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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Goodwill är en immateriell tillgång som uppkommer bland annat vid 

förvärv av ett annat företag. Tillgången har varit och är än idag omdebatterad i omvärlden på 

grund av värderingssvårigheter. Standarden ändrades från årliga avskrivningar till en årlig 

nedskrivningsprövning eftersom goodwill i dagens ekonomi inte kan tillräknas en bestämd 

nyttjandeperiod. Svårigheter och komplikationer återfinns i de årliga nedskrivningsprövningarna 

på grund av det utrymme som ges för subjektiva bedömningar från företagen sida. Tidigare 

studier bekräftar att företag har haft svårigheter vad gäller implementeringen av 

nedskrivningsprövningar i redovisningen. Det är därmed intressant att ge en mer aktuell bild av 

hur redovisningen ser ut för de olika företag som innehar tillgången goodwill i sin balansräkning. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida börsnoterade företag listade på den 

nordiska Large Cap-listan följer de gällande rekommendationerna vid redovisningen av 

nedskrivningsprövningar på goodwill. Vidare utforskas skiljaktigheterna mellan de listade 

nordiska länderna i denna aspekt. 

 

Metod: Företagen som omfattas av undersökning är listade på den nordiska Large Cap-listan för 

året 2011. Efter tillämpningen av en urvalsprocess återstod 80 företag som insamlingen av data 

kommer att baseras på. Metoden är av kvantitativ karaktär, vilket innebär att data samlas in 

utifrån indikatorer med sitt ursprung i teorin för att sedan kvantifieras. Därmed uppnås en 

jämförelse mellan empiri och teori genom analysen och slutsatserna. 

 

Slutsatser: Generellt kan det sägas att företagen på nordiska Large Cap-listan inte fullt ut följer 

rekommendationerna som utfästes av IFRS. Redovisningen är fortfarande bristfällig och även om 

det finns tecken på förbättring vid en jämförelse med tidigare studier har företagen mycket att 

lära samt ändra på. En aspekt som lyfts upp är att dessa bristfälligheter kan bero på att 

rekommendationen inte är av tvingande karaktär för bolagen. Jämförelsen mellan de nordiska 

länderna som undersöktes visar att Finland är relativt bättre vad gäller enigheten gentemot 

rekommendationen. 

 

Nyckelord: Goodwill, Immateriell tillgång, Nedskrivning, IAS 36, Nyttjandevärde, Verkligt 

värde, IFRS, Large Cap.  



Begrepp och termer 

(Definitioner enligt IAS 36 och 38) 

 

Immateriell tillgång, är en tillgång som saknar fysisk form och är icke-monetär. Den förväntas 

ge framtida ekonomiska fördelar i form av pengar eller andra tillgångar. Immateriella tillgångar 

har tre kriterier; identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska fördelar. Med kontroll menas 

styrkan att erhålla fördelar från tillgången. Exempel på immateriella tillgångar är licensrätter, 

patent och goodwill.  

 

Goodwill, kan inte identifieras enskilt eller redovisas separat. Goodwill uppstår vid ett 

rörelseförvärv och är skillnaden mellan förvärvspriset och nettotillgångarna. Den anses ge 

framtida ekonomiska fördelar.  

 

Kassagenererande enhet, är de enheter som är den minsta identifierbara grupp av tillgångar. 

Dessa tillgångar genererar inbetalningar men är helt oberoende av andra tillgångar eller grupper 

av tillgångars inbetalningar.  

 

Nedskrivningstest, är en standard inom redovisningen som tillämpas för tillgångar. 

Nedskrivningstest görs för att en tillgång inte ska värderas till mer än sitt återvinningsvärde. Ifall 

tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde, måste tillgången skrivas ned 

eftersom den har försämrats.  

 

Återvinningsvärde, är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde minus 

försäljningskostnader (verkligt värde) och dess nyttjandevärde. 

 

Verkligt värde, är det belopp en tillgång skulle värderas till om den överlåts mellan kunniga 

parter med ett intresse för att en transaktion uppstår.  

 

Nyttjandevärde, är nuvärdet av en tillgångs eller kassagenererande enhets framtida kassaflöden 

och vad de kan väntas ge upphov till.  

 

Redovisat värde, detta är värdet som en tillgång redovisas till vid första redovisningstillfället. 

Här har även avdrag gjorts för ackumulerad avskrivning och nedskrivning.  



Förkortningar 

 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

IASB - International Accounting Standards Board  

IFRS - International Financial Reporting Standards  

IAS - International Accounting Standards  

KGE - Kassagenererande enhet 

Stockholmsbörsen - OMX Nordic Exchange Stockholm 

Nordiska Large Cap - börslista över bolag med högst börsvärde 

Nordiska Mid Cap - börslista över bolag med medelhögt börsvärde 

Nordiska Small Cap - börslista över bolag med minst börsvärde 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt presenterar vi ämnet för studien vilket är nedskrivningar av tillgången 

goodwill. Detta kommer att göras genom en historisk anblick kring ämnet som i sin tur leder oss 

fram till dagens hantering av goodwill. Studien syftar till att undersöka kring huruvida företagen 

på nordiska Large Cap-listan följer den gällande rekommendationen kring goodwill. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Goodwill är en tillgång som beräknas som skillnaden mellan köpeskillingen för ett bolag kontra 

värdet på bolagets nettotillgångar. Tillgången uppkommer vid förvärv av dotterbolag eller via 

inkråmsförvärv
1
. Uppsatsens fokus ligger på den förstnämnda, även kallad koncerngoodwill. 

 

Med den expanderande globalisering som råder i världen är det bara naturligt att koncernbolag, 

internationella som nationella, och därmed koncerngoodwill har blivit ett allt vanligare fenomen. 

Samtidigt är goodwill ett av redovisningsområdets mest omdebatterade fenomen. Tidigt 2000-tal 

handlade debatten om huruvida tillgången skulle skrivas av eller inte. Rådande 

redovisningsstandard av goodwill inkluderade avskrivningar men analytiker insatta i ämnet 

förespråkade för slopandet av dessa. 

 

I artikeln ”Goodwill har ingen plats i den nya ekonomin” skildras det att tillgången goodwill är 

förknippad med en gammal ekonomisk innebörd. Det var en term som användes i brist på en 

bättre benämning för det övervärde som uppstod vid ett företagsköp där köpesumman översteg 

det bokförda värdet på företaget. Vidare beskrevs goodwill i den nya ekonomin som ett 

intellektuellt kapital bestående av humankapital och strukturkapital. Skillnaden ligger i att den 

nya ekonomin består av flexibla och växande affärsprocesser och människor, en olikhet som 

förknippas med lärande tillgångar. Artikeln hävdade att det är omöjligt att bedöma tidpunkten för 

när en sådan tillgång blir förbrukad. Istället förespråkades det att basera avskrivningar på ett 

diskonterat kassaflöde. För att exemplifiera detta beskrevs det att ett sjunkande kassaflöde, på 

exempelvis 40 procent, kommer ge en liknande procentuell engångsnedskrivning på goodwill. 

                                                           
1
Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 294 
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Balansräkningen skulle på sådant sätt ge en mer rättvisande bild angående företagets ekonomiska 

ställning
2
. 

 

År 2001 avskaffade Financial Accounting Standards Board (FASB), den amerikanska 

redovisningsorganisationen som erbjuder en standard kring hur finansiella redovisningar skall 

vara uppbyggda, avskrivningar på goodwill genom att komma ut med nya regler kring 

goodwillvärdering. Poolningsmetoden förbjöds och planenliga avskrivningar på goodwill 

ersattes med nedskrivningar vid behov
3
. International Accounting Standards Board (IASB), den 

internationella organisation som sätter redovisningsstandarder för bland annat Europa och 

Australien, följde året 2005 i Amerikas fotspår. De införde standarden IFRS 3, en 

rekommendation som menar att man inte kan fastställa en nyttjandeperiod för goodwill och 

därmed skall det inte ske avskrivningar på tillgången. Istället tillämpas årliga 

nedskrivningsprövningar på goodwill
4
. Ändringen var ett sätt för IASB att konvergera mot den 

amerikanska motsvarigheten FASB
5
. År 2005 blev den internationella 

redovisningsorganisationen IASB obligatorisk rekommendation att referera till för alla 

börsnoterade företag inom EU vilket gjorde slopandet av avskrivningar aktuellt även i de 

nordiska länderna som innehar ett EU-medlemskap
6
. 

 

I artikeln ”Redovisning av goodwill, en utmaning?” skrevs det om de amerikanska 

förändringarna vid värderingen av goodwill. Vikten av en tydlig vägledning vad gäller 

värderingens olika komponenter, som till exempel de antaganden kassaflöden skall baseras på, 

lyftes upp med motiveringen av en ökad jämförbarhet mellan företagen. Vidare lyftes vikten av 

tydliga upplysningar i den finansiella rapporteringen kring de grundantaganden och variabler 

som används vid värderingen av goodwill. Det framkommer också att FASB vid införandet av 

nedskrivningar för goodwill krävde sådana upplysningar när en nedskrivning var aktuell men att 

                                                           
2
 Enström, P, Goodwill har ingen plats i den nya ekonomin, Dagens Industri, 2000. 

3
 FAR SRS INFO, FAR komplett [Elektronisk resurs], Far Akademi AB, Stockholm, Nr. 12, 2001, Hämtad 2013-

05-16, <http://www.farkomplett.se/?docId=TN00008698> 
4
 Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 118. 
5
 Balans, FAR komplett [Elektronisk resurs], Far Akademi AB, Stockholm, Nr. 3, 2003, Hämtad 2013-05-16, 

<http://www.farsrskomplett.se.ezp.sub.su.se/?docId=TN00006C7F> 
6
Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 9. 
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dessa upplysningar rent allmänt bör bevakas av självaste intressenterna
7
. Vägledning från 

standardsättarna samt upplysningar från bolagen ansågs vara de nya, viktiga samt problematiska 

nyckelfaktorerna för nedskrivningsprövningarna av tillgången och fortsätter vara det än idag. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Införandet av IASB och dess förändringar kring goodwill, om än nödvändig för att öka 

jämförbarheten på en internationell nivå, har medfört en del förändringar i rekommendationerna 

för goodwill och dess värdering. En årlig nedskrivningsprövning innefattar att kontrollera om 

tillgångens marknadsmässiga värde alternativt nuvärdet av de framtida förväntade synergierna 

stämmer överrens med det redovisade värdet som goodwill tillräknas i balansräkningen. I 

jämförelse med avskrivningar, där man fastställer en nyttjandeperiod reglerad av lagar för att 

sedan dela goodwillvärdet på denna period, kan förändringarna kring redovisningen av goodwill 

anses vara omvälvande
8
. 

 

För att implementera nedskrivningsprövningar i årsredovisningen ökar kraven på 

tilläggsinformation. I den finansiella rapportens noter måste alla som följer IASB redogöra för 

hur nedskrivningsprövningarna är utformade och genomförda
9
. Studier har påvisat att 

börsnoterade företag, trots storlek och status har svårt att anpassa sig till praxisen kring goodwill. 

Även om rekommendationerna tillhandahåller specifik information kring hanteringen av 

nedskrivningsprövningarna krävs subjektiva och relevanta prognoser av framtida kassaflöden, 

tillväxttakter och diskonteringsräntor från företagen. Vidare påpekas det i tidigare forskning att 

företagens redovisning av goodwill inte stämmer överrens med rekommendationerna för IASB 

fullt ut. Viktiga antaganden i nedskrivningsprövningarna utelämnas i redovisningen vilket gör 

det svårt för utomstående parter att granska företagets värdering av goodwillposten
10

. 

