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Titel: Upplysningskrav vid nedskrivningsprövning av goodwill – Uppfyller svenska företag 

upplysningskraven i större utsträckning sedan år 2005?  

 

Bakgrund och problem: En mängd nya standarder tillkom år 2005 när IFRS blev tvingande för 

börsnoterade företags koncernredovisningar inom EU. En av dessa nya standarder var IAS 36 punkt 134 

som behandlar upplysningskrav vid nedskrivningsprövning av goodwill. Studier om företags 

redovisning av goodwill och dess nedskrivning de första åren med IFRS visade att redovisning av flera 

upplysningskrav var bristfälliga, dock spåddes det förbättringspotential av en del forskare. Det har även 

utförts studier om bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för varför vissa företag inte redovisar 

fullständiga upplysningskrav, en av faktorerna som uppges är storleken på goodwillposten. Med dessa 

studier som bakgrund skulle det vara intressant att undersöka om svenska företag uppnått den spådda 

förbättringspotentialen sedan IFRS blev tvingande inom EU, samt om storleken på goodwillposten har 

en inverkan på hur företag redovisar upplysningskraven. 

 

Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka huruvida svenska företag uppfyller 

upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 i större utsträckning år 2012 än vad de gjorde år 2005, och 

delsyftet är att undersöka om storlek på företags goodwillpost påverkar i vilken utsträckning de 

uppfyller upplysningskraven. 

 

Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och en deduktiv ansats har använts. Empirin insamlades 

genom primärdata, i form av företagens årsredovisningar. Urvalet består av 50 börsnoterade bolag som 

alla uppvisade en goodwillpost år 2005 respektive år 2012.  

 



 

 

Resultat och slutsatser: Resultatet visar att företagen uppfyllde 61,5 % av upplysningskraven i IAS 36 

punkt 134 år 2005 medan företagen år 2012 uppfyllde 86 % av kraven. Därmed uppfyllde företagen 

upplysningskraven i större utsträckning år 2012 än år 2005. Företagen förbättrade redovisningen av 

upplysningskraven med närmare bestämt 24,5 procentenheter mellan åren. Vidare visar resultatet att 

storleken på företags goodwillpost inte påverkade i vilken utsträckning företagen uppfyllde kraven år 

2005, dock fanns det ett samband mellan variablerna år 2012. En möjlig anledning till att det inte fanns 

ett samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorleken år 2005 kan vara att år 

2005 var det första året då IFRS blev tvingande. De nya standarderna innebar omställningar för många 

företag och kan på så vis ha påverkat sambandets resultat negativt. 
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Title: Disclosure requirements for impairment testing of goodwill – Do Swedish companies meet the 

disclosure requirements to a greater extent since 2005? 

 

Background and problem: A multitude of new standards were added in 2005 when IFRS became 

mandatory for all companies within the EU. One of these new standards was IAS 36 paragraph 134, 

which deals with disclosure requirements for impairments testing of goodwill. Studies on how 

companies met the disclosure requirements the first years of IFRS showed that they were not being met 

to an acceptable level. However, some researchers predicted an improvement in the future. Studies on 

underlying factors that may form the basis for why some companies do not report full disclosure has 

also been conducted. One of the mentioned factors is the size of the goodwill in comparison to total 

assets. With these studies as background, it would be interesting to investigate if Swedish companies 

have achieved the improvement that researchers predicted, and if the size of the goodwill has an effect 

on how companies report disclosure requirements. 

 

Purpose: The main purpose of this paper is to investigate whether Swedish companies met the 

disclosure requirements of IAS 36 paragraph 134 to a greater extent in 2012 than they did in 2005, and 

the subsidiary aim is to investigate if the size of company’s goodwill has an effect on the extent to 

which they comply with the disclosure requirements. 

 

Method: The study was accomplished using a quantitative method and a deductive approach. The 

empirical data was collected through primary data, in form of annual reports. The sample consists of 50 

listed companies which all reported goodwill in 2005 and 2012. 

 



 

 

Result and conclusion: The results show that the companies met 61,5 % of the disclosure requirements 

in IAS 36 paragraph 134 in 2005, while they in 2012 met 86 % of the requirements. This means that the 

companies met the requirements to a greater extent in 2012 than in 2005. More precisely, the companies 

improved the requirements with a percentage of 24.5 between the years. Furthermore, the result shows 

that the size of company’s goodwill did not affect the extent to which they fulfilled the disclosure 

requirements in 2005. However, there was a correlation between the variables in 2012. A possible 

reason for there not being a correlation between the size of the company’s goodwill and fulfilment of the 

requirements can be that 2005 was the first year where IFRS became mandatory. The new standards 

resulted in changes for many companies and might have affected the correlation negatively.  
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Förkortningar 

 

EU - Europeiska Unionen 

 

FASB - Financial Accounting Standards Board  

 

IAS - International Accounting Standards 

 

IASB - International Accounting Standards Board  

 

IFRS - International Financial Reporting Standards  

 

KGE - Kassagenererande Enheter 

 

PAT – Positive Accounting Theory 

 

RR – Redovisningsrådet  

 

 

Definitioner 

 
FAR – En branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 

 

NASDAQ OMX Stockholm – Samtliga noterade företag är listade på denna börs 

 

Nyttjandevärde – Utgörs av nuvärdet av de uppskattade framtida betalningarna som en tillgång väntas 

ge upphov till under sin nyttjandeperiod 

 

Verkligt värde – Det pris till vilket en överlåtelse kan ske mellan oberoende och kunniga parter som 

har ett intresse av att transaktionen genomförs 

 

Återvinningsvärde – Värdet som är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde (verkligt värde 

minskat med försäljningskostnader) och nyttjandevärde 
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1. Inledning 
 

Undersökningen introduceras med en bakgrund ämnad att ge en historisk återblick kring ämnet och 

därefter presenteras studiens problemdiskussion samt syfte. Kapitlet avslutas med studiens avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 

Tidigare hade medlemsländerna inom Europeiska Unionen (EU) stor frihet att administrera nationella 

redovisningsstandarder, vilket medförde att länderna använde en rad olika standarder. Variationen i 

redovisningsstandarderna bland medlemsländerna blev dock problematisk när globaliseringen växte. 

Den växande globaliseringen ökade behovet av en jämförbarhet som endast kunde uppnås genom 

gemensamma regelverk bland medlemsländerna (Thorell, 2004). Därmed harmoniserade EU 

redovisningsstandarderna mellan länderna genom att från och med 1 januari år 2005 göra 

redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting 

Standards (IFRS) tvingande för börsnoterade företags koncernredovisningar inom EU (Sundgren, 

Nilsson & Nilsson, 2009). 

 

De nya redovisningsstandarderna innebar stora förändringar inom flera olika områden, däribland 

redovisningen av koncernmässig goodwill för börsnoterade företag. Goodwill är en immateriell tillgång 

och saknar en enhetlig definition i regelverk och teori. Denna immateriella tillgång särskiljs mellan 

internet upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. Internt upparbetad goodwill är uppbyggt genom 

upparbetning av bra rykte eller god varumärkesimage, medan förvärvad goodwill uppstår när det 

förvärvande företaget betalar ett pris som överstiger det förvärvade företagets egna kapital (Sundgren et 

al, 2009). Denna undersökning kommer endast behandla det sistnämnda, förvärvad goodwill. Företag är 

villiga att betala ett pris som överstiger det förvärvade företagets egna kapital på grund av framtida 

ekonomiska fördelar som det förväntas frambringa (Lönnqvist, 2007). 

 

Redovisningen av goodwill har behandlats på flera olika sätt genom åren och ämnet goodwill har sedan 

många år tillbaka varit en av de mest kontroversiella redovisningsfrågorna för normgivare att hantera.  

Enligt tidigare normgivning redovisades goodwill, för börsnoterade företag, till anskaffningsvärdet 

minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.  Avskrivningar gjordes över den bedömda 

nyttjandeperioden, vilket vanligen uppgick till maximalt 20 år. Företaget skulle bedöma om det förelåg 

någon indikation på att goodwillposten hade minskat i värde vid varje bokslutstillfälle. Om det förelåg 
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någon indikation på att goodwillposten hade minskat i värde skulle goodwillpostens återvinningsvärde 

beräknas, det vill säga ett nedskrivningstest skulle göras. En eventuell nedskrivning skulle belasta årets 

resultat och i vissa fall fanns det även möjlighet att återföra en tidigare gjord nedskrivning. Om 

nedskrivning istället gjorts eller återförts och beloppet var av väsentlig betydelse för företagets 

redovisning som helhet, krävdes vissa upplysningar i redovisningen (Persson & Hultén, 2006). 

 

Enligt den nya normgivningen, IFRS, ska goodwill istället redovisas till anskaffningsvärdet minskat 

med ackumulerade nedskrivningar. Goodwill skrivs inte längre av, utan ska istället vara föremål för 

årlig nedskrivningsprövning av det redovisade värdet (Persson & Hultén, 2006). Eftersom företagen inte 

längre prövar behovet för nedskrivning är det nödvändigt att tillräcklig information om goodwillvärdet 

finns i årsredovisningarna. Således ska företagen redovisa omfattande upplysningskrav gällande 

nedskrivningsprövningen av goodwill. Sådan upplysning om nedskrivningsprövningen möjliggör även 

för intressenter att bedöma om goodwillvärdet är korrekt värderat (Lönnqvist, 2009). Standarden som 

behandlar upplysningskraven benämns som IAS 36 punkt 134 och redogör för de upplysningskrav som 

ska ges i samband med bolaget nedskrivningsprövning av goodwill (Sundgren et al, 2009). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Goodwill har under många år varit ett av de mest omdebatterade och uppmärksammade områdena inom 

redovisning. Trots de nya redovisningsstandarderna som tillkom när IFRS blev obligatoriskt inom EU år 

2005, vars syfte bland annat var att förbättra redovisningen kring goodwill, har kritiken enbart ökat. 

Normgivare är än idag oense om hur goodwill bör hanteras redovisningsmässigt och många anser till 

och med att den tidigare standarden där företagen skrev ned värdet på sin goodwill på 10 eller 20 år var 

bättre (Jönsson, 2010). Detta samtidigt som goodwillposten utgör en allt större del av företagens 

tillgångar (Gauffin & Thörnsten, 2010), exempelvis utgjorde goodwillvärdet 630 miljarder kronor på 

den svenska börsen år 2011 (Gauffin & Wallén, 2011). 

 

En stor anledning till kritiken är att IFRS ger utrymme för företagsledningen att själva forma 

balansräkningen enligt egna värderingar, vilket gör att bedömningar blir mer subjektiva. Det stora 

utrymmet för egna tolkningar och bedömningar medför en risk för att företag uppskattar verkligt värde 

på ett sådant sätt att företagets ekonomiska ställning framstår som mycket bättre än vad den egentligen 

är. Därmed kan företagen med hjälp av utrymmet för egna bedömningar vilseleda externa intressenter då 

intressenter inte alltid kan urskilja subjektiviteten bakom värderingen. Detta innebär att det blir svårare 

för externa intressenter att analysera företags årsredovisningar, vilket kolliderar med IASB:s 
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(International Accounting Standards Board) föreställningsram där en av de primära egenskaperna inom 

redovisning är att den ska vara relevant och tillförlitlig, vilket innebär att intressenter ska kunna analysera 

och jämföra olika företag (Smith, 2006). 

 

Vidare kritik är att svenska företag påstås göra för få goodwillnedskrivningar, vilket kan styrkas av att 

nedskrivningar är betydligt fler i USA där lagar och standarder kring goodwill är striktare (Jönsson, 

2010). Ett företag som fick mycket kritik för sin hantering av goodwill och dess nedskrivning var 

Swedbank år 2009. Banken hade ett värde på 31,8 miljarder kronor i balansräkningen på sina tre baltiska 

verksamheter, och nästan hälften, 12,6 miljarder kronor, motsvarade goodwill (Malmqvist, 2010). Trots 

att Swedbank redovisade en förlust på 10,5 miljarder och hade ett negativt rörelseresultat på nästan 11 

miljarder för den baltiska bankrörelsen, skrevs inte något av de cirka 12 miljarder kronorna som fanns i 

goodwillposten ned (Jönsson, 2010). 

  

Även undersökningar som gjordes efter de första åren med IFRS tydde på problematik kring 

redovisningen av goodwill. De första erfarenheterna av IFRS visade att det var svårt att uppnå målen 

som de nya standarderna innefattade. Ett område som visade sig vara bristfälligt efter de första åren med 

IFRS var redovisningen av upplysningskraven som ska ges i samband med företags 

nedskrivningsprövning. Buisman (2006), Persson och Hultén (2006), Edlund och Arnell (2007), samt 

PwC (2009) har alla genomfört undersökningar som visade att företags redovisning av 

upplysningskraven var bristfälliga. Dock berodde dessa brister, enligt Persson och Hultén (2006), på att 

det inte var självklart hur kraven skulle tolkas det första året med IFRS och de ansåg att det fanns en stor 

förbättringspotential de kommande åren. Även Edlund och Arnell (2007) som genomförde sin studie två 

år efter införandet av IFRS förutsåg förbättringspotential och menade att det skulle ta tid för företagen 

att tillämpa redovisningen efter upplysningskraven som anges i IAS 36 punkt 134 på fullständigt sätt.  

 

Det har även utförts studier kring bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för varför vissa 

företag inte redovisar fullständiga upplysningskrav i sina årsredovisningar. En sådan studie utfördes 

bland annat av Petersen och Plenborg (2010) som kom fram till ett antal faktorer som kan påverka hur 

nedskrivningsbehovet tillämpas. En faktor som de redogör för är storleken på goodwillposten, mätt i 

procent av totala tillgångar. Deras undersökning visade att företag med en stor andel goodwill lägger ner 

mer tid och resurser på nedskrivningsprövningen, och därmed uppfyller upplysningskraven i större 

utsträckning än företag med mindre andel goodwill. 
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Utifrån tidigare studier kring företags uppfyllelse av upplysningskraven som anges i IAS 36 punkt 134, 

som visar på brister men förbättringspotential, vore det intressant att göra en uppföljande undersökning 

kring svenska börsnoterade företags enlighet med upplysningskraven. Har denna förutspådda 

förbättringspotential förverkligats eller föreligger det fortfarande brister i redovisningen av 

upplysningskraven? Det vore även intressant att undersöka om den ovan nämna faktorn, storleken på 

goodwillposten, har en inverkan på hur svenska företag redovisar upplysningskraven. Detta leder oss in 

på vår problemformulering, vilket är: 

 

 Uppfyller svenska företag upplysningskraven som anges i IAS 36 punkt 134 i större utsträckning 

år 2012 än vad de gjorde år 2005? 

 Påverkar storleken på företagens goodwillpost i vilken utsträckning de uppfyller 

upplysningskraven i IAS 36 punkt 134? 

 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka huruvida svenska företag uppfyller upplysningskraven i 

IAS 36 punkt 134 i större utsträckning år 2012 än vad de gjorde år 2005, och delsyftet är att undersöka 

om storlek på företags goodwillpost påverkar i vilken utsträckning de uppfyller upplysningskraven. 

 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen är begränsad till att innefatta företag som enbart är noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm, detta för att de listade företagen följer IFRS. Endast årsredovisningar från år 2005 samt 

2012 behandlas. Ytterligare avgränsningar är att delpunkt b) i IAS 36 p. 134 som berör immateriella 

tillgångar med obestämd nyttjandeperiod inte behandlas. Likaså utesluts delpunkten e) eftersom 

majoriteten av företag inte beräknar återvinningsvärdet baserat på verkligt värde minus 

försäljningskostnader (PwC, 2009). 
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2. Metod 

 

Metodkapitlet motiverar och förklarar valet av metod som har legat till grund för studien. Inledningsvis 

redogörs det för val av undersökningsansats, datainsamlingsmetod och urval. Därefter förklaras 

bearbetningen av datainsamlingen och undersökningens utformade tolkningsmodell. Kapitlet avslutas 

med diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet, samt metodkritik. 

 

2.1 Forskningsansats  

Det finns flera olika forskningsansatser att utgå ifrån när en undersökning ska genomföras. Deduktiv 

och induktiv är de vanligast förekommande ansatserna och skillnaden mellan ansatserna ligger i 

forskningens förhållningssätt till teorier. Utgångspunkten för den deduktiva ansatsen är teori och 

empirisk data testas för att kunna göra en avledning från det generella till det som är konkret, det vill 

säga från teori till empiri (Johannessen & Tufte, 2003). Induktion har däremot sin utgångspunkt i att 

genomföra observationer, generera ny teori för att sedan dra slutsatser utifrån denna (Bryman & Bell, 

2005). På så vis härleds istället teorier ur empiri inom denna ansats (Johannessen & Tufte, 2003). Den 

forskningsansats som kommer användas i vår undersökning är den deduktiva. Utgångspunkten är 

därmed inte att generera nya teorier, utan att genom granskning av empirisk data i form av företags 

årsredovisningar, göra en avledning från redan existerande teorier till den framtagna empirin.  

 

2.2 Kvantitativa eller kvalitativa ansatser 

Det finns olika metoder för att samla in information till undersökningar, en vanlig uppdelning är att 

skilja på kvantitativa och kvalitativa metoder. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är det dock svårt att 

hitta principiella skiljelinjer mellan metoderna. De skiljer istället mellan kvantitativa och kvalitativa 

ansatser för att markera att det handlar om olika, men likställda, sätt att etablera kunskap. En skillnad är 

att så kallad ”hårda” data bearbetas inom kvantitativa ansatser, vilket innebär att data förekommer i form 

av operationaliserade indikationer som mäts på ett sådant sätt att de lämpar sig för 

räkenskapsoperationer. I kvalitativa ansatser arbetar man istället med ”mjuka” data, vilket innebär att 

data ofta förekommer i form av texter som måste bearbetas och tolkas. Ännu en skillnad mellan 

ansatserna är att användningen av forskningsresultatet utöver den konkreta undersökningen sker på olika 

sätt. Vid kvantitativa ansatser sker det ofta genom så kallad statistisk generalisering. Utifrån resultatet 

från ett urval dras slutsatser som gäller även för resten av populationen, vilket kräver att man arbetar 

med ett slumpmässigt urval med tillräcklig storlek. I kvalitativa ansatser arbetar man ofta med data från 
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små urval som inte är slumpmässigt framtagna, vilket försvårar statistisk generalisering. Istället arbetar 

man med begreppet överförbarhet, som innebär att kunskap som utvecklas i form av tolkningar och 

förklaringar inom ett visst forskningsprojekt kan överföras till andra situationer och fenomen. 

 

Denna undersökning kommer att genomföras genom kvantitativa ansatser. ”Hårda” data i form av 

företags årsredovisningar kommer bearbetas för att sedan jämföras med upplysningskraven som anges i 

IAS 36 punkt 134, tidigare forskning inom området, samt valda teorier. Dessa operationaliserade 

indikationer kommer sedan mätas genom räkenskapsoperationer. Kvantitativa ansatser är mer 

fördelaktiga för vår undersökning eftersom de syftar till att undersöka kvantiteten av hur svenska företag 

uppfyller upplysningskraven. Undersökningen syftar dessutom till att utifrån framtagen empiri dra 

slutsatser, inte enbart om urvalet, utan även om hela populationen. Därmed är en del av syftet att göra en 

statistisk generalisering, vilket är en ytterligare anledning till varför kvantitativa ansatser är mer 

lämpliga för denna undersökning.  

 

2.3 Datainsamling 

Insamling av data delas upp i primär- och sekundärkällor. Om källans ursprung och upphov är av 

nedtecknaren själv är det en primärkälla och om källans ursprung och upphov är av någon annan än 

nedtecknaren är det sekundärkälla (Holme & Solvang, 2008). Insamlingen av data för denna 

undersökning innefattar de utvalda företagens årsredovisningar från år 2005 samt 2012. Dessa 

årsredovisningar har hämtats från företagens officiella hemsidor och enbart information som berör 

förvärvad goodwill och nedskrivningsprövningen har granskats. Det råder delade meningar om huruvida 

årsredovisningar är primär- eller sekundärdata, vi har dock valt att utgå från Artsbergs (2005) mening, 

vilket är att årsredovisningar är primärdata då de omfattar data som inte har bearbetats för analys- och 

forskningsändamål. 

 

2.4 Urval 

Urvalet omfattar totalt 50 börsnoterade företag på NASDAQ OMX Stockholm per den 22 december 

2013. Populationen baseras på de företag som uppfyller två kriterier, att de upprättar sin 

koncernredovisning enligt IFRS och att de redovisar en goodwillpost år 2005 respektive år 2012, vilket 

är totalt 175 stycken. Även urvalet baseras på dessa två kriterier och utifrån de listade företagen på 

NASDAQ OMX Stockholm gjordes ett systematiskt urval där var fjärde företag valdes ut, om det valda 

företaget inte uppfyllde undersökningens urvalskriterier valdes det första företaget under som uppfyllde 
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dessa krav tills urvalet bestod av 50 företag. Denna urvalsprocess är en så kallad slumpmässigt urval. De 

50 företag som ingår i urvalet motsvarar drygt 29 % av populationen.  

 

2.5 Bearbetning av data 

Upplysningskraven som anges i IAS 36 punkt 134 är till vis del öppna för tolkning, vilket har lett till att 

företag redovisar information rörande förvärvad goodwill och dess nedskrivningsprövning på olika sätt i 

sina årsredovisningar. Med detta som bakgrund har vi utformat en tolkningsmall innan datainsamlingen 

genomfördes, för att på så vis tolka företagens årsredovisningar på lika grund. Tolkningsmodellen 

bygger på delpunkter utifrån upplysningskravens egna delpunkter i IAS 36 punkt 134, där varje punkt 

kommer tilldelas ett eller flera krav som företagen måste följa för att anses vara uppfyllt. Dock har 

delpunkten b) inte tagits med eftersom undersökningen inte behandlar andra immateriella tillgångar än 

goodwill och inte heller delpunkten e) eftersom majoriteten av företag inte beräknar återvinningsvärdet 

baserat på verkligt värde minus försäljningskostnader (PwC, 2009). Företagen har fått en etta för de krav 

som har uppfyllts, vilket innebär att de har fått godkänt på den delpunkten, och en nolla för de krav som 

inte har uppfyllts eller som inte har uppfyllts på fullständigt sätt, vilket betyder att de fått icke godkänt. I 

nästa avsnitt kommer varje delpunkt att förklaras och exemplifieras med ett företag som uppfyllt kravet. 

 

Information kring dessa delpunkter har hittats i årsredovisningarnas goodwillposter och de tillhörande 

nedskrivningsprövningarna, närmare bestämt bland noterna som berör immateriella tillgångar, i separata 

noter tillhörande goodwill eller ibland under noten angående redovisningsprinciperna. Det noterades inte 

enbart om företagen uppfyllde eller inte uppfyllde respektive delkrav i IAS 36 punkt 134, utan även 

vilken sorts information som redogjordes eller saknas hos respektive företag. Ytterligare information 

som insamlades genom företagens årsredovisningar var storleken på företagens goodwillpost i relation 

till deras totala tillgångar. Detta för att besvara om goodwillpoststorleken har en inverkan på hur företag 

uppfyller upplysningskraven. 

 

Två Exceldokument skapades vid granskningen av samtliga årsredovisningar, ett dokument för att 

sammanställda företagens poäng utifrån den utformade tolkningsmodellen och ett annat dokument för 

att sammanställda storleken på företagens goodwillstorlek i relation till deras totala tillgångar. När all 

data hade insamlats, sammanställdes även resultatet i form av tabeller och diagram för att få en god 

översikt av resultatet. Sedan gjordes två Chi-två test för år 2005 respektive 2012, för att mäta om det 

finns ett signifikant samband mellan företagens uppfyllelse av upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 
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och storleken på deras goodwillpost. Chi-två testen kommer förklaras vidare i nästa avsnitt. Slutligen 

analyserades det sammanställda resultatet och slutsatser formades.  

 

2.6 Tolkningsmodell 

 

Detta avsnitt behandlar hur vi tolkar och bedömer företagens redovisning av upplysningskraven i IAS 36 

punkt 134. Nedan följer tolkningsmallen som har använts som underlag för vår undersökning. För varje 

delpunkt finns ett exempel på ett företag som uppfyllt kravet. 

2.6.1 a) Goodwill fördelad över kassagenererande enheter  

För att företaget ska få godkänt krävs det att företaget har redovisat värdet på goodwill och det värdet 

har fördelats på kassagenererande enheter, samt att dessa kassagenererande enheter anges. 

 

 

Figur 4.1: Fördelning av goodwill på kassagenerande enheter (Swedish Matchs årsredovisning, 2012) 

2.6.2 c) Fastställande av återvinningsvärde 

För att få godkänt ska det klart och tydligt framgå om återvinnigsvärdet för de kassagenererande 

enheterna har beräknas enligt nyttjandevärdet eller verkligt värde minus försäljningskostnader. Företag 

som inte fått godkänt på denna delpunkt kommer inte bedömas på delpunkten d) eftersom det inte är 

säkert att deras återvinningsvärde är baserat på nyttjandevärde. 

 

”Återvinningsvärdet har fastställts genom en beräkning av nyttjandevärdet för respektive tillgång” 

(Intrum Justitias årsredovisning, 2012) 

2.6.3 d) Återvinningsvärde baserat på nyttjandevärde 

De nedanstående punkterna ska enbart beaktas om återvinnigsvärdet för de kassagenererande enheterna 

har beräknas enligt nyttjandevärdet. Punkterna är oberoende av varandra och varje enskild delpunkt 

kommer bedömas var för sig, därmed kan företag bli godkända på den enda, men inte den andra. 
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i. Viktiga antaganden 

Enbart de företag som redogör för viktiga antaganden som återvinningsvärdet baseras på kommer 

godkännas. Enligt standarden ska samtliga antaganden redogöras för, det är dock svårt att utreda om 

företagen har redovisat samtliga antaganden eller inte. På grund av detta har avgränsningen för ett 

godkännande av delpunkten blivit att minst ett viktig antaganden anges. Viktiga antaganden kan enligt 

Persson och Hultén (2006) exempelvis vara antaganden om produktionskostnader, rörelsemarginal, 

priser, produktionskostnader, intäktsvolymer, behovet av rörelsekapital, produktionsutveckling, inflation 

och behov av investeringar. Antaganden om tillväxttakt, prognosperiod och diskonteringsränta kommer 

inte godkännas, eftersom dessa antaganden behandlas separat i de kommande delpunkterna d) i-v. 

 

”Väsentliga antaganden som använts i beräkningarna för nyttjandevärde är volymutveckling, 

bruttomarginaler, råmaterialpriser samt antaganden om tillväxt efter budgetperiodens slut” (Lindab 

Internationals årsredovisning, 2012) 

 

ii. Metod för fastställande av återvinningsvärdet 

Det ska framgå en beskrivning av den metod företagsledningen har använt sig av för att fastställa 

värdena gällande de viktiga antagandena för att företaget ska få godkänt. Dessa värden ska även stämma 

överens med externa informationskällor eller återspegla tidigare erfarenheter.   

 

”Ledningen har fastställt den budgeterade rörelsemarginalen baserat på tidigare resultat och på den 

framtida marknadsutvecklingen” (ASSA Abloys årsredovisning, 2012) 

 

iii. Prognosperiod 

För att få godkänt ska företaget ange prognosperioden för kassaflöden. Om prognostiden överstiger fem 

år ska det ingå en motivering till valet. Därmed kommer företag som angett en prognosperiod som är 

längre än fem år fast inte redogör en motivering till den längre perioden inte få godkänt. 

 

”Dessa beräkningar utgår från det uppskattade framtida kassaflödet baserat på (...) som täcker en 

femårsperiod” (AarhusKarlshams årsredovisning, 2012) 

 

iv. Tillväxttakt 

För att få godkänt måste tillväxttaken som har använts för extrapoleringen av kassaflödena för perioden. 

Om företaget har använt en tillväxttakt som överstiger tillväxten för de produkter, branscher eller länder 

där företaget är verksamt ska detta motiveras för att få godkänt. 
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”Kassaflödena bortom fem år expoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt om 1,8 procent” (Cloettas 

årsredovisning, 2012) 

 

v. Diskonteringsfaktor 

Företaget ska ange den diskonteringsfaktor som har tillämpats på kassaflödesprognoser för att få 

godkänt. Om flera diskonteringsfaktorer används ska samtliga anges. 

 

”Diskonteringsräntan uppgick vid årets nedskrivningsprövning till 7,9 procent efter skatt, vilket 

motsvarar 10,9 procent före skatt” (Svenska Handelsbankens årsredovisning, 2012) 

2.6.4 f) Känslighetsanalys 

Om det skett en förändring i ett viktigt antagande som skulle kunna innebära att det redovisade värdet 

överstiger återvinningsvärdet, det vill säga att det föreligger ett nedskrivningsbehov ska det ska ha 

lämnats upplysningar om det i årsredovisningen. I standarden IAS 36 punkt 134 står det att företag 

endast behöver upplysa en känslighetsanalys om förändringar i de viktiga antagandena skulle leda till 

nedskrivningsbehov. Persson och Hultén (2006) menar dock att känslighetsanalysen är en viktig del och 

anser att alla företag ska inkludera en känslighetsanalys. Vi har valt att dela Persson och Hulténs åsikter 

kring denna delpunkt, vilket innebär att företag därmed ska redogöra för samtliga komponenter i 

känslighetsanalysen för att gå godkänt. Om det anses rimligt att förändringarna i de viktiga antagandena 

leder till att återvinnigsvärdet understiger företagets redovisade värde ska samtliga nedanstående 

kriterier anges för att företaget ska gå godkänt i delpunkten f). 

 

i. Belopp 

Företaget ska lämna information med vilket belopp som återvinnigsvärdet överstiger dess redovisade 

värde om någon enhet är känslig för förändringar. 

 

ii. Värde 

Företaget ska ange det värde som det viktiga antagandet har tilldelats, detta i procentsats. 

 

iii. Belopp för nedskrivning 

Vilken enhet som har påverkats av förändringen och dess värde ska anges av företaget. 
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”Känslighetsanalys visar att ett förhöjt avkastningskrav från 14 % efter skatt (motsvarande 10,9 % före 

skatt, som används i nedskrivningsprövningen i not 13) till 23 % inte medför att nedskrivningsbehov 

föreligger” (HMS Networks årsredovisning, 2012) 

 

2.7 Diskussion kring tolkningsmodell 

Som det nämndes i källkritiken i metodkapitlet ger en del formuleringar i upplysningskraven som anges 

i IAS 36 punkt 134 utrymme för egen tolkning. Detta innebär att företagen redovisar en del 

upplysningskrav på olika sätt på grund av att de tolkar kraven olika. Utrymmet för tolkning har även lett 

till att forskares tolkningsmallar sett olika ut gällande vissa upplysningskrav. Exempelvis delpunkten d)i 

där företag ska ange varje viktigt antagande som de har baserat sina kassaflödesprognoser på har 

tolkats på olika sätt av forskare. Då standarden inte definierar vad som är ett viktigt antagande lämnar 

det utrymme för olika tolkningar kring vad ett viktigt antagande är. Det är även svårt att veta huruvida 

företag redovisat samtliga viktiga antaganden eller inte, vilket har lett till att forskare krävt olika antal 

antaganden för ett godkännande på delpunkten. Kraven för ett godkännande på en del delpunkter i denna 

tolkningsmodell skiljer sig likaså från vissa forskares tolkningsmodeller och resultatet skulle därmed ha 

kunnat se lite annorlunda ut om vissa delpunkter tolkats annorlunda.  

 

Det bör även lyftas fram att tolkningsmodellens poängsättning är en grov kategorisering. Som tidigare 

nämnt redovisar företagen vissa av upplysningskraven väldigt olika. Exempelvis kan ena företaget ha 

kunnat redovisa ett upplysningskrav väldigt tydligt så att läsaren är grundligt upplyst, medan ett annat 

företags redovisning av samma upplysningskrav är svårbegripligt för läsaren. Dock kan båda dessa 

företag kunnat ha fått samma poängsättning på det specifika upplysningskravet på grund av att 

redovisningen är inom ramen för kravet för ett godkännande. Detta påvisar den grova kategoriseringen 

av tolkningsmodellens poängsättning. Det kan diskuteras hus pass upplyst en läsare är av företags 

redovisning av upplysningskraven, en läsare behöver inte nödvändigtvis känna sig fullständigt upplyst 

trots uppfyllelse av kraven för godkännande. 

 

2.8 Chi-två test 

När all data hade insamlats och empirin hade sammanställts utformades två Chi-två test. Detta för att 

uppfylla undersökningens delsyfte, vilket är att undersöka om storleken på företags goodwillpost har en 

inverkan på hur företag uppfyller upplysningskraven. Genom Chi-två test mättes sambandet mellan 

olika oberoende variabler. Att variablerna är oberoende innebär att sannolikheten för en händelse inte 
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påverkas av sannolikheten för en annan händelse (Eliasson, 2011). De två oberoende variablerna i denna 

undersökning är företagens uppfyllelse av upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 och storleken på 

företagens goodwillpost. Anledningen till att två Chi-två test utfördes trots samma variabler inom båda, 

var för att de testade korrelationen mellan variablerna olika år, det vill säga år 2005 respektive 2012. 

 

I Chi-två test prövas olika samband för att ta reda på om de anses vara signifikanta eller inte. Visar det 

sig att ett samband är signifikant dras slutsatsen att stickprovet representerar hela populationen 

(Dahlström, 2005). Det centrala inom Chi-två test är att beräkning av skillnaden mellan faktisk och 

förväntad fördelning (Johannessen & Tufte, 2003). De Chi-två test som utfördes var ensidiga, vilket 

innebär att en sida av saken prövas i testet. Vid ensidiga test är det lägre krav på signifikans och därmed 

valdes en signifikansnivå på 5 %, vilket även är den vanligaste signifikansnivån inom ensidiga tester 

(Eliasson, 2011). 

 

2.9 Hypotesprövning 

En hypotes är ett yttrande om en population. Data som samlas in används för att undersöka rimligheten 

av ett yttrande (Lind, Marchal & Wathen, 2009). Två hypotesprövningar utformades för respektive Chi-

två test för att testa huruvida det finns ett samband mellan företags uppfyllelse av upplysningskraven 

och storleken på deras goodwillpost. Nollhypotesen (H0) i en hypotesprövning visar att det inte 

föreligger något samband mellan variablerna medan mothypotesen visar att det finns ett samband (H1) 

(Eliasson, 2011). Denna undersöknings noll- och alternativhypoteser presenteras nedan:  

 

Hypotesprövning 1: Samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2005 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2005 
 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2005 

 

Hypotesprövning 2: Samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2012 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2012 
 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2012 

 

De valda hypoteserna grundar sig i Petersen och Plenborgs (2010) studie som visar att storleken på 

goodwillposten i relation till summan av totala tillgångar har en inverkan på hur företag uppfyller 

upplysningskraven i IAS 36 punkt 134. Deras studie visar att företag med en stor andel goodwill lägger 
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mer tid och resurser på nedskrivningsprövningen, vilket medför att de uppfyller kraven i större 

utsträckning än företag med liten andel goodwill.  

 

Denna undersöknings definition av stor respektive liten andel goodwill har definierats utifrån Gauffin 

och Thörnstens (2010) klassificering av goodwillpostens storlek. Enligt Gauffin och Thörnsten har ett 

företag stor andel goodwill om goodwillpostens storlek utgör 30 % eller mer av företagets totala 

tillgångar. Därmed har ett företag en liten andel goodwill om goodwillpostens storlek utgör 29,9 % eller 

mindre av företagets totala tillgångar. Information om storleken på företagens goodwillpost och deras 

totala tillgångar har framtagits genom företagens årsredovisningar, för att därefter beräkna vilka av de 

50 granskade företagen som har en stor respektive en liten andel goodwill.  

 

2.10 Validitet och reliabilitet  

Validitet besvarar huruvida undersökningen mäter det den ska mäta, det vill säga om insamlad data 

representerar det studien avsett att undersöka (Eliasson, 2011). Validitet delas in i inre- och yttre 

validitet. Inre validitet avser om irrelevanta variabler har kontrollerats. Yttre validitet behandlar i vilken 

utsträckning urvalet är representativt för populationen och hur pass väsentligt det är att överföra 

undersökningens resultat till andra situationer (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Denna undersökning avser att undersöka om svenska företag blivit bättre på att uppfylla 

upplysningskraven som anges i IAS 36 punkt 134, och därmed har data om IAS 36 punkt 134 insamlats 

och sedan jämförts med data från årsredovisningar. Således har enbart data inom det valda 

ämnesområdet tagits med i undersökningen, vilket stärker undersökningens inre validitet. Validiteten 

har stärkts ytterligare av att samtliga årsredovisningar granskats av oss båda. I de fall vi inte bedömde 

företagen likadant granskades årsredovisningarna ännu en gång och en ny bedömning gjordes 

gemensamt. Detta för att undvika misstag och feltolkningar.  

 

Undersökningens yttre validitet stärks av att samma redovisningsstandard gäller för samtliga företags 

koncernredovisningar inom EU. Därmed grundar sig denna undersöknings resultat på standarden som 

anges i IAS 36 punkt 134 som samtliga företag inom Sverige och resten av EU använder, vilket ger det 

en bra grund för att generalisera resultatet utöver de 40 företag som undersöktes i denna studie. Antalet 

undersökta företag är dock inte många i relation till existerade företag med koncernredovisning och 

resultatet skulle ha kunnat bli annorlunda om fler företag undersöktes, vilket påverkar den yttre 

validiteten negativt. Faktum att upplysningskrav till viss del är öppna för tolkning och att denna 
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undersöknings tolkning av vissa upplysningskrav skiljer sig från andra undersökningars tolkning av 

dem, försämrar likaså undersökningens validitet. Därmed är inte undersökningens yttre validitet 

tillräckligt stark för att resultatet ska generaliseras utöver dess kontext.  

 

För att en undersökning ska vara reliabel krävs det att den är pålitlig och stabil, den ska inte påverkas av 

slump eller tillfälligheter (Bryman & Bell, 2005). Reliabilitet kan testas genom upprepning av samma 

undersökning eller genom att flera forskare som är oberoende av varandra gör en bedömning 

(Johannessen & Tufte, 2003). Denna undersöknings reliabilitet är kopplad till den utarbetade 

tolkningsmallen och företagen är bedömda utifrån denna. Den utarbetade tolkningsmallen har skapats 

genom granskning och vägledning av olika forskares synpunkter kring tolkningen av 

upplysningskraven, vilket ökar undersökningens reliabilitet.  

 

2.11 Metodkritik 

Som tidigare nämnt görs ofta statistisk generalisering inom kvantitativa ansatser, vilket innebär att 

resultatet från urvalet generaliseras till slutsatser som gäller hela populationen. För att kunna göra en 

statistisk generalisering behöver dock urvalet vara slumpmässigt och tillräckligt stort (Johannessen & 

Tufte, 2003). Det är svårt att uttala sig om huruvida urvalet i vår undersökning är statistisk representativ 

för hela populationen. Urvalet är slumpmässigt, men det kan diskuteras huruvida det är tillräckligt stort. 

Undersökningen skulle möjligen ha kunnat få ett något annorlunda resultat om fler företag undersöktes. 

Därmed har vi varit försiktiga i våra generaliseringar. 

 

En viss kritik kan riktas till den utformade tolkningsmallen. En del formuleringar i upplysningskraven 

som anges i IAS 36 punkt 134 ger utrymme för egen tolkning, vilket har lett till att forskare bakom 

tidigare studier inom området tolkat vissa delpunkter olika. Exempelvis delpunkten d)i där företag ska 

ange varje viktigt antagande som de har baserat sina kassaflödesprognoser på har tolkats på olika sätt. 

Då standarden inte definierar vad som är ett viktigt antagande lämnar det utrymme för olika tolkningar 

gällande vad ett viktigt antagande är. Dessutom är det svårt att veta huruvida företag har redovisat 

samtliga viktiga antaganden eller inte. Olika forskare har krävt olika antal antaganden för ett 

godkännande på delpunkten. En del forskare har krävt att enbart ett antagande angetts för att bli 

godkända på delpunkten d)i, medan andra forskare krävt redogörelse av minst tre antaganden. I denna 

undersökning har företagen fått ett godkännande på delpunkten om minst ett viktigt antagande angetts.  

Således skulle vår undersökning kunnat få lite annorlunda resultat om vi krävt redogörelse av fler antal 

antaganden för ett godkännande.   
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Det har lagts mycket tid på att hitta den rätta informationen i företagens årsredovisningar. En del 

företags information om goodwill och dess nedskrivningsprövning var lätt att tolka då de uttryckte sig 

på sådant sätt som standarden beskriver, medan andra företags information var svår att tolka eftersom de 

antingen uttryckte sig annorlunda än standarden beskriver eller var otydliga i sina uttryck. Vissa företag 

redovisade dessutom en del information kring nedskrivningsprövningar i textform, medan de redovisade 

anda delar är i numerisk form, vilket ökade risken för att missa viktig information som kan påverka 

resultatet. För att undvika feltolkningar och inte missa viktig information har vi båda granskat samtliga 

årsredovisningar. I de fall vi inte bedömde företagen likadant granskades årsredovisningarna ytterligare 

en gång och en ny bedömning gjordes gemensamt. 
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3. Teoretisk referensram 

 
Kapitlet inleds med en beskrivning och förklaring av ämnesområdet och dess begrepp. Därefter 

redogörs det för tidigare forskning inom området och avslutningsvis behandlas den valda teorin. 

 

3.1 Goodwill 

Hur goodwill ska redovisas är en av de mest kontroversiella delarna av immateriella tillgångar och det 

finns ingen exakt definition av goodwill i teorin (Sundgren et al, 2009). Eftersom goodwill kan uppstå 

på två olika sätt delas det vanligen in i två kategorier, vilka är internt upparbetat goodwill respektive 

förvärvad goodwill.  

 

Internt upparbetad goodwill 

Internt upparbetad goodwill är uppbyggt av företagen själva genom exempelvis ett varumärkes bra rykte 

eller ett företags upparbetade goda image hos konsumenterna. Den så kallade Scandiamodellen har 

beskrivit denna sorts goodwill som företagets ”intellektuella kapital” och anser den bestå av bland annat 

personalens kunskaper. Internt upparbetad goodwill är, och har alltid varit, förbjuden att redovisas som 

en tillgång. Detta har motiverats med att värdet inte är möjligt att beräkna på ett tillförlitligt sätt, samt att 

beståndsdelarna inte ansetts vara identifierbara eller avskiljbara (Sundgren et al, 2009) 

 

Förvärvad goodwill 

Förvärvad goodwill uppstår i samband med företagsförvärv. Skillnaden mellan det pris ett företag 

betalar vid ett företagsförvärv, och det förvärvade företagets nettotillgångar utgör goodwill (Sundgren et 

al, 2009). En anledning till att någon betalar en översumma för bolagets nettotillgångar kan bero på att 

ett företag inte redovisar alla sina immateriella tillgångar i balansräkningen. Ett sådant exempel kan vara 

ett starkt varumärke eller en god position på marknaden. Förvärvad goodwill kan även vara en dålig 

affär av köparen som har betalat ett för högt pris (Lorentzon & Ekberg, 2007). 

 

Förvärvad goodwill har varit tillåten att redovisas som en tillgång i koncerners balansräkning under lång 

tid. Problematiken som har uppkommit på senare tid är avskrivningstiden (Sundgren et al, 2007). Enligt 

IFRS 3 ska goodwill, sedan år 2005, inte skrivas av utan den ska utsättas för årliga 

nedskrivningsprövningar för att undersöka om det föreligger ett nedskrivningsbehov. Eftersom 

övervärdet inte kan kopplas till någon särskild kassagenererande enhet så redovisas övervärdet i en 

restpost som benämns goodwill (Sundgren et al, 2009). 



17 

 

3.2 Kassagenererande enheter 

Trots att goodwill som uppstår vid förvärv anses vara en tillgång som inte genererar några kassaflöden 

måste överpriset ändå allokeras på kassagenererande enheter (KGE) där övervärdena finns (Sundgren et 

al, 2009).  Dessa enheter, eller grupper av enheter, förväntas ge upphov till synergieffekter i framtiden.  

En KGE identifieras som den minsta identifierbara tillgången som ger upphov till separata kassaflöden. 

Orsaken till att goodwill allokeras på de minsta enheterna är för att en möjlig egenupparbetad goodwill 

ska undvikas och för att nedskrivningsprövningen ska bli så tydlig som möjligt (IAS 36 p.80, 2013). Det 

blir enklare att hitta nedskrivningsbehovet av goodwill om det inte utgörs av en totalsumma. Företagen 

ska, förutom att fördela värdet på goodwill på de minsta enheterna, även tala om hur värdet fördelar sig 

på enheterna eftersom allokeringen av KGE faktiskt är kvalifikation för att företagen ska kunna 

fortskrida med nedskrivningsprövningen (IAS 36, 2013). 

 

3.3 Nedskrivningar 

Enligt IAS 36 p.90 (2013) ska kassagenererande enheter, efter att ha fördelats på goodwillvärdet, prövas 

för årliga nedskrivningsbehov. Detta sker genom att enhetens redovisade värde, inklusive goodwill, 

jämförs med enhetens återvinningsvärde. Om enhetens återvinningsvärde är mer än det redovisade 

värdet hos enheten förekommer det inte ett nedskrivningsbehov. Om situationen är tvärtom, att det 

redovisade värdet överstiger enhetens återvinningsvärde ska företaget redovisa värdenedgången (IAS 36 

p.90, 2013). Det finns inte någon bestämd tidpunkt för när nedskrivningsprövningen får ske. Företagen 

kan själva bestämma tidpunkten under året, förutsatt att det sker under samma tidpunkt årligen (IAS 36 

p.96, 2013). 

 

Det finns olika indikationer på att ett nedskrivningsbehov föreligger. Standarden IAS 36 delar upp de i 

två huvudgrupper: externa och interna (Sundgren et al, 2009). 

 

Externa indikationer: 

 Minskade marknadsvärden på grund av annat än ålder och slitage. 

 Externa (och för värdet negativa) förändringar i teknik, marknadsförutsättningar, ekonomisk 

eller juridisk omgivning på den marknad som tillgången är avsedd för. 

 Stigande marknadsräntor. 

 Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet. 
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Interna indikationer: 

 Belägg för att tillgången är föråldrad eller skadad 

 Interna förändringar 

 Interna rapporter som tyder på att avkastningen blir lägre än tidigare förväntat.  

Källa: Sundgren, S., Nilsson, H. & Nilsson, S. (2009) Internationell redovisning – Teori och praxis. 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

3.4 Upplysningskrav 

Samtliga nedanstående upplysningskrav i IAS 36 punkt 134, förutom b) och e), har behandlats i 

undersökningen. Anledningen till att delpunkterna b) och e) inte har behandlats i denna undersökning 

återfinns i studiens avgränsning. Punkterna har tagits från IAS 36 p.134 (2013) och har tolkats med hjälp 

av Persson & Hulténs (2006) artikel rörande ämnet. För mer konkret förklaring av kraven samt vår 

tolkning av upplysningskraven, se avsnitt 4.   

 

a) Goodwillvärdet. Företaget ska ange det redovisade värdet för goodwill samt hur det har fördelats på 

den kassagenererande enheten (gruppen av enheter). 

 

c) Metoden. Företaget ska ange vilken metod som har använts för uträkningen av återvinningsvärdet och 

ange motivet till den valda metoden. 

 

d) Följande punkter ska följas om återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet. 

 

d i) Beskrivning av varje viktigt antagande. Företaget ska ge en beskrivning av varje viktigt antagande 

angående kassaflödesprognoserna för varenda kassagenererande enhet. 

 

d ii) Metoden för fastställandet av antagandena. Företaget måste ange metoden för fastställandet av 

antaganden. Därefter ska företaget ange om värdena är kopplade till tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor. 

 

d iii) Perioden för prognosen. Företaget ska ange prognosperioden för kassaflödet. Om perioden är 

längre än fem år måste en motivering till det lämnas.   
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d iv) Tillväxttakten. Företaget ska ange vilken tillväxttakt som har använts för att extrapolera 

kassaflödesprognoser bortom den period som täcks av de senast gjorde prognoserna/budgetarna. Och 

om tillväxttakten överstiger den långfristiga tillväxttakten ska detta motiveras. 

 

d v) Diskonteringsfaktorn. Diskonteringsfaktorn som har använts på kassaflödesprognoserna ska anges. 

 

f) Känslighetsanalysen. Om det sker förändringar i de viktiga antagandena som resulterar i att 

återvinningsvärdet underskrider det redovisade värdet ska det lämnas upplysningar angående värdet på 

det viktiga antagandet samt känslighetens i enhetens återvinningsvärde. 

 

 

3.5 IASB:s föreställningsram – kvalitativa egenskaper 

International Accounting Standards Board (IASB) är redovisningsorganisationen som utger standarder 

för hur redovisningen ska utformas. År 2005 blev dessa standarder obligatoriska för svenska 

börsnoterade företag efter ett beslut av EU år 2002. Tanken med internationella redovisningsstandarder 

är att skapa en harmonisering som ökar jämförbarheten mellan redovisningen mellan länder. Skälet till 

detta är att alla företag ska ha lika stor tillgång till kapitalmarknaderna i världen (Sundgren et al, 2009).   

 

Relevans, jämförbarhet och tillförlitlighet är de primära kvalitativa egenskaperna inom IASB:s 

föreställningsram (Smith, 2006). Dessa egenskaper är viktiga för att användare ska kunna basera sina 

ekonomiska beslut på de finansiella rapporterna (Schroeder et al, 2010). Kreditgivare och investerare är 

de vanligaste användarna av de finansiella rapporterna, och de utvärderar samt jämför olika företags 

intjäningsförmåga och tänkbara kassaflöden via dem. I och med det är det viktigt att företag lämnar 

upplysning om nedskrivningsprövningen av goodwill.  

 

3.5.1 Relevans 

Med relevans menas att informationen har använts från en redovisningsrapport till ett beslutsfattande 

(Smith, 2006). Information som lämnas i finansiella rapporter bör vara relevant för olika 

bokslutsanvändare. Den anses vara relevant om informationen förenklar användares beslutsfattande 

genom att bedöma händelser som har skett, pågår eller kommer att ske. Informationen bekräftar eller 
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korrigerar tidigare händelser. Till exempel är informationen relevant om årsredovisningar bekräftar 

vinstprognoser som har bearbetats av analytiker med hjälp av delårsrapporter (Sundgren et al, 2009). 

 

3.5.2 Tillförlitlighet 

Information anses vara tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga fel och inte är förvrängd (Sundgren 

et al, 2009). Därmed ska informationen som delges vara neutral, realistisk och möjlig att verifiera 

(Schroeder, 2010). Att basera värderingar på uppskattade framtida kassaflöden kan leda till att 

förtroendet för företagets redovisning minskar (Sundgren et al, 2009). För att undvika det minskande 

förtroendet kan företagen prägla redovisningen med transparens genom att lämna fler upplysningar än 

redovisade siffror. På så vis belyser företagen sina objektiva antaganden som har skett ihop med 

värderingen av siffror (Sundgren et al, 2009).  Att införa standarder som exempelvis upplysningskraven 

i IAS 36 punkt 134 är ett sätt att höja tillförlitligheten eftersom väl utförda upplysningskrav ger 

användare möjlighet att bedöma huruvida årsredovisningar är tillförlitliga eller inte (Sundgren et al, 

2009). 

 

3.5.3 Jämförbarhet 

Jämförbarheten är av väsentlig karaktär eftersom det ger användare möjlighet till att skapa en 

uppfattning om trender i till exempel ett företags finansiella ställning. Användbarheten ökar när 

informationen är jämförbar. För att rapporter ska vara jämförbara över tiden och mellan företag ska 

liknande händelser redovisas på ett likartat sätt.  

 

Information som är jämförbar ökar användbarheten. Investerare ställs inför beslut att välja mellan olika 

investeringsalternativ och information som är jämförbar ökar därmed informationens användbarhet då 

företag kan jämföras mot varandra eller genom möjligheten att jämföra ett företag över flera 

tidsperioder. Att ett visst ekonomiskt fenomen tillåts redovisas med olika metoder försämrar 

jämförbarheten. 

 

3.5.4 Korrekt/rättvisande bild 

Enligt begreppet korrekt/rättvisande bild måste information vara tillförlitlig för att transaktioner och 

andra händelser ska återges på ett korrekt sätt. Om det är svårt med identifieringen av transaktioner eller 

att hitta mätmetoder, uppkommer det svårigheter med att ge en korrekt bild. Exempelvis ligger det ingen 
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transaktion bakom uppkomsten av internt upparbetad goodwill och det är svårt att mäta beloppet. Posten 

är så osäker att företag inte får ta upp den som en tillgång i balansräkningen (Sundgren et al, 2009). 

 

3.6 Tidigare forskning 

Under undersökningens gång har flera publicerade undersökningar rörande upplysningskraven som 

anges i IAS 36 punkt 134 granskats. I detta avsnitt redogöras det för fyra publicerade undersökningar 

som inspirerat till det valda syftet och de valda frågeställningarna.  

 

Jan Buisman – Första erfarenheterna av IFRS-redovisning (2006) 

Efter att årsredovisningarna från år 2005 blev tillgängliga undersökte Buisman (2006) hur tillämpningen 

av IFRS fullgjordes. Majoriteten av årsredovisningarna var bra eftersom bolagