredovisning enligt IFRS skulle för svenska bolag anses som en större kontrast mot 

den nationella redovisningen, till skillnad från Storbritannien vars nationella redovisning 

ligger närmare den internationella. Detta kan bero på Storbritanniens inflytande vid 

utvecklingen av IFRS. Exempelvis härstammar begreppet ”true and fair view” från den 

brittiska redovisningen och är en del av ramverket i EU:s 4:e direktiv gällande bolagsrätt. När 

Sverige under mitten av 1990-talet började följa EU:s 4:e och 7:e direktiv hade Storbritannien 

redan tillämpat dessa under ett flertal år. I och med detta har Storbritannien en starkare 

implementering av direktiven. När det kommer till IFRS kom kravet på implementering för 

båda länderna 2005.  

Enligt La Porta et al. tenderar länder med en mer utvecklade börsmarknad att ha påtrycknings- 

och övervakningsorgan i större omfattning än länder där börsmarknaden inte är lika 

utvecklad. Hög grad av juridiskt skydd stimulerar utomstående investerare, vilket är fallet i 

”common law”-länder. Detta påverkar på sikt aktiemarknadens storlek och utveckling.
130

  Ju 

viktigare investerare är för bolagens finansiering desto större incitament föreligger att 

uppfylla börsens krav, och således IFRS. Detta kan resultera i att Storbritannien, som har en 

mer utvecklad börsmarknad, har strängare påföljder om IFRS inte efterföljs vilket stärker 

incitament till efterlevnad. Det skulle kunna vara en bidragande orsak till att brittiska bolag 

uppfyller kravet i högre grad och att internationella skillnader förekommer. 

Mängden av informationsutlämnande var inget som mättes i undersökningen. Det kunde dock 

konstateras att de brittiska bolagen generellt var mer frikostiga med information i jämförelse 

                                                             
129 Fagerström, Lundh, 2006. 
130 La Porta et al., 1997. 
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med de svenska. Detta stämmer överens med antaganden om att ”common-law”-länder 

tenderar att ha högre grad av informationsutlämnande.
131

 Att Storbritannien tenderar att ha 

högre informationsutlämning än Sverige pga. deras juridiska system är ett exempel på hur 

institutionella faktorer färgar redovisningen. 

Skillnader i redovisningstraditioner påvisar skillnader i tillämpningen av IFRS, men eftersom 

Sverige har närmat sig den anglosaxiska traditionen har skillnaderna minskat. De slutsatser vi 

kan dra utifrån vår undersökning är att den stödjer tidigare studier och rådande teori, det finns 

internationella skillnader inom redovisning och tillämpningen av IFRS. 

 

  

                                                             
131 Nobes, Parker, 2004. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel finns en avslutande diskussion om sådant som inte varit föremål för uppsatsens 

undersökning. Här lämnas också förslag till vidare forskning. 

Vår undersökning påvisar att det finns internationella skillnader inom tillämpningen av IFRS. 

Utifrån tidigare forskning, studier och teorier skulle skillnaderna kunna förklaras utifrån bland 

annat olika redovisningstraditioner som grundar sig i landsspecifika institutionella faktorer. 

Då Sverige befinner sig någonstans mellan de två redovisningstraditionerna skulle en 

undersökning mellan t.ex. Storbritannien och Tyskland kunna påvisa större skillnader. 

Andra faktorer som skulle kunna förklara skillnader i bolagens informationsutlämnande 

skulle kunna vara goodwillpostens storlek, bransch och kunskap och intressen för IFRS. 

Något annat som skulle kunna påverka skillnader i hur väl bolag följer IFRS skulle kunna 

vara sanktioner från marknaden. La Porta et al. menar i sin studie från 1997 att den juridiska 

utformningen av skyddsnät för investerare påverkar utvecklingen av börsmarknaden. Ett väl 

fungerande skyddsnät gynnar investerare och marknaden växer och utvecklas.  

Något som uppmärksammats under undersökningens utförande är att brittiska bolags 

upplysningsutlämnande tenderar att vara mer snarlika varandra än de svenska. Imiterande 

isomorfism skulle kunna ges uttryck i att bolagens upplysningsutlämnande liknar varandra i 

utformningen, som om de skulle använda en mall. En tendens till en imiterande isomorfism 

återfann vi i känslighetsanalysen där formuleringarna var väldigt generella och snarlika. Ett 

annat exempel på imiterande isomorfism ger sig uttryck på så sätt att svenska 

redovisningsorgan anammar internationella organs ramverk, t.ex. genom att 

Redovisningsrådet till stor del direktöversatte IASB:s referensram. Redovisningsrådet uppgav 

att det fanns vissa språkbarriärer som var svåröverkomliga då det finns engelska termer som 

inte har någon tydlig svensk motsvarighet. Denna problematik kan fortfarande leva kvar 

vilket kan ge upphov till skillnader i tillämpningen av IFRS då det finns risk för olika 

tolkningar.  

Sett till den historiska utvecklingen inom redovisning, med ständiga förändringar och 

anpassningar till förändringar inom ämnet, yrket och omvärlden är vi förväntansfulla inför 

framtiden. Vår fördjupade kunskap inom IFRS och goodwill har givit oss insikt om 

komplexiteten i dessa två fenomen. Goodwill har varit ett väl debatterat ämne och kommer 

förmodligen fortsätta att vara det. Hur denna tillgångspost kommer att hanteras och värderas i 

framtiden kan endast tiden utvisa. Må hända att detta kan skapa meningsskiljaktigheter och 
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skapa en spricka i harmoniseringen. Vi ser fram emot att följa utvecklingen och 

implementeringen av Norwalk Agreement. Den ökade globaliseringen och handel över 

landsgränser fortsätter att driva på utvecklingen av redovisning. Ett förslag till vidare 

forskning är att undersöka mer djupgående om normativ isomorfism påverkar utvecklingen 

och utformningen av redovisning samt tillämpning av IFRS. Det skulle vara intressant att se 

om det förekommer skillnader i hur de stora revisionsbyråernas uppdragsgivare tillämpar 

IFRS. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att med en kvalitativ ansats närmare 

granska innehållet och kvaliteten i informationen som lämnas i årsredovisningar om t.ex. 

grundläggande antaganden som föreligger nedskrivningsprövningen av goodwill. 
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Bilaga 1: IAS 36 punkt 134 

134. 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,  
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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 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 



3 
 

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

enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde. 
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Bilaga 2: Sammanställning av rådata 

IAS 36 p 134 
  

Sverige Storbritannien  

 
a) GW fördelas på KGE (1/0)   

 
25 83% 29 97% 

 
    

 
        

 
c) Återvinningsvärde (2/1)   

 
33 55% 33 55% 

 
c.1) Nyttjandevärde (1)   

 
29 97% 30 100% 

 
c.2) Verkligt värde (1)   

 
4 13% 3 10% 

 
    

 
        

 

d) Återvinningsvärde baseras på 
nyttjandevärde   

 
29 

 
30 

 

 

d.i) Beskrivning av viktiga antaganden 
(1/0)   

 
28 93% 30 100% 

 
d.ii) Metod för antaganden (1/0,5/0)   

 
18,5 62% 25 83% 

 
d.iii) Prognosperiod (1/0,5/0)   

 
25 83% 28 93% 

 
d.iii.1) Avvikande period (1/0)    

 
7 23% 1 3% 

 
d.iii.2) Motivering (1/0)   

 
2 29% 0 0% 

 
d.iv) Tillväxttakt (1/0,5/0)   

 
23 77% 25,5 85% 

 
d.iv.1) Annan tillväxttakt (1/0,5/0)   

 
- - - - 

 
d.v)Diskonteringsränta (1/0,5/0)   

 
25 83% 28,5 95% 

 
    

 
        

 
e) Återvinningsvärde baseras på vv   

 
4 

 
3 

 

 
e.i) Viktiga antaganden (1/0)   

 
1 25% 3 100% 

 
e.ii)Metod (1/0,5/0)   

 
1 25% 2 67% 

 
e.iii) Prognosperiod (1/0,5/0)   

 
0 0% 1 33% 

 
e.iii.1) Om perioden avviker (1/0,5/0)   

 
- - - - 

 
e.iv) Tillväxttakt (1/0,5/0)   

 
0 0% 1 33% 

 
e.iv.1)Annan tillväxttakt (1/0,5/0)   

 
- - -   

 
e.v)Diskonteringsränta (1/0,5/0)   

 
0 0% 3 100% 

 
    

 
        

 
f) Känslighetsanalys   

 
1   5   

 
f.i) Belopp (1/0)   

 
0 0% 3 60% 

 
f.ii) Värde (1/0,5/0)   

 
1 100% 5 100% 

 
f.iii) Värdeförändring (1/0,5/0)   

 
1 100% 4 80% 

        

        

 
d.v.1) Före skatt   

 
19 76% 29 97% 

 
e.v.1) Före/Efter skatt)   

 
-   3   

        

 
f) Känslighetsanalys (1/0) 

  
BE=21, ET=8, 1p BE=20, ET=5, 5p 

 

  



5 
 

Bilaga 3: Förteckning över undersökta bolag 

 

Sverige 

1. NCC AB 

2. HENNES & MAURITZ AB 

3. SANDVIK AB 

4. INVESTMENT AB LATOUR 

5. HEXAGON AB 

6. TELIASONERA AB 

7. ASSA ABLOY AB 

8. AB VOLVO 

9. ATRIUM LJUNGBERG AB 

10. ALFA LAVAL AB 

11. SSAB AB 

12. SKF AB 

13. BOLIDEN AB 

14. INVESTMENT AB KINNEVIK 

15. SAAB AB 

16. L E LUNDBERGFORETAGEN AB 

17. TELE2 AB 

18. TRELLEBORG AB 

19. PEAB AB 

20. INVESTOR AB 

21. SKANSKA AB 

22. AXFOOD AB 

23. HAKON INVEST AB 

24. SVENSKA CELLULOSA AB SCA 

25. SCANIA AB 

26. MODERN TIMES GROUP AB 

27. TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 

28. SECURITAS AB 

29. ELEKTA AB 

30. GETINGE AB 
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Storbritannien 

1. THE SAGE GROUP PLC. 

2. INTERTEK GROUP PLC 

3. SMITHS GROUP PLC 

4. CRODA INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY 

5. AMEC P L C 

6. BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. 

7. PENNON GROUP PLC 

8. BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC 

9. CAPITA PLC 

10. GKN PLC 

11. COMPASS GROUP PLC 

12. SMITH & NEPHEW PLC 

13. WEIR GROUP PLC(THE) 

14. MEGGITT PLC 

15. IMI PLC 

16. RECKITT BENCKISER GROUP PLC 

17. BAE SYSTEMS PLC 

18. BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY 

19. BT GROUP PLC 

20. WOLSELEY PLC 

21. REXAM PLC 

22. ASTRAZENECA PLC 

23. ITV PLC 

24. JOHNSON MATTHEY PLC 

25. MELROSE PLC 

26. SERCO GROUP PLC 

27. CENTRICA PLC 

28. IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 

29. WPP PLC 

30. VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 
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Bilaga 4: Chi-två beräkning 

Tabell 1: Beräkning av chi-två för goodwill fördelat på KGE och nyttjandevärde. 

    1   0,5   0   

  f0 fe f0 fe f0 fe Total: 

Sverige 137 145,16 15 12,18 18 12,66 170 

Storbritannien 161 152,84 10 12,18 8 13,34 179 

Total: 298   25   26   349 

        Beräknat chi-två värde: 6,5576 

Kritiskt chi-två värde: 5,99 

Beräknat värde är större än det kritiska vilket innebär att nollhypotesen (H0) förkastas, dvs. 

det finns ett samband. 

Formler 

 

  =∑
(     )  

  
 

 ( )  
(       )(       )

           
 

f0 = frekvensen av faktiska observationer 

fe = frekvensen av förväntade observationer (detta värde skall inte understiga 5) 

Signifikansnivå () = 5% 

Frihetsgrader (fg) = (r-1)*(k-1)       fg=(2-1)*(3-1)=2 

 

 

 

 

 