                                                           
7
FAR SRS INFO, Far Online, [Elektronisk resurs], Far Akademi AB, Stockholm, Nr. 10, 2001, Hämtad 2013-07-

14, 

<http://www.faronline.se/Dokument/Balans/2001/BALANS_Nr_10_2001/BALANS_2001_N10_A0011/?path=/3/2

5468/25485/26604/26869/> 
8
 Petersen, P, & Plenborg, T, How Do Firms Implement Impairment Tests of Goodwill? ABACUS, Vol. 46, nr. 4, 

2010, s. 419.  
9
PWC, Finansiell rapportering - En genomgång av svenska börsbolags årsredovisningar 2007 upprättade enligt 

IFRS, PWC, 2008, s. 3, Hämtad 2013-05-14, 

<http://www.pwc.se/sv_SE/se/publikationer/assets/finansiell_rapportering_2008.pdf> 
10

 Carlin, T, & Finch, N, Goodwill impairment testing under IFRS: a false impossible shore? Pacific Accounting 

Review, Vol. 23, nr. 3, 2011, s. 368-391. 

http://www.pwc.se/sv_SE/se/publikationer/assets/finansiell_rapportering_2008.pdf
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Oenigheter mellan företagens årsredovisningar och IASB har lyfts fram i tidigare studier 

genomförda bland annat i Australien, Danmark och Sverige under inlärningsperioden för det nya 

regelverket. Det är därmed föranlett att undersöka problematiken för en mer aktuell period. 

Eftersom IASB är verksamt i flera länder är det även av intresse att studera om det råder 

olikheter mellan olika länder i tillämpningen av dess rekommendationer. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida börsnoterade företag listade på den nordiska 

Large Cap-listan följer de gällande rekommendationerna vid redovisningen av 

nedskrivningsprövningar på goodwill. Vidare utforskas skiljaktigheterna mellan de listade 

nordiska länderna i denna aspekt.  

 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats med problemdiskussionen och syftet i åtanke:  

 Hur redovisas nedskrivningsprövningen av goodwill i årsredovisningen? 

 I vilken grad lämnas känslighetsanalyser kring nedskrivningsprövningarna? 

 Råder det skillnader mellan de representerade länderna på den nordiska listan? 

 

1.5 Avgränsningar 

Vår forskning omfattar inte goodwill i helhet utan fokus ligger på nedskrivningsprövningarna 

relaterade till goodwill. Hur goodwill identifieras och värderas vid förvärv rör områden utanför 

vår forskning. Vi avgränsar vår population till OMX Nordic Large Cap-lista, dels för att de 

listade företagen följer IFRS men även för att studien skall omfatta en internationell 

undersökning. I tiden har vi begränsat oss till året 2011, främst för att kunna erbjuda aktuell data 

som kan jämföras med tidigare genomförda studier och därmed ge en inblick i hur problematiken 

utvecklats sedan dess.  

 

1.6 Studiens bidrag 

Vår studie visar att det råder brister i redovisning av goodwill i jämförelse med rådande 

rekommendationer. Undersökningen konstaterar att en oenighet råder mellan IAS 36 samt 

redovisningen av nedskrivningsprövningar relaterade till goodwill. Det råder dock en skillnad 
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emellan de nordiska länderna vad gäller graden av överensstämmelse med rekommendationen 

där Finland visat sig vara det land med högsta relativa graden av enighet. Studien har bidragit 

med att först och främst belysa den bestående problematiken som råder idag samt gått djupare in 

på att den bestående problematiken kan bero på att IASB är en internationell organisation och 

därmed endast kan rekommendera men inte styra de finansiella rapporterna. 

 

1.7 Disposition 

 

  

Inledning

• I det första kapitlet diskuteras studiens bakgrund samt problemdiskussion.
Därefter presenteras syftet samt frågeställningarna följt av studiens bidrag till
forskningsområdet.

Teoretisk 
referensra

m

• Kaptiel två förelägger den teoretiska referensram uppsatsen bygger på samt 
redogör för tidigare studier.

Metod

• I kapitel tre beskriver vi studiens metodval och hur vi skall gå tillväga för att 
besvara syftet samt frågeställningarna.

Empiri 
och 

Analys

• Kaptiel fyra betstår av den data vi har samlat in och analyser gjorda kring 
datan. 

Slutsats

• I det slutgiltiga kapitlet, kapitel fem, presenteras slutsatser baserade på 
analysen av den insamlade datan.  
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2. Teoretisk referensram 

Avsnittet behandlar teman som goodwill, nedskrivning och IAS 36. Till en början introduceras 

det teoretiska ramverk kring hanteringen av goodwill, därefter presenteras tidigare forskning 

inom ämnet. Syftet med avsnittet är att understödja de frågeställningar som studien ämnar få 

svar på. 

2.1 IASB 

International Accounting Standards Board (IASB) är den redovisningsorganisation som ger ut 

standarder för hur redovisningen skall vara uppbyggd samt hur man skall hantera de fenomen 

som finns kring redovisningen. Syftet är att erbjuda relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 

inom redovisningen mellan de nationella gränserna. För alla de börsnoterade företagen inom EU 

blev dessa standarder obligatoriska att hänvisa till i årsredovisningen året 2005. De standarder 

som ges ut går under beteckningen International Financial Reporting Standards (IFRS) och 

International Accounting Standards (IAS). För de nordiska länderna som behandlas i denna 

uppsats tillämpas IFRS i koncernredovisningen
11

. Under det senaste decenniet har det varit av 

vikt att harmonisera redovisningsstandarderna mellan IASB och dess amerikanska motsvarighet 

Financial Accounting Standards Board (FASB). Samarbetet har bland annat medfört 

förändringar i redovisningsstandarderna IFRS 3 och IFRS 8, som behandlar rörelseförvärv samt 

rörelsesegment
12

. I IFRS 3 följde man FASB och ersatte avskrivningar av goodwill med 

nedskrivningar. Detta medförde ändringar i IAS 36 och IAS 38 som behandlar nedskrivningar 

samt immateriella tillgångar. En av dessa ändringar blev att goodwill värdet prövas årligen eller 

oftare vid behov samt att återföringen av goodwillnedskrivningar förbjöds
13

.  

 

2.1.1 Rekommendation 

IASB fastställer, som nämns ovan, rekommendationer genom IFRS och IAS. Det är viktigt att 

förstå att en rekommendation skiljer sig från en regel eller lag och vidare att IASB inte är ett 

regelverk. 

                                                           
11

 Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 11. 
12

 Ibid. s. 339. 
13

 FAR SRS INFO, FAR komplett [Elektronisk resurs], Far Akademi AB, Stockholm, Nr. 4, 2004, Hämtad 2013-05-

16,<http://www.farkomplett.se/?docId=TN00008094> 

http://www.farkomplett.se/?docId=TN00008094
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För att klargöra skillnaden mellan dessa två benämningar skall de separat redogöras genom att de 

jämförs med en tvingande lag och en dispositiv lag. En tvingande lag, i vårt fall en regel, är en 

lag som måste följas, den går inte att kringgå
14

. Alla tillämpar lagen på samma sätt eftersom det 

inte finns några andra sätt att tillämpa den på. En dispositiv lag, i vårt fall en rekommendation, är 

en lag som man skall följa men det finns kryphål och genvägar att använda sig av. Divergensen 

mellan tillämpningen av lagen ökar vid en dispositiv lag eftersom det inte råder tvång på att följa 

den till punkt och pricka. Dessutom råder det inte tvång på att följa den alls, utan den kan vara en 

allmänt accepterad sedvänja eller praxis
15

. Konsekvenserna detta medför för IAS och IFRS är att 

dessa rekommendationer inte kommer att tillämpas på samma sätt av olika koncernbolag, 

huvudprincipen är att de tillämpas. 

 

2.2 IAS 38 - Immateriell tillgång 

En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång som saknar fysisk substans. IAS 38 är den 

rekommendation som styr definitionen och redovisningen av en sådan tillgång. För att kunna 

definiera en tillgång som immateriell ställs det krav på identifierbarhet, legal kontroll över 

tillgången samt att den förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Humankapital är en 

tillgång som brukar belysas för att exemplifiera vikten av att alla tre kriterier är uppfyllda innan 

man benämner en tillgång som immateriell. Trots att det är en tillgång utan fysisk substans som 

går att identifiera samt förväntas generera ekonomiska fördelar i framtiden saknas det en legal 

kontroll över den. Att skicka en anställd på utbildningar för att göra denne kunnigare i sitt 

område går inte att benämna som en immateriell tillgång, eftersom att den anställde är fri att 

praktisera sina nya kunskaper vart än den vill. Det finns undantag för detta exempel, bland annat 

i fotboll där man kontrollerar spelare under längre perioder genom ett bindande juridiskt avtal
16

. 

Ytterligare ett kriterium för att kunna benämna en tillgång som immateriell är att det ”är troligt 

att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla 

företaget, och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt”
17

. Under 

                                                           
14

 Lagen.nu, Tvingande lag, [Elektronisk resurs], Hämtad 2013-07-23, <https://lagen.nu/begrepp/Tvingande_lag> 
15

Lagen.nu, Dispositiv lag, [Elektronisk resurs], Hämtad 2013-07-23, <https://lagen.nu/begrepp/Dispositiv_lag> 
16

 Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 109-110. 
17

 Ibid s. 111. 
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denna tillgångsrubrik hittar man bland annat patent, forskning och utveckling, reklam, 

varumärken samt goodwill
18

. 

 

Goodwill bör teoretiskt sätt inte definieras som en immateriell tillgång eftersom den saknar 

kravet på identifierbarhet och med det menas att tillgången inte kan separeras från företaget 

genom försäljning. Den infaller, trots detta, under kategorin för immateriell tillgång i enlighet 

med IAS 38 eftersom tillgången förespås generera framtida ekonomiska fördelar byggda på 

andra förvärvade tillgångar som inte individuellt kan identifieras eller separat redovisas
19

. Ett 

exempel på detta är det förvärvade företagets befintliga kundstock. Kundstocken är inte 

avskiljbar från det förvärvade företaget vilket innebär att den inte kan separeras från företaget 

och säljas vidare. Goodwill innefattar kundstocken eftersom den inte kan redovisas som en 

tillgång separat samt att den förväntas generera ekonomiska fördelar även när den ingår i 

koncernen. När förvärvet genomförs säljs denna framtida synergieffekt med benämningen 

goodwill och därmed uppfyller tillgången kriteriet för identifierbarhet.  

 

2.3 Goodwill 

Goodwill är en kontroversiell post som är svår att definiera. Till en början ansågs den vara 

butikens läge eller företagets goda kundrelationer, som i sin tur adderade värde till företaget. 

Med tiden har denna definition utvecklats till framtida ekonomiska fördelar som företaget 

förväntas tjäna in
20

. Tillgången brukar delas upp i två kategorier, internt upparbetad goodwill och 

förvärvad goodwill. Den senare nämnda är av vikt för denna uppsats. 

 

Internt upparbetad goodwill 

Ett gott rykte eller ett starkt varumärke som ett företag har byggt upp klassificeras som internt 

upparbetat goodwill. Benämningen omfattar och kallas även för företagets human- och 

strukturkapital, enligt den så kallade Scandiamodellen. Det är inte tillåtet att redovisa internt 

upparbetad goodwill som en tillgång eftersom värdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 

                                                           
18

 Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 109. 
19

 IAS 38 Immateriella tillgångar, FAR komplett [Elektronisk resurs], Far Akademi AB, Stockholm, p 11, Hämtad 

2013-03-10, <http://www.farkomplett.se/?docId=TN00003B03> 
20

 Schroeder, R, M Clark, & J Cathey, Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases, 10:e uppl, John 

Wiley & Sons, Inc., Courier/Westford, 2011, s. 330-331. 

http://www.farkomplett.se/?docId=TN00003B03
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samt att beståndsdelarna varken går att avskilja eller identifiera. Vid ett förvärv av ett företag 

med internt upparbetat goodwill kommer dock detta att synas i priset på företaget
21

. 

 

Förvärvad goodwill 

Goodwill som uppkommer vid förvärv räknas som en immateriell tillgång. Värdet på tillgången 

är differensen mellan den köpeskilling ett företag är beredd att betala vid förvärvet och värdet på 

det förvärvade företagets nettotillgångar, värderade till verkligt värde
22

. Vid förvärvet beräknas 

differensen genom en förvärvsanalys. Det värde som tillkommer goodwill blir även tillgångens 

anskaffningsvärde. Catlett och Olson (1968) karaktäriserar goodwill på följande sätt: 

1. Värdet på goodwill har ingen reliabel eller förutsägbar relation till kostnaderna som 

uppkom i dess skapande. 

2. Man kan inte värdera de individuella immateriella faktorer som bidragit till värdet på 

goodwill. 

3. Goodwill kan enbart fästas till ett företag i sin helhet. 

4. Värdet på goodwill fluktuerar plötsligt och i stor utsträckning på grund av de många 

faktorer som påverkar värdet. 

5. Goodwill utnyttjas och konsumeras inte i produktionen av vinster. 

6. Goodwill är ett fenomen som överförs direkt till investerare eller företagsägare
23

. 

 

2.4 IFRS 3 – Rörelseförvärv  

IFRS 3 har som syfte att hantera den information som utges av företag vid ett rörelseförvärv. Ett 

rörelseförvärv uppkommer när ett företag köper upp ett annat, som därmed blir dotterbolag till 

det köpande moderbolaget. På sådant vis blir dessa företag en del av en koncern och måste 

därmed hänvisa till IFRS i sin koncernredovisning. Förvärvaren skall vad gäller goodwill 

redovisa och värdera tillgången vid rörelseförvärvet
24

. Det är som tidigare nämnt först när ett 

förvärv sker som goodwill kan redovisas som en tillgång. Under IFRS 3 framkommer det att 

goodwill är en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod. Obestämbar 

                                                           
21

 Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 117. 
22

 Ibid s. 118. 
23

 Schroeder, R, M Clark, & J Cathey, Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases, 10:e uppl, John 

Wiley & Sons, Inc., Courier/Westford, 2011, s. 331.  
24

 Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 136-138. 
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nyttjandeperiod innebär att det inte går att fastställa efter hur många år tillgången är förbrukad. 

Systematiska avskrivningar, som kräver att nyttjandeperioden är känd, ersätts därmed med årliga 

nedskrivningsprövningar vid införandet av IFRS 3. För att undersöka behovet av en nedskrivning 

beträffande goodwill beräknar man och jämför tillgångens återvinningsvärde per 

kassagenererande enhet. Vidare förklaras rekommendationerna kring nedskrivningsprövningen, 

återvinningsvärdet och kassagenererande enheterna i IAS 36
25

. 

 

2.5 IAS 36 

IAS 36 är rekommendationerna som styr hur nedskrivningsprövningarna skall behandlas, vilket 

redogörs för nedan. De tidigare rubrikerna som vi redogjort för i detta kapitel är till för att ge 

läsaren en inblick i ämnet samt skapa förståelse för teorin. I vår uppsats tillämpas IAS 36 på ett 

sådant sätt att vi med hjälp av standarden kan analysera vår empiri och därmed uppfylla vårt 

syfte. Detta möjliggörs genom att vi med hjälp av regelverket samt tidigare studier uthämtar 

indikatorer som vår datainsamling baseras på. Genom att dra paralleller eller skillnader till hur 

verkligheten förhåller sig till teorin, som utgörs av IAS 36, får vi en övergripande bild av 

företagens enighet med rekommendationerna i sina årsredovisningar. Vi redogör mer kring 

tillämpningen av teorin i kapitel tre som behandlar metodiken bakom uppsatsen. 

 

2.5.1 Nedskrivningar  

Under IAS 36 redogörs för de metoder som skall användas för att värdera tillgångar för att få en 

uppfattning kring behovet av nedskrivningar. En för högt värderad tillgång är en tillgång vars 

bokförda värde är högre än nuvärdet av de framtida förväntade inbetalningsöverskotten
26

. För att 

uppskatta om tillgången goodwill är för högt värderad finner man under denna standard, i 

punkterna 88-99, det tillvägagångssätt man skall tillämpa. 

 

För att bedöma nedskrivningsbehovet av goodwill är återvinningsvärdet en central metod. 

Tillgångens redovisade värde skall inte överstiga återvinningsvärdet då konsekvensen blir att 

                                                           
25

 IAS 36 Nedskrivningar, FAR komplett [Elektronisk resurs], Far Akademi AB, Stockholm, s. 118, Hämtad 2013-

03-10, <http://www.farkomplett.se/?docId=RTN67754> 
26

 Ibid. s. 1. 
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man måste göra en nedskrivning på goodwill
27

. Återvinningsvärdet är det högre av det verkliga 

värdet, justerat med försäljningskostnader, och nyttjandevärdet
28

. Det vanligast förekommande 

jämförelsevärdet är nyttjandevärdet
29

. 

 

"Nyttjandevärde är nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller kassagenererande 

enhet väntas ge upphov till"
30

. 

 

"Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en 

tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer"
31

. 

 

Vare sig det finns en indikation på ett nedskrivningsbehov eller inte skall företag genomföra 

årliga nedskrivningsprövningar
32

. Prövningen sker när som helst under året men vid samma 

tidpunkt de nästkommande åren
33

. Man genomför också nedskrivningar vid behov, till exempel 

vid en rubbning av den ekonomiska marknaden i form av en lågkonjunktur
34

. 

 

2.5.2 Kassagenerande enhet 

Definition för en kassagenererande enhet lyder; den minsta identifierbara grupp av tillgångar 

som generar betalningsströmmar oberoende av andra tillgångar
35

. 

 

Enligt IAS 36 framgår det att de tillgångar, i vårt fall goodwill, som inte kan tillberäknas ett 

återvinningsvärde skall bedömas utifrån den minsta samling av tillgångar som kan tilldelas denna 

post. Gruppen av tillgångarna skall kunna identifieras som orsaken till det övervärde goodwill 

representerar. Återvinningsvärdet för goodwill beräknas via dessa kassagenererande enheterna. 

                                                           
27

 IAS 36 Nedskrivningar, FAR komplett [Elektronisk resurs], Far Akademi AB, Stockholm, p. 24, Hämtad 2013-
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 Sundgren, S, H Nilsson & S Nilsson, Internationell redovisning – Teori och Praxis, 2:a uppl, Studentlitteratur AB, 

Lund, 2009, s. 41. 
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30

 Ibid s. 6. 
31
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Därmed lägger IAS 36 stor vikt på att identifiera de kassagenererande enheter goodwill är 

fördelat på. De inbetalningar denna grupp av tillgångar genererar skall vara oberoende av andra 

tillgångar
36

. För att exemplifiera vad som menas med den oberoende aspekten belyser vi två 

butiker som ingår i samma koncern. Om den ena butiken, som är belägen i Kiruna, går i konkurs 

på grund av en minskande försäljning kommer detta inte påverka försäljningen i den andra 

butiken belägen i Stockholm. Butiken i Stockholm är därmed oberoende av butiken i Kiruna vad 

gäller att generera inbetalningar trots att båda butikerna ingår under samma koncern.  

 

2.5.3 Återvinningsvärde 

För att beräkna återvinningsvärdet kan man använda sig av två metoder, det verkliga värdet 

minus försäljningskostnader eller nyttjandevärdet. Om den ena av dessa beräkningar påvisar ett 

högre värde än det bokförda värdet på goodwill är det inte nödvändigt att beräkna det andra 

eftersom en nedskrivning inte föreligger
37

. Verkligt värde beräknas enligt IAS 36 som det 

förväntade priset vid en försäljning av en tillgång reducerat med försäljningskostnader. Detta 

värde brukar även benämnas nettoförsäljningsvärdet
38

. Eftersom det verkliga värdet speglar 

marknadsvärdet på tillgången är det ett lätt värde att fastställa, givet att det finns en aktiv 

marknad för tillgången att jämföra priserna med. För tillgångar som är sällsynta eller som 

förvärvas mindre frekvent framgår inte marknadsvärdet lika lätt eftersom det inte finns en aktiv 

marknad för tillgången
39

.  

 

Nyttjandevärde är det specifika värdet på en tillgång ur företagets perspektiv. För att beräkna 

nyttjandevärde skall ledningen göra framtida kassaflödesbedömningar utifrån budgetar och 

prognoser som avser en period om högst fem år. Dessa skall sedan diskonteras (beräknas till 

nuvärdet) utifrån en diskonteringsränta. Räntan skall vara uttryckt före skatt, reflektera rådande 

marknadsbedömning av tidsvärdet av pengar samt risken relaterat till tillgången. En högre ränta 

ger upphov till ett lägre värde på tillgången och vice versa
40

. I de fall att diskonteringsräntan på 
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39

 Lhaopadchan, S, Fair value accounting and intangible assets - Goodwill impairment and managerial choice, 

Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol.18, nr. 2, 2010, s. 120-130. 
40
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något sätt förhåller sig efter skatt skall en justering göras som medför att den tillämpade 

diskonteringsränta är uttryckt i före skatt
41

. För prognoser bortom perioden för 

kassaflödesbedömningarna skall en oförändrad eller avtagande tillväxttakt tillämpas, om inte 

särskilda skäl kan ges vid avvikandet av detta
42

. 

 

2.5.4 Diskonteringsränta 

Ovan framkommer diskonteringsräntans användning med avseende för goodwill, det är en 

variabel som används för beräkningen av tillgångens återvinningsvärde. Enligt IAS 36 skall 

denna ränta vara uttryckt på en före skatt basis. I Basis for conclusions för IAS 36 argumenteras 

det kring varför beräkningarna skall göras före skatt. Det nämns bland annat att 

skattekassaflöden kan vara svåra att beräkna på grund av den föränderliga miljön dessa är aktiva 

under. I många koncernbolag utgörs den kassagenererande enheten som goodwill bygger på, av 

flera olika segment och verksamheter, ofta belägna i olika länder. I sådana fall ökar 

problematiken kring skatteuppskattningar eftersom man har att göra med flera skattesubjekt som 

dessutom hanteras under olika skattelagar. 

 

Det bör dock nämnas att en beräkning före skatt inte är problemfri. Ett antal undersökningar har 

fastställt att ett värde uttryckt före skatt uppnås just genom iteration av en beräkning som 

fastställts genom att använda variabler efter skatt. En sådan iteration går i vårt fall ut på att man 

beräknar återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet goodwill kopplats till med en 

diskonteringsränta efter skatt. Detta återvinningsvärde används sedan som referens när man gör 

om beräkningen för att lösa ut diskonteringsräntan före skatt. Förutsatt att en viss prognosperiod 

används i beräkning kommer iterationen ge oss en betydligt högre diskonteringsränta före skatt 

än förväntat. Rent logiskt bör man ta diskonteringsräntan efter skatt och multiplicera denna med 

skattesatsen men det är betydligt fler variabler och beräkningar som skall ingå i iterationen för att 

uppnå samma referensvärde. Dessa beräkningar bör redogöras i den finansiella rapporten för att 

de skall anses följa standarden för beräkningen av återvinningsvärdet av goodwill.
43
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2.5.5 Upplysningskrav 

Det framgår av IAS 36 att företag som redovisar goodwill har ett upplysningskrav vad gäller 

nedskrivningsprövningarna
44

. Företagen skall primärt ange beloppet på nedskrivningen samt 

anledningen till den. Information kring vilken eller vilka kassagenererande enheter som goodwill 

fördelas på skall anges i rapporten samt vilken metod företaget utnyttjar vid återvärderingen av 

tillgången. Det finns som nämnts tidigare två sätt att beräkna detta värde, verkligt värde 

metoden, minskat med försäljningskostnaderna samt nyttjandevärde metoden. En rimlig 

förklaring skall dessutom ges till valet av värderingsmetod
45

. Vid valet av den sistnämnda 

värderingsmetoden måste man redovisa en del faktorer av relevans. Det första är vilka 

antaganden ledningen gjort med hänsyn till sina kassaflödesprognoser. Det andra är tidsramen 

för det prognostiserade kassaflödet samt en redogjord motivering för de kassaflödesprognoser 

som överstiger fem år. Företaget bör även ange den tillväxttakt som tillämpas för att extrapolera 

de prognostiserade kassaflöden som går bortom den angivna tidsramen. Till sist skall företaget 

redogöra för den diskonteringsränta som tillämpas på kassaflödesprognosen
46

. 

 

2.5.6 Känslighetsanalys 

I enlighet med IAS 36 skall man, utöver redovisningen av nyckelantaganden, redogöra för de 

tänkbara förändringarna kring dessa antaganden. Därmed presenteras ett justerat 

återvinningsvärde som man kan använda som ett jämförelsevärde med det bokförda värdet. 

Antingen för att stryka att man inte behöver en nedskrivning eller för att påvisa att eventuella 

förändringar i nyckelantaganden kan ge upphov till nedskrivningar. I det senare fallet upplyser 

man kring de osäkerheter som råder kring återvinningsvärdet av goodwill. Nyckelantaganden 

brukar oftast innefatta intäkternas och marginalernas framtida utveckling samt 

diskonteringsräntan, andra variabler kan dock tillkomma. När dessa har identifierats skall de 

ligga till grund för en känslighetsanalys. Rimliga och möjliga förändringar skall prövas, antingen 

en variabel åt gången eller flera samtidigt
47

. 
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2.6 Tidigare forskning 

Debatterna kring fenomenet goodwill är många vilket medför att forskningsintresset kring 

området är stort. Den tidigare forskningen som är av intresse i vår studie innefattar hur 

nedskrivningarna av goodwill redovisas. Utöver relevansen för vår undersökning är detta ett 

omdebatterat område eftersom nedskrivningar av goodwill som ersatte planenliga avskrivningar 

är ett relativt nytt fenomen och som nämnts tidigare har det tillkommit många nya 

rekommendationer kring hur tillgången ska redovisas. Det är därmed viktigt att se över hur 

företagen har anammat dessa förändringar. Alla de tidigare studierna har varit grunden för att 

förstå, tolka och kritisera den rådande teorin. Det är utifrån dessa vi kunde se problematiken med 

IAS 36 och därmed formulera ett syfte. De indikatorer som skall undersökas i vår studie har 

fastställs utifrån de tidigare studierna samt IAS 36. En djupare redogörelse kring detta återfinns i 

kapitel tre som behandlar metodiken bakom uppsatsen. 

 

2.6.1 Goodwill impairment testing under IFRS: a false impossible shore? 

Tyrone Carlin och Nigel Finch är författarna till denna vetenskapliga artikel som genomfördes 

året 2011. Studien baserade sin undersökning på 200 börsnoterade företag i Australien som 

redovisade goodwill för att ta reda på om upplysningarna kring goodwill överensstämmer med 

kraven från IFRS. Datan hade sin grund i verksamheternas räkenskaper för året 2006. I studien 

belyser och beprövar man redovisningen av aspekterna kring nedskrivningsprövningen. Bland 

dessa ingår återvinningsvärdet, tillväxttakten, kassaflödesprognoserna samt diskonteringsräntan. 

En genomgång av den insamlade data som är relevant för vår studie presenteras nedan: 

 

 Av de 200 undersökta företagen misslyckades 16,5 procent att upplysa kring de 

kassagenererande enheter goodwill är allokerad på.  

 Det framkommer att 78,5 procent av urvalet använder nyttjandevärde som referensvärde. 

Verkligt värde används av 8,5 procent och en blandning av metoderna förekommer i 3,5 

procent av företagen. Resterande 9,5 procent utesluter i upplysningarna att nämna vald 

värderingsmetod. 

 Drygt 15 procent utelämnade redovisning av information vad gäller diskonteringsräntan 

tillämpad i återvinningsvärdet.  



16 
 

 Närmare 68 procent lämnade otillräckliga upplysningar kring den tillväxttakt som 

appliceras i återvinningsvärdet. 

 För redogörelsen av perioden för kassaflödesprognoserna lämnade drygt 15 procent av de 

undersökta företagen upplysningar av otillräcklig art. 

 

Studien drar sin slutsats i att deras undersökning är ett underlag för att företag inte följer IFRS 

och de standarder den utger för utformandet och hanteringen av nedskrivningar av goodwill. 

Vidare lyfter de fram svårighetsgraden för företagen att anpassa sig efter förändringarna i den 

finansiella rapporten
48

. Hädanefter benämns denna studie som Carlin och Finch. 

 

2.6.2 Lär av hur 60 svenska företag redovisade 2005 – Andra året med IFRS 

En studie som gjordes 2005 av KPMG undersökte hur 60 svenska börsnoterade företag 

identifierat immateriella tillgångar i sina förvärvsanalyser. Undersökningen fastställde att det var 

74 procent av alla immateriella tillgångar som identifierades som goodwill. De upplyser om att 

goodwill ska prövas för en nedskrivning årligen och kravet på upplysningen kring 

nedskrivningsprövningen är omfattande i årsredovisningen. Syftet med redovisningen är att 

läsaren ska få en bild av hur prövningen gjordes samtidigt som den inte avslöjar alltför känsliga 

detaljer om företaget. Relevant för vår uppsats är att deras studie visar att; 

 

 Det saknades uppgifter kring kassaflödesprognosernas tidsperiod i cirka 20 procent av 

nedskrivningsprövningarna som baserades på nyttjandevärdet. 

 Det utelämnades även uppgifter om tillväxttakten för de kassaflöden som var bortom 

prognosperioden hos nästan 50 procent av företagen. 

 Det undanhölls likaså många variabler kring beräkningen av nyttjandevärdet hos cirka 

hälften av företagen som undersöktes. 

 

Studien fastställer att företagen i undersökningen var bristfälliga när de skulle lämna 

upplysningar kring de framtida antaganden som tillämpas i kassaflödesprognoserna. Dessa 

antaganden är relevanta eftersom de kan påverka nästkommande års redovisningar samt behovet 

                                                           
48
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av att justera värdet på goodwill kraftigt
49

. Trots detta redovisades dessa antaganden bristfälligt 

eller nämndes inte överhuvudtaget i årsredovisningarna. Hädanefter benämns denna studie som 

KPMG. 

 

2.6.3 Finansiell rapportering - En genomgång av svenska börsbolags årsredovisningar... 

Denna studie genomfördes av PWC året 2007 och undersökte årsredovisningar från 81 svenska 

börsnoterade företag som finns representerade på OMX Nordic Large, Mid och Small Cap-lista 

samt Nordic Growth Market. Ett av kraven vid urvalet av dessa företag var att IFRS måste följas. 

Vidare framhäver undersökningen att det var 48 företag som överhuvudtaget lämnade 

bedömningar och uppskattningar om goodwill i årsredovisningarna. Relevant vår uppsats är att 

studien påvisade följande; 

 Det konstaterades att en känslighetsanalys inte alltid var förekommande trots att goodwill 

var den post som man lämnade mest information om. Det var enbart en tredjedel som 

valde att lämna en redogörelse i form av en känslighetsanalys rörande eventuella 

osäkerheter kring goodwillvärdet. 

 Studien hävdar också att företagen lämnar för generella redogörelser för sina 

bedömningar och således inte alltid uppfyller upplysningskravet fullt ut. 

 Det var 90 procent av företagen som gjorde en fördelning av goodwill på de 

kassagenererande enheterna som återfanns vid nedskrivningsprövningen. 

 I undersökningen baserade samtliga bolag sina nedskrivningsprövningar på 

nyttjandevärdet vid beräkningen av återvinningsvärdet. 

 Vidare var det cirka 70 procent som angav vilken tillväxttakt som tillämpades för 

perioden bortom den fastställda prognosen eller budgeten. 

 De flesta av de undersökta företagen angav diskonteringsräntan och cirka 50 procent 

angav den tidsperiod till vilken bolaget prognostiserat sina kassaflöden på. Det var enbart 

ett av företagen som tillämpade en period som översteg fem år
50

. 

Hädanefter benämns den här studien med PWC. 
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3. Metod 

I detta kapitel förklarar samt motiverar vi vårt metodval, som är av kvantitativ karaktär, för 

läsaren. Vi redogör för populationen och urvalet samt indikatorerna som undersökningen 

baseras på. Slutligen resonerar vi kring uppsatsens trovärdighet genom dess reliabilitet och 

validitet. 

3.1 Forskningsansats 

Induktivt och deduktivt är begrepp på de två angreppssätt som förklarar hur teorier skall beaktas 

i studier. Begreppen berör det förhållningssätt teorierna har till forskningen. Induktion har sin 

utgångspunkt i att genomföra observationer och generera ny teori för att sedan dra slutsatser 

utifrån denna. Deduktion handlar om att utifrån tidigare forskning pröva den teori som finns 

tillgänglig. Forskare som använder sig av den kvantitativa forskningsstrategin brukar ha ett 

deduktivt angreppssätt på forskningen. Detta sätt innefattar att en teori tillämpas för att skapa en 

hypotes eller en intresseinriktning för studien som därefter prövas genom den empiriska 

undersökningen
51

. 

 

Vår studie utgår från den normbildning som tillämpas kring goodwill fenomenet. Genom att 

studera tidigare forskning samt aktuella debatter fick vi en bättre förståelse av fenomenet. 

Förståelsen för ämnet, och de teorier som berörs, gav upphov till diskussioner om vilka brister 

och aspekter som bör undersökas närmare. Utifrån diskussionen kunde vi bilda frågeställningar 

som skall prövas och därefter förklaras genom undersökningen. Insamlingen av empirin har som 

syfte att tillhandahålla oss generella särdrag kring det undersökta fenomenet, för att vi därefter 

skall kunna dra paralleller mot existerande teorier och studier. När studien publiceras, och blir 

tillgänglig för omvärlden, blir den en del av den existerande forskningen och skapar således inga 

nya teorier
52

. 

 

3.2 Vetenskapligt synsätt 

En studie kan ha sin utgångspunkt från två samhällsvetenskapliga forskningstraditioner; 

positivismen och hermeneutiken. Det finns en markant skillnad mellan dessa två 

forskningssynsätt i och med att de betraktar omvärlden ur olika perspektiv. Positivisterna 
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uppfattar världen som kaotisk med oändlig information, varför de vill erbjuda förenklingar av 

den i syfte att tillhandahålla struktur. De tror på en absolut sanning och allmängiltiga lagar, vilket 

innefattar att de söker lagbundenhet. Även om de inte förnekar vikten av förståelse menar de att 

det inte går att bygga en sträng vetenskap på enbart meningsinnehåll. De föredrar att kunna 

bevisa saker med logiska resonemang utifrån observerbara och registrerbara fakta. Enligt 

positivistiska vetenskapsideal skall läran om världen bestå av ”[...] matematiska och statistiska 

modeller för hur olika stimuli och beteende förhåller sig till varandra”
53

. 

 

Där positivismens fokus ligger på förenklade förklaringar, inriktar sig hermeneutiken på 

helhetsförståelsen. Den anser att omvärlden är föränderlig vilket medför att den inte tror på 

absoluta sanningar. Det kan enligt hermeneutiken inte finnas en sanning eftersom fysiska 

fenomen tolkas olika och har olika betydelser för olika människor. Vidare menar 

forskningstraditionen att generell kunskap är innehållslös, vilket medför att förenklingar kring de 

fenomen som utgör omvärlden lämnar den utan sammanhang. Utan en helhetsbild av det 

samhällsvetenskapliga fenomenet kan man inte, enligt hermeneutiken, bilda en förståelse kring 

den
54

. 

 

Karaktäristiska bakom studiens syfte och frågeställningar leder oss in i den positivistiska 

forskningstraditionen. Utgångspunkten för studien är att samla in statistisk data utifrån empirin 

som kommer att tillhandahålla en övergripande förklaring kring av hur goodwill redovisas, 

huruvida känslighetsanalyser lämnas samt om man kan utmärka skillnader mellan de nordiska 

länderna i denna mening. 

 

3.3 Vetenskaplig metod 

I stora drag finns det två alternativ vad gäller valet av vetenskaplig metod; kvantitativ eller 

kvalitativ. Forskningens utförande anpassas efter den metod som väljs av de ovan nämnda. Den 

kvantitativa utmärks av kvantifierbara mätmetoder där fokus ligger på att genomföra få 

observationer på många enheter. Forskaren besitter kontrollen i denna metod eftersom den 

präglas av det specifika intresset frågeställningen berör samt de tänkbara svaren kring dessa.  
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Att behålla ett avstånd och vara selektiv gentemot källan för informationen är viktigt för 

analysen, jämförbarheten och generaliserbarheten av resultatet. Den kvantitativa metoden går 

hand i hand med positivismen gällande den centrala rollen av statistiska mätmetoder
55

. Målet 

med den kvantitativa metoden är att kunna analysera de numeriska data och utbringa mönster 

som förklarar det undersökta fenomenet. Till skillnad från den kvantitativa metodiken fokuserar 

den kvalitativa på närheten till det objekt som undersöks. Undersökningens fokus ligger på att 

skapa djupgående förståelse samt att se omvärlden ur respondentens synvinkel. Insamling av 

data sker under den kvalitativa forskningsstrategin genom att intervjua respondenter och 

sammanställa de ord som dessa uttryckt
56

. 

 

Den studie vi genomför utgår från den kvantitativa metoden. Vår undersökning handlar om att 

kvantifiera de faktorer som ingår i redovisningen av goodwill för att sedan kategorisera dessa. 

Även om insamlingen av data sker på ord i skriftlig form, kodas de och sammanställs i siffror. 

Vidare skall analysen av insamlad data förklara fenomenet vi undersöker. Vi gör observationer 

på en specifik del av årsredovisningar men fokuserar på att göra det på en stor mängd rapporter. 

Därmed är vi selektiva samt behåller avstånd från de källor till information vi har. 

 

3.4 Empirisk studie 

Insamlingen av empiri kommer att ske utifrån kodning av börsnoterade företags 

årsredovisningar. Vi väljer att fokusera på indikatorer som skall undersökas för att i sin tur kunna 

besvara våra frågeställningar. En redogörelse kring insamlandet av empirin följer nedan. 

 

3.4.1 Population 

Populationen är den sammanlagda gruppen av enheter som urvalet för undersökningen i sin tur 

grundas på
57

. För att finna den relevanta populationen för vår studie ligger utgångspunkten i 

Nasdaq OMX Nordic webblista. Där finner vi den kända nordiska listan som erbjuder börserna i 

Sverige, Finland och Danmark. Listan är uppdelad i tre olika segment som är indelade efter 

storleken på respektive företags börsvärde med benämningarna Large-, Mid- och Small Cap. På 
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Large Cap ingår de företag med ett börsvärde motsvarande över en miljard euro. I Mid Cap 

representeras företag som har ett börsvärde mellan 150 miljoner och en miljard euro. De bolag 

med ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro listas på Small Cap
58

. 

 

Vår studie inriktar sin fokus på populationen som ingår i den nordiska Large Cap-listan med 

motiveringen att de följer IFRS, vår internationella studieinriktning på högskoleprogrammet 

samt tillgängligheten av data. Alla företag som ingår i den nordiska Large Cap-listan är 

börsnoterade och följer därmed föreställningsramen för IASB eftersom de tre länderna 

representerade innehar EU medlemskap. Goodwillposter som de eventuellt redovisar hanteras 

utefter IFRS 3 och IAS 36 vilket är en förutsättning för vår undersökning. Alla länder som 

presenteras på den nordiska listan inkluderas i undersökningen med hänsyn till den 

internationella inriktning vår utbildning har. Det krävs av oss som forskare att studien innefattar 

en internationell prägel, därför väljer vi att expandera undersökning utanför Sveriges gränser 

samt undersöka skillnader mellan de nordiska länder som ingår i Large Cap-listan. Företagen 

som är representerade på listan tillhandahåller årsredovisningar som är offentliggjorda för 

omvärlden och är därmed även tillgängliga för vår studie. För att studien skall vara aktuell valdes 

årsredovisningarna för året 2011, som är de senast tillgängliga rapporterna för de undersökta 

företagen vid studiens påbörjan. En aktuell studie är att föredra eftersom man på sådant vis kan 

jämföra undersökningen med de tidigare studierna och påvisa förändringar som härleds utifrån 

den tidsmässiga utvecklingen. 

 

3.4.2 Urval 

Studien kommer att baseras på ett urval av den totala populationen. Urvalet grundar sig på en 

urvalsprocess som innefattar ett antal kriterium. Med hjälp av urvalsprocessen kommer de 

företag som inte uppfyller dessa kännetecken uteslutas från vår undersökning. Genom att agera 

på detta sätt genomför vi en så kallad totalundersökning av populationen
59

. 
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Företag på 
Nasdaq OMX 
(Norden) 2011:
103 st

Följer IFRS:
103 st

Kalenderår 
(1/1 - 31/12) 

2011: 
100 st

Redovisar 
goodwill:

80 st

Vårt urval tar sin start vid förekomsten av de företag som finns representerade på Large Cap-

listan för norden. Totalt fanns det 103 företag året 2011 på den listan
60

. Alla företagen måste 

redovisa sina årsredovisningar enligt den standard som erhålls av IFRS för att vara relevanta för 

vår studie. Trots att förutsättningen för börsnoterade företag är att redovisa i enlighet med IFRS 

valde vi att verifiera att regelverket tillämpats för räkenskaperna.  Ytterligare ett kriterium är att 

de måste redovisa sina räkenskaper mellan perioden 1/1 till och med 31/12 2011, vilket även är 

känt som ett kalenderår. De tre företag som inte uppfyllde detta kriterium valdes bort för att 

enheterna i urvalet skall genomgå undersökningen med samma förutsättningar. Slutligen riktas 

fokus mot de företag som redovisar ett goodwillvärde för den valda perioden, vilket är av 

relevans för att en nedskrivningsprövning av goodwill ska ingå i årsredovisningen. Bild 1, som 

följer nedan, illustrerar urvalsprocessen med antalet företag som till slut skall analyseras. Av de 

103 listade företagen kommer vårt urval att innefatta de 80 som uppfyller de krav vi fastställde i 

vår urvalsprocess. 

 

 

 

 

 

Bild 1. Urvalsprocessen samt det urval undersökningen bygger på. 

3.4.3 Indikatorer 

När urvalet var fastställt gjordes en lista över de indikatorer som skulle undersökas i 

årsredovisningarna för att i sin tur kunna kvantifieras och sedan analyseras. Indikatorerna 

undersöktes genom att utgå från de noter företagens balansräkningar hänvisade till angående 

goodwill. 

 

Valet av indikatorer bygger på de tidigare studierna genomförda av Carlin och Finch, KPMG och 

PWC. En lista på indikatorer samlades in genom att gå igenom studierna. Därefter jämfördes 

denna lista med de rekommendationer som utläses från IAS 36 angående 

nedskrivningsprövningar för goodwill. En sållning av indikatorer gjordes med detta som grund. 

Genom att kombinera rekommendationerna med de tidigare studierna kunde vi fastställa de 
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indikatorer som förekom hos båda. Urvalet av indikatorer är uppbyggt på detta sätt för att 

möjliggöra en jämförelse mellan vår undersökning och de tidigare studierna. Sållningen gjordes 

för att de indikatorer som ingår i vår undersökning skall kunna uppfylla syftet med vår uppsats. 

För att kunna jämföra hur verkligheten ser ut gentemot teorin användes enbart de indikatorer som 

även ingår i IAS 36 eftersom rekommendationerna hjälper oss förklara hur verkligheten skall och 

bör se ut. 

 

I Carlin och Finch studie ingick följande indikatorer som är relevanta för vår studie; 

 Kassagenererande enheter. 

 Metod för återvinningsvärde. 

 Tillväxttakt. 

 Kassaflödesprognoser. 

 Diskonteringsränta. 

I studien genomförd av KPMG ingick följande indikatorer som är relevanta för vår studie; 

 Kassaflödesprognosernas tidsram samt antaganden. 

 Tillväxttakt. 

I studien genomförd av PWC ingick följande indikatorer som är relevanta för vår studie;  

 Känslighetsanalys. 

 Kassagenererande enheter. 

 Tillväxttakt. 

 Diskonteringsränta. 

 Kassaflödesprognosernas tidsram. 

En vinkel som inte undersöktes av våra föregångare var om de företag som tillämpade en 

tidsperiod som översteg fem år angav en motivering kring denna utökning, något som 

rekommenderas av IAS 36. Med basis i rekommendationerna från IAS utökades vår studie med 

den nämnda vinkeln som en ytterligare indikator för att undersöka graden av koherens. En till 

aspekt som tillämpas i vår studie är huruvida diskonteringsräntan som uttrycks efter skatt i 

årsredovisningarna blir justerad i enlighet med standarden. Eftersom vi redan tillämpar 
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indikatorerna för kassaflödesprognoser och diskonteringsränta väljer vi att utöka undersökningen 

kring dessa för att nyansera studien med ytterligare bredd. 

 

De indikatorer som vår undersökning baseras på redogörs nedan; 

1. Allokering av goodwill på dess kassagenererande enheter. 

2. Metoden för beräkning av återvinningsvärdet. 

3. Kassaflödesprognoser. 

3.1. Tidsramen för kassaflödesprognoser. 

3.2. Motiveringar kring utökade kassaflödesprognoser. 

3.3. Antaganden för kassaflödesprognoser. 

4. Tillväxttakt. 

5. Diskonteringsränta. 

5.1. Uttryckt i före eller efter skatt. 

5.2. Justeringar genomförda på diskonteringsräntor efter skatt. 

6. Känslighetsanalys. 

 

Indikatorerna har som syfte att besvara de två förstnämnda frågeställningarna i det inledande 

kapitlet. Vid insamlingen av data gjordes även en fördelning av företagen mellan de länder som 

dessa representerar. Detta gjordes i syfte att kunna urskilja om det råder olikheter, i 

tillämpningen av IAS rekommendationer, mellan de länder som ingår i vår undersökning och 

därmed besvara den tredje frågeställningen i uppsatsen. 

 

Dessa indikatorer kategoriserades i Microsoft Office Excel under egna rubriker. Sedan fick varje 

företag siffran ett under de indikatorer de redovisade. En sammanställning av dessa indikatorer 

gjordes för att sedan kunna skapa de diagram som analysen och slutsatsen bygger på. 

 

3.5 Reliabilitet 

En reliabel undersökning skall vara pålitlig och stabil för att inte påverkas av slump eller 

tillfälligheter. Flera studenter eller forskare skall kunna utföra samma undersökning och få 

liknande resultat vid ett senare tillfälle
61

.  Vi har genom metodkapitlet försökt vara utförliga i vår 
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redogörelse för tankeprocessen bakom undersökningen. Urvalet anser vi vara reliabelt eftersom 

årsredovisningarna från 2011 inte kommer att förändras i karaktär längre fram i tiden. Dessutom 

lagras offentliga upphandlingar vilket underlättar för tillgängligheten av årsredovisningarna, 

givet att inget extraordinärt inträffar.  Processen bakom urvalet är inte av en komplex standard 

och rymmer inte många tolkningsaspekter. Innehållsanalysen är dock inte av samma karaktär. 

Även om vi har beskrivit hur tillämpningen av indikatorerna gått till kan tolkningen av dessa te 

sig annorlunda om någon annan undersöker samma indikatorer. Resultatet kan därmed skilja sig 

på grund av olika tolkningar av indikatorerna. Vi har försökt förebygga detta genom att välja 

indikatorer som har sin utgångspunkt i tidigare studier och därmed inte innehåller våra egna 

tolkningar av ramverket. Bedömningen av hur pass reliabel undersökningen är går däremot inte 

att uttala sig om förrän en forskare eller student försöker sig på att genomföra studien igen. 

 

3.6 Validitet 

En hög reliabilitet förutsätts för att validiteten i uppsatsen ska vara av betydande slag. Ett 

validitetsmått är generellt ett instrument för att mäta de avsedda frågeställningarna
62

. Våra 

indikatorer är direkt kopplade till frågeställningarna och utökas med hjälp av teorierna samt 

tidigare forskning. Vi har mätt det vi avsåg skall mätas vad gäller frågeställningarna och en bild 

av verkligheten har givits läsaren. De tidigare vetenskapliga studierna har tillämpat liknande 

indikatorer vid utförandet av sina undersökningar, vilket i stor utsträckning påminner om vår 

undersökning. Däremot har vi ovan diskuterat huruvida reliabiliteten kan fastställas utan att 

undersökningen återupprepas. Som tidigare nämnts kräver validitet förekomsten av en hög 

reliabilitet. Vårt studium har uppfyllt kriterierna för validitet men det går inte att fastställa detta 

utan att ha en konstaterad reliabilitet i uppsatsen. 

  

                                                           
62

 Arbnor, I & B Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, 2:a uppl, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 249-250. 
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4. Empiri & analys 

I detta kapitel presenterar vi våra insamlade data och redogör för de olika frågeställningarna i 

form av tabeller och diagram. Vi kommer att tolka samt analysera de olika resultat som 

presenteras. Vi drar paralleller till tidigare studier samt teorin och hänvisar därmed till kapitel 

två i vår analys. 

4.1 Urval 

Med hjälp av vår urvalsprocess fick vi ett bortfall på 23 företag av sammanlagt 103. Bortfallet 

baserades på att 20 av företagen inte redovisade goodwill och de resterande tre inte tillämpade ett 

kalenderår i sina räkenskaper (se bild ett i kaptitel tre). 

Tabell 1. De 80 företag vars årsredovisningar empirin bygger på. 

  

Alliance Oil Company Ltd. KONE Corporation Fiskars Corporation Jyske Bank A/S

Neste Oil Corporation Konecranes Plc Hennes & Mauritz AB Kinnevik, Investment AB

Boliden AB Metso Corporation Husqvarna AB Latour, Investment AB

Kemira Oyj NCC AB Modern Times Group MTG AB Lundbergföretagen AB

Lundin Mining Corporation SDB Outotec Oyj Nokian Tyres Plc Nordea Bank AB

Novozymes B Peab AB Pandora A/S Ratos AB 

Outokumpu Oyj Rockwool International Stockmann Plc Sampo Plc

Rautaruukki Corporation SAAB AB Axfood AB Skandinaviska Enskilda Banken

Stora Enso Oyj Sandvik AB Carlsberg A/S Swedbank AB

Svenska Cellulosa AB SCA SCANIA AB Hakon Invest AB Svenska Handelsbanken

UPM-Kymmene Corporation Securitas AB Kesko Corporation Topdanmark

ABB Ltd Skanska AB Oriflame Cosmetics S.A Hexagon AB

Alfa Laval AB SKF AB Swedish Match AB Nokia Corporation

A.P. Møller Trelleborg AB Getinge AB Tieto Corporation

ASSA ABLOY AB Vestas Wind Systems Lundbeck Elisa Corporation

Atlas Copco AB Volvo AB Meda AB Millicom International Cellular S.A.

Cargotec Oyj Wärtsilä Corporation Orion Corporation TDC A/S

DSV YIT Corporation William Demant Holding Tele2 AB

FLSmidth & Co. Autoliv Inc. Danske Bank TeliaSonera AB

G4S Electrolux AB Investor AB Fortum Corporation
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4.2 Nedskrivningsprövning 

I avsnittet presenteras tabeller gällande den första frågeställningen; hur redovisas 

nedskrivningsprövningen av goodwill i årsredovisningen? 

 

 
Diagram 1. Redovisning av de kassagenererande enheter goodwill är allokerat till. 

 

Företagen lämnar uppgifter kring vilka kassagenererande enheter goodwill allokeras till i 95 

procent av fallen. Resterande fem procent utelämnade sådan information. 

 

Eftersom ett återvinningsvärde för goodwill enbart kan beräknas för de kassagenererande 

enheterna den är allokerad till åläggs stor vikt kring redogörelsen för dessa. Det är bland annat 

därför rekommendationen ingår i IAS 36. För att underlätta för revisorer och andra intressenter 

att kontrollera värdet på goodwill är de kassagenererande enheterna ett centralt begrepp. Vår 

undersökning visar att de undersökta företagen inte alltid följer den angivna rekommendationen i 

IAS 36. 

 

Vårt resultat skiljer sig dock mot Carlin och Finch i den mening att de företag som ingår i vår 

undersökning visar en högre grad av överensstämmelse med IAS 36. Studien som genomfördes i 

Australien visade att 16,5 procent av företagen som ingick i deras undersökning avvek från 

rekommendationerna i årsredovisningen. Deras studie baseras på data från 2006, ett år efter 

implementeringen av IFRS 3. Kan vår undersökning påvisa att företagen med åren, genom 

erfarenhet och anpassning, minskat sina bristfälligheter gentemot IAS 36 vad gäller redovisning 

av kassagenererande enheter? Eftersom studierna skiljer sig geografiskt kan vi inte dra sådana 
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paralleller utan det kräver vidare forskning inom området. Däremot kan vi hävda att eftersom 

IAS 36 är en rekommendation finns det utrymme för företagen att utveckla sin tillämpning av 

den med tiden. Därför anser vi att erfarenhet och anpassning kan vara en möjlig förklaring till 

denna utveckling. Det bör också nämnas att graden av överensstämmelse för denna variabel har 

utvecklats till det bättre men att IASB som ett regelverk hade haft en betydligt högre grad av 

överensstämmelse redan från start. 

 

 
Diagram 2. Redovisning av den metod som tillämpas för återvinningsvärdet.  

 

Det var 82,5 procent som beräknade återvinningsvärdet genom att tillämpa nyttjandevärdet. 

Verkligt värde brukades i drygt en procent av företagen som sedan justerades med 

försäljningskostnader. Det var cirka fyra procent som kombinerade dessa metoder för 

återvinningsvärdet, där olika metoder applicerades på olika kassagenererande enheter. De 

kvarstående 12,5 procent utelämnade information kring den metod återvinningsvärdet 

beräknades på. 

 

Graden av enighet mellan IAS 36 och redovisningen av värderingsmetod är inte hög i vår 

mening. Eftersom det framgår klart och tydligt att man ska redovisa vilken metod man baserar 

återvinningsvärdet på finns det små undanflykter för de företag som utelämnar sådan 

information. Det saktar ner intressenternas kontrollförmåga när man inte gör det eftersom man 

måste värdera goodwill till båda metoderna innan man kan kontrollera återvinningsvärdet. Det 

framkommer ingenstans i IAS 36 att man måste använda samma metod för alla de 
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kassagenererande enheterna och de företag som har använt båda metoderna för olika 

kassagenererande enheter har därmed inte gått utanför referensramen. 

 

Vid en jämförelse med Carlin och Finch studie har de företag vi undersöker lägre 

överensstämmelse med IAS 36. I deras studie framkom det att 9,5 procent av företagen 

misslyckades med att upplysa kring vilken metod som tillämpades. Vi kan här inte utesluta att de 

geografiska skillnaderna har påverkat olikheterna mellan våra studier. Med hänsyn till den 

tidsmässiga aspekten förväntade vi oss ett bättre resultat från de företag vi har undersökt. 

Företagen bör sedan dess fått mer erfarenhet och förbättrat sin tillsyn samt uppmärksammat 

sådana brister i årsredovisningen. Det syns också att företagen inte finner valet av metod som 

nödvändig eller viktig information för intressenterna, det är själva värdet och behovet av 

nedskrivning som är av relevans. Återigen vill vi påpeka att företagen har utrymme att utelämna 

vad de anser vara onödig information eftersom de inte styrs av ett regelverk utan har möjligheter 

att tillämpa IAS 36 på det sätt som passar deras enskilda mål med den finansiella rapporten.   

 

 

Diagram 3. Redovisning av de kassaflödesprognoser som tillämpas i återvinningsvärdet.  

 

Det lämnas information om kassaflödesprognoser av cirka 94 procent av de undersökta 

företagen. Det framkommer inte någon sådan information från de resterande företagen. 

 

För att det ska vara möjligt att beräkna återvinningsvärdet för goodwill tillgången påvisar IAS 36 

att det lämnas uppgifter om kassaflödesprognoser. I upplysningskravet från samma standard 
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anges det att sådan information bör framgå för att beräkningen skall kunna återupprepas. Cirka 

sex procent av de nordiska företagen överrensstämmer inte i deras årsredovisning med den 

standard som råder. De tre nästkommande diagrammen omfattar den information man skall 

lämna kring kassaflödesprognoser. 

 

 
Diagram 3.1. Redovisning av tidsperioden för kassaflödesprognoserna. 

 

Undersökningen visar att av de 75 företag som lämnar upplysningar kring kassaflödesprognoser 

redogör cirka 99 procent för hur många år dessa baseras på. För drygt en procent av företagen 

framkommer inte tidsaspekten kring prognoserna. I cirka 82 procent av fallen användes underlag 

som baserades på prognoser för fem eller mindre år, något som IAS 36 förespråkar. Prognoser 

utöver denna tidsperiod användes i drygt 17 procent av företagen. Eftersom de använder en 

längre tidsaspekt än den som förespråkas av IAS 36 kräver standarden att man lämnar 

motiveringar kring detta. I diagrammet nedan framgår det om sådana motiveringar har givits 

eller inte. 

 

Vår undersökning påvisar en förbättring kring redogörelsen av perioden för 

kassaflödesprognoserna i jämförelse med studien genomförd av Carlin och Finch. Bland de 

undersökta australiensiska företagen lämnade 15 procent bristfälliga upplysningar kring 

perioden. Studien genomförd av KPMG behandlar företag belägna närmare i plats för vår studie, 

nämligen svenska företag. I deras studie framkommer det att 20 procent av företagen inte 

uppfyllde rekommendationen för redovisning av kassaflödesprognosernas tidsperiod. Även här 
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påvisar vår studie en sjunkande grad av oenighet med IAS 36 gällande redovisning av 

tidsperioden för kassaflödesprognoser. 

 

 

Diagram 3.2. Redogörelsen kring motiveringar för utökade kassaflödesprognoser. 

 

Av de 13 företag som går utöver en tidsram på fem år för kassaflödesprognoserna lämnade cirka 

46 procent motiveringar. Återstående dryga 54 procent lämnade inga motiveringar kring den 

utökade tidsramen. 

 

För att en årsredovisning skall överrensstämma med IAS 36 måste företagen antingen lämna 

upplysningar kring att de använt en tidsram på fem år eller mindre. Om man överträder denna 

tidsram måste en giltig motivering framkomma i redovisningen. Att närmare hälften av de 

företag som utökat tidsramen för prognoserna inte redogör för motiveringarna bakom detta visar 

en bristfällighet i överensstämmelsen mellan årsredovisningarna och ramverket. För att 

tillförlitligheten i prognoserna inte skall ifrågasättas ligger det i företagens fördel att redogöra 

varför en utökad tidsram är nödvändig. Ett oljeföretag har till exempel underlag och budgetar 

som sträcker sig utöver den vanliga produktionsverksamhetens tidsaspekt, likaså ett gruvföretag. 

Eftersom kassaflödesprognoserna har sin utgångspunkt i bland annat sådana underlag är det 

logiskt att dessa företag måste utöka sin tidsram för prognoserna. Men för att årsredovisningen 

skall stämma överrens med IAS 36 måste dessa logiska resonemang redovisas, en liten åtgärd i 

motsvarighet till den kritik utelämnandet av sådana motiveringar innefattar. 
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Diagram 3.3. Redogörelse kring de antaganden kassaflödesprognoserna baseras på.  

 

Cirka 87 procent redogör för de antaganden kassaflödesprognosen bygger på medan drygt 13 

procent inte lämnar upplysningar av liknande art. 

 

Resultatet påvisar att detta är ett område där företagen visar brister i redovisningen och följer 

därmed inte standarden för IAS 36. Kassaflödesprognosen styrs av de antaganden dessa bygger 

på. De antaganden som dras är i sin tur präglade av subjektivitet från företagets sida. Till följd av 

detta kan företaget göra antaganden som gynnar sig själva och kontrollera utfallet av 

återvinnigsvärdet samt undgå en nedskrivning. Om en redogörelse inte lämnas för de antaganden 

som har gjorts kan dessa inte kontrolleras och därmed blir tillförlitligheten ifrågasatt. 

 

Studien genomförd av KPMG visar ett liknande resultat, även om det inte uttrycks i procent, där 

företagen lämnar bristfälliga upplysningar kring de antaganden som kassaflödesprognoserna 

bygger på. Som nämnts tidigare genomfördes denna studie på årsredovisningar från året 2005 

och baseras på svenska företag. Vår studie visar underlag på att bristerna kvarstår än idag. Här 

påvisas det att tidsutveckling och erfarenhet inte är faktorer som är avgörande för att företag 

skall tillämpa rekommendationen till fullo. Detta tyder på att det är vad företagen anser vara 

relevant som de förbättrar i den finansiella rapporten, inte att man följer rekommendationen till 

punkt och pricka. Eftersom man har möjligheten till att kunna tillämpa rekommendationen på ett 

eget anpassat sätt framkommer det i vår studie att det görs i praktiken. 
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Diagram 4. Redovisning av den tillväxttakt som tillämpas i återvinningsvärdet. 

 

Bland de undersökta företagen är det 77,5 procent som redogör för den tillväxttakt som 

appliceras i kalkylen för återvinningsvärdet. Resterande företag utelämnar relevant information. 

 

I IAS 36 framkommer det att man skall ange en oförändrad eller avtagande tillväxttakt (i 

förhållande till kassaflödesprognoserna). För att kontrollera företagen kring detta kriterium krävs 

det att de lämnar upplysningar om tillväxttakten. Utan dessa upplysningar kan man varken 

återupprätta kalkylen för återvinningsvärdet eller kontrollera om företaget uppfyller kraven kring 

standarden. Tillväxttakten är angelägen information för revisorer och övriga intressenter av 

företagens årsredovisningar. Resultatet av vår undersökning visar att det inte är alla företagen 

som redovisar i enlighet med IAS 36 och därmed inte tillhandahåller intressenter med de 

underlag som behövs av varje företag. Huruvida detta beror på om man inte är tydlig i 

rekommendationen kring redovisningspraxisen eller om företagen med avsikt undanhåller 

information är en fråga som kan diskuteras vidare. 

 

Carlin och Finch visade ett resultat på närmare 68 procent i hur många företag som lämnade 

otillräckliga uppgifter kring vilken tillväxttakt som tillämpats. I KPMG:s studie var det nästan 50 

procent som var bristande i sin information kring vilken tillväxttakt som tillämpats för perioden 

bortom den fastställda kassaflödesprognosen. PWC genomförde en undersökning på den svenska 

marknaden året 2007 och där var det cirka 30 procent som utelämnade relevant information kring 

tillväxttakten. Vår undersökning i kontrast till de tidigare studierna påvisar en högre 
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överensstämmelse med IAS 36. En förbättring kan utläsas men företagen har ännu en bit att gå 

innan de kan anses vara bra på att lämna relevant information i årsredovisningen. Frågan är 

huruvida de vill överensstämma i full grad till rekommendationen eller om de har motiveringar 

bakom att inte ta med dessa upplysningar i den finansiella rapporten.  

 

  

Diagram 5. Redovisning av den diskonteringsränta som tillämpas i återvinningsvärdet. 

 

Det var 97,5 procent av företagen som uppfyllde kravet kring upplysningar om 

diskonteringsräntan. Återstående företag lämnade inte tillräckliga upplysningar kring denna 

ränta. 

 

Diskonteringsräntan har visat sig vara en av de variabler man är bäst på att redovisa. Här 

överensstämmer nästan alla företag med de rekommendationer som ställs av IAS 36. 

Diskonteringsräntan är ett viktigt instrument vid beräkningen av återvinningsvärdet för de 

kassagenererande enheter goodwill är allokerat på. Vårt resultat stämmer även överrens med den 

tidigare studien genomförd av PWC. Det faktum att de flesta företagen i båda undersökningarna 

valde att vara noggranna i redogörelsen för denna variabel påvisar vikten av den. Vår studie 

skiljer sig dock från studien gjord av Carlin och Finch, där drygt 15 procent lämnade 

upplysningar av otillräcklig art vad gäller diskonteringsräntan. Denna förbättring kan påverkas 

av de geografiska olikheterna mellan våra studier.  
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Diagram 5.1. Redogörelse kring huruvida diskonteringsräntan är uttryckt före eller efter skatt. 

 

Av de företag som redovisar uppgifter om diskonteringsräntan lämnar drygt 74 procent vidare 

upplysningar kring att den är uttryckt före skatt. Cirka 17 procent valde en diskonteringsränta 

efter skatt och för de kvarstående nio procenten framkom inte tillräckliga upplysningar kring 

denna aspekt. 

 

Ett för oss förbluffande lågt antal med tanke på att en räntesats före skatt uppnås genom iteration 

som bygger på en räntesats efter skatt. Vi förväntade oss ett högre antal som gick emot 

rekommendationen eftersom den är just en rekommendation och antagandet att företagen vill 

göra det enkelt för sig själva. Däremot skall man inte blunda för de 17 procent som kringgått 

rekommendationen. 
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Diagram 5.2. Redogörelse kring huruvida justeringar genomförs för diskonteringsräntor uttryckta efter skatt. 

 

För de företag som använder en diskonteringsränta uttryckt efter skatt justeras denna på ett 

sådant sätt att återvinningsvärdet förblir opåverkat i drygt 15 procent av fallen samt att 

iterationen redogörs för i dessa fall. I resterande 85 procent av företagen genomförs inga sådana 

justeringar alternativt redogörs dessa inte. 

 

För de företag som tillämpade en diskonteringsränta efter skatt uppstår oenighet mellan 

årsredovisningen och IAS 36 enbart om dessa inte justerar den i efterhand. Följden av att 

använda en diskonteringsränta efter skatt eller att utelämna uppgifter kring huruvida 

diskonteringsräntan är uttryckt före eller efter skatt blir att misstankar gentemot 

återvinningsvärdet höjs. En ränta uttryckt efter skatt medför en lägre procentsats, vilket i sin tur 

höjer återvinningsvärdet. Motivationen bakom en tillämpning av en diskonteringsränta efter skatt 

kan därmed vara att undgå en nedskrivning. Därför ökar tillförlitligheten kring 

återvinningsvärdet genom att man följer IAS 36 rekommendation om att tillämpa en 

diskonteringsränta före skatt samt att redogöra för den. Resultaten visar dock att företagen i sin 

årsredovisning inte uppfyller detta kriterium.  

 

I insamlingen av empirin upptäckte vi att de företag som använder en räntesats efter skatt försökt 

motivera detta genom att även uttrycka räntan före skatt, inom parantes. Däremot framgår det att 

den procentsats som står inom parantes inte tillämpas i beräkningen av återvinningsvärdet. 

Frågan kring huruvida det är ett tolkningsfel av företagen eller ett försök att tillämpa en lägre 
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procentsats uppstår. I andra fall hävdades att en räntesats efter skatt inte hade någon påverkan på 

återvinningsvärdet. 

 

I vår mening blir det för diskonteringsräntan mest tydligt hur företagen utnyttjar det faktum att 

IAS 36 är en rekommendation och inte en lag. Föregående observationer är uppenbara metoder 

att kringgå rekommendationen genom att tillämpa genvägar för att inte behöva följa den till 

fullo.  

 

4.3 Känslighetsanalys 

Under detta avsnitt presenteras tabellen som skall besvara den andra frågeställningen; i vilken 

grad lämnas känslighetsanalyser kring nedskrivningsprövningarna? 

 

 

Diagram 6. Redovisning av genomförda känslighetsanalyser. 

 

Cirka 54 procent av de undersökta företagen lämnade en redogörelse kring den känslighetsanalys 

som genomförts. Resterande 46 procent redovisade inte en genomförd känslighetsanalys i 

årsredovisningen. 

 

Känslighetsanalysen är ett av de områden där man strider mot rekommendationerna från IAS 36 

som mest. Eftersom goodwill är en tillgång utöver det vanliga behövs en känslighetsanalys. 

Speciellt i tider av ekonomisk orolighet, som i en mildare grad genomsyrade året 2011. Man bör 

därför lägga stor vikt på att redogöra för en sådan analys. Det förstärker även tillförlitligheten 

kring värdet för goodwill, speciellt i de fall där man kan påvisa att man har höga marginaler i 
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förhållande till en nedskrivning. För de företag som inte redovisar dessa åläggs misstankar kring 

utelämnandet av negativ information, till exempel att en höjning i diskonteringsräntan skulle 

påverka nedskrivningsbehovet. Att genomföra en känslighetsanalys är ytterst vanligt, att sedan 

undanhålla informationen kring den är oroväckande. I förhållande till den studie som genomförts 

av PWC har redogörelsen kring känslighetsanalyser ökat. Med tanke på de antal år som har 

passerat sedan PWC genomförde sin undersökning är ökningen inte av imponerande art. I vår 

mening borde känslighetsanalyser vara ett vapen för nöjdare intressenter eftersom det ökar 

tillförlitligheten kring värdet, oavsett om det är av negativ eller positiv art. Man innehar ett högre 

förtroende för värdet om man genom årsredovisningen får reda på att företagen följer det 

ramverk det skall och inte uteblir information av väsentlighet. Även här ser vi hur företagen tar 

till sig vissa delar av rekommendationen men väljer att utesluta tillämpningen av andra delar.  
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4.4 Skillnader länder emellan 

I det slutgiltiga avsnittet presenteras tabeller som skall besvara den tredje frågeställningen; Råder 

det skillnader mellan de representerade länderna på den nordiska listan? 

 

Diagram 7. Diagrammet visar hur urvalet fördelar sig på de nordiska länderna. 

 

Diagrammet visar fördelningen av företagen på respektive land. Vi kommer redogöra för 

indikatorerna som undersöktes per land i detta kapitel. Värdena står uttryckta i antal men 

hädanefter återgår vi till procent för att åskådliggöra hur företagen förhåller sig till varandra 

oavsett om de till antalet inte är lika stora.  

 

Allokering av goodwill på kassagenererande enheter 

 
Diagram 8. Redovisning av de kassagenererande enheter goodwill är allokerat till. 

 

För redovisningen av de kassagenererande enheter man måste allokera goodwill på visar Finland 

ingen oenighet med rekommendationen. Vårt tidigare resultat som konstaterar att företagen på 
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den nordiska listan redovisar bristfälligt i förhållande till IAS 36 kan genom detta diagram 

hänvisas till länderna Sverige och Danmark. I båda dessa länder påvisar undersökningen en 

liknande grad av brister i redovisningen vad gäller att hänföra goodwill till kassagenererande 

enheter för att kunna beräkna ett återvinningsvärde. 

 

Metoden för återvinningsvärdet 

   
Diagram 9. Redovisning av den metod som tillämpas för återvinningsvärdet. 

 

Finland visar inga brister i redovisningen kring den metod som tillämpas för beräkningen av 

återvinningsvärdet. Resultatet påvisar återigen att Sverige och Danmark står för den oenighet 

som har uppstått för de nordiska länderna. Danmark har visat sig vara det land som i relation till 

de övriga överensstämmer minst med rekommendationen i sin redovisning. 

 

 

Kassaflödesprognoser 

       
Diagram 10. Redovisning av de kassaflödesprognoser som tillämpas i återvinningsvärdet. 

 

Danmark och Finland visar en total överensstämmelse med IAS 36 vad gäller redogörelse för de 

kassaflödesprognoser som skall tillämpas och skiljer sig därmed inte åt i denna aspekt. Sverige 

följer fortfarande sitt mönster att redovisa i oenighet med rekommendationen.  
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Diagram 10.1. Redovisning av tidsperioden för kassaflödesprognoserna. 

 

Vad gäller att redovisa tidsramen för kassaflödesprognoserna gör Danmark och Finland detta 

exemplariskt. Sverige utmärker sig återigen genom att inte lämna uppgifter kring perioden för 

prognoserna i tre procent av fallen. Undersökningen påvisar dock inga större avvikelser från 

rekommendationen i denna benämning. 

 

 

Motivering för utökad kassaflödesperiod 

 
Diagram 10.2. Redogörelsen kring motiveringar för utökade kassaflödesprognoser. 

 

Det enda företaget i Finland som använde en utökad kassaflödesprognos motiverade i enlighet 

med IAS 36 för detta. Företagen i Danmark gjorde tvärtom och gav ingen motivering till varför 

de använt sig av utökade kassaflödesprognoser i båda av fallen. Sverige visade ett jämnt resultat 

vad gäller att motivera samt utelämna motiveringar för de tio utökade kassaflödesprognoserna. 

Sverige fortsätter att visa en konstant oenighet i förhållande till rekommendationen. Danmark är 

ännu en gång det land som i relation till de andra länderna visar minst överensstämmelse 

gentemot IAS 36 och Finland fortsätter att följa sitt exemplariska mönster.  
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Antaganden kring kassaflödesprognoser 

 
Diagram 10.3. Redogörelse kring de antaganden kassaflödesprognoserna baseras på. 

 

Länderna enas om att avvika från rekommendationen när det gäller redovisningen av de 

antagande som kassaflödesprognoserna är baserade på. Sverige följer sitt mönster och Danmark 

är det land vars redogörelser är mest bristfälliga. 

 

 

Tillväxttakt 

 
Diagram 11. Redovisning av den tillväxttakt som tillämpas i återvinningsvärdet. 

 

Alla länder brister i överensstämmelsen mellan verklighet och rekommendation vad gäller 

tillväxttakten. Det är ingen större skillnad mellan länderna vad gäller dessa brister, men Danmark 

påvisar mest oenighet med rekommendationerna.  
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Diskonteringsränta 

 
Diagram 12. Redovisning av den diskonteringsränta som tillämpas i återvinningsvärdet. 

 

Vad gäller redogörelsen för den tillämpade diskonteringsräntan urskiljs det att Sverige är det 

enda land som uppvisar brister i årsredovisningen. Av det totala resultatet på oenigheter på 2,5 

procent(se diagram 5) utgör Sverige hela denna procentsats. Finland och Danmark är i full 

enighet med rekommendationerna och skiljer sig därmed inte emellan varandra. 

 

 

Diskonteringsränta uttryckt före/efter skatt 

 
Diagram 12.1. Redogörelse kring huruvida diskonteringsräntan är uttryckt före eller efter skatt. 

 

Återigen påvisas en oenighet från alla tre länder från vårt urval. Det är en relativt stor andel som 

utelämnar information om räntan var uttryckt före eller efter skatt. Sverige är det land som är 

mest undermåligt av alla tre länder. Inga större skillnader kan utmärkas mellan länderna vad 

gäller överensstämmelsen mellan verklighet och teori. 
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Justering av diskonteringsränta efter skatt 

 
Diagram 12.2. Redogörelse kring huruvida justeringar genomförs för diskonteringsräntor uttryckta efter skatt. 

 

Alla tre länder visar avvikelser gentemot rekommendationerna vad gäller justeringen av de 

diskonteringsräntor som uttrycks efter skatt. De företag som redovisade en ränta efter skatt i 

Sverige gjorde ingen justering i årsredovisningen trots att IAS 36 påbjuder detta. Resultatet för 

Danmarks företag visade samma utfall. Det var enbart i Finland som justeringar gjordes för 

räntan dock gäller det inte för alla representerade företagen. 

 

 

Känslighetsanalys 

 
Diagram 13. Redovisning av genomförda känslighetsanalyser.  

 

Danmark visade sig vara det land där företagen lämnar minst andel känslighetsanalyser som 

berör goodwillen och dess tillhörande nedskrivningsprövning. Landets företag utgör cirka 30 

procent av de företag som totalt sett inte lämnar känslighetsanalyser (se diagram 6). Sverige må 

vara bättre på att redovisa en känslighetsanalys i jämförelse med Danmark men har ändå mest 

företag representerade, på den totala oenigheten med cirka 50 procent (se diagram 6). Finland är 
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det land som är mest överensstämmande med rekommendationerna med sina dryga 20 procent av 

den totala oenigheten med IAS 36 (se diagram 6). Det framgår inga större skillnader mellan 

länderna vad gäller undermåttligheten kring att lämna känslighetsanalyser. 
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5. Slutsats 

I det slutgiltiga kapitlet sammanställs analysen och vi besvarar våra övergripande 

forskningsfrågor samt våra frågeställningar.  

5.1 Slutsats 

Studien syftar till att undersöka huruvida börsnoterade företag på den nordiska listan uppfyller 

rekommendationerna från IAS 36 i sina nedskrivningsprövningar samt att åskådliggöra om det 

råder skillnader mellan de nordiska länderna i denna mening. Genom analysen av de indikatorer 

datainsamlingen baserades på har vi lyckats konstatera följande slutsatser; 

 

I jämförelse med de tidigare studierna som tillämpades i denna uppsats kan vår studie fastställa 

att överensstämmelsen mellan årsredovisningarna och IAS 36 har förbättrats. Detta kan 

konstateras för alla de indikatorer som undersöktes förutom en och det gäller den metod som 

tillämpas för återvinningsvärdet. Det område där redovisning överensstämmer med 

rekommendationerna till störst del är redovisningen kring diskonteringsräntan där man i enbart 

2,5 procent av fallen inte uppfyllde de kriterium som är fastställda av IAS 36. 

 

Trots dessa förbättringar visar företagen fortfarande stor och oroväckande oenighet med 

standarden. För de data studien bygger på är tillämpningen av IAS 36 inne i sitt sjätte år och 

sådana stora glapp mellan teori och verklighet bör inte förekomma. De områden som präglas av 

en hög grad av oenighet har genom studien påvisats vara indikatorerna tillväxt och 

känslighetsanalys. Den stora problematik detta skapar är den bristande tillförlitligheten till 

återvinningsvärdet och därmed värdet på goodwill. Tillförlitligheten hamnar under stor kritik när 

man genom studien ser tendenser att kringgå vissa krav för att påverka nedskrivningsbehovet. 

För att belysa problematiken ytterligare ges ett exempel som berör diskonteringsräntan. 

Företagen må visa hög samstämmighet genom att informera om en diskonteringsränta tillämpats 

eller inte, men de undgår att justera för den givna räntan om den tillämpas efter skatt. Här 

påvisas en av de stora konsekvenserna av att IAS 36 inte är lagstadgad. Man behöver inte följa 

den och pga. detta kommer jämförbarheten samt tillförlitligheten att svika i de finansiella 

rapporterna. Vidare väcks frågan kring huruvida det här är ett tolkningsfel av rekommendationen 

eller om det är ett sätt att ge en falsk bild av hur tillgångens värde ter sig i verkligheten. För att 

besvara den här frågan krävs det ytterligare fördjupning i ämnet. 
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Vad gäller skillnaderna i tillämpningen av IAS 36 mellan de undersökta nordiska länderna, 

konstaterar studien att företagen som representerar Finland är de företag som uppvisar den 

relativt högsta överensstämmelsen med rekommendationerna från IAS 36. Vidare kan det 

nämnas att företagen som representerar Danmark har visat sig vara inkonsekventa i sin 

redovisning. De är inkonsekventa i den meningen att de för vissa krav är fullt förenliga med IAS 

36 och för andra krav innehar den relativt högsta graden av oenighet. Slutligen kan vi konstatera 

att företagen som representerar Sverige är de som för samtliga krav aldrig redovisar i total 

enlighet med rekommendationerna. Med vår studie har det konstaterats att det råder skillnader 

kring oenigheterna länderna emellan. Vidare forskning krävs för att eventuellt besvara varför 

Finland är i majoritet vad gäller överensstämmelsen med IAS 36. 

 

För tillämpningen av en rekommendation kommer det att råda skillnader på en individuell nivå 

samt skillnader i större skalor när man delar upp företagen geografiskt. Skillnaderna påverkas 

bland annat av den vikt varje land lägger på IASB som rekommendationsgivare eller 

intressenternas krav på företagen i de olika länderna. Dessa intressenter kan vara bolagsverk och 

revisorer som är mer eller mindre noggranna med att företag uppfyller de krav IASB ställer på 

deras finansiella rapportering. 

 

Carlin och Finch nämner i sin studies slutsats att resultatet påvisade en oenighet med gällande 

rekommendation som kan ha påverkats av att implementeringen av IAS 36 behövde en inledande 

inlärningsperiod. För att fastställa detta påstående ansåg författarna att en studie bör genomföras 

längre fram i tiden. Vår studie är av sådan karaktär att en dementering av påståendet skall kunna 

fastställas. Studien som vi genomfört visar en bättre enighet med rekommendationerna men det 

råder fortfarande sådana brister att redovisningen inte kan anses vara fullt förenligt med IAS 36. 

Genom att fastställa att inlärningsfasen således inte är orsaken till den bristande avvikelsen från 

det som rekommenderas uppstår nya frågetecken kring var svårigheterna hänförs. Det väcker 

större frågor kring bland annat hur pass effektiv implementering av IAS 36 har varit sedan den 

infördes i EU år 2005. Vidare ifrågasätts hur väl man genomför granskningar av 

årsredovisningar, speciellt för de revisorer som ger sitt godkännande kring huruvida IFRS 

genomsyrar dessa. Avslutningsvis uppstår frågan om det är värt att införa IAS 36 som lagstadga 

för att motverka den kvarstående problematiken. 
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5.1 Fortsatt forskning 

Till fortsatt forskning hade det varit intressant att på ett mer djupgående sätt undersöka hur 

revisorerna ser över redovisningskraven och enigheten med IAS 36 i årsredovisningarna vad 

gäller goodwill. På vilka grunder godkänns en del företag som i vår mening inte uppfyller de 

krav standarden erhåller? Vidare kan man upplysa kring om det krävs fördjupade kunskaper om 

IFRS bland revisorer för att minska oenigheter mellan årsredovisningar och de 

rekommendationer som erhålls. 

 

Ett annat intressant område att belysa är om storleken på goodwill i förhållande till antingen eget 

kapital eller omsättningen kan påverka hur pass detaljerad information som lämnas i 

årsredovisningen. För ett företag vars goodwill post är av betydande storlek ökar kravet från 

intressenterna på informationen som delges via årsredovisningen och vice versa. Därmed borde 

de företag som redovisar ett högt värde på goodwill rent teoretiskt lämna mer detaljerad 

information kring nedskrivningsprövningen. Genom studien såg vi tendenser på att detta inte 

återspeglas i praktiken, det kräver dock en mer omfattande och djupgående undersökning kring 

ämnet. 
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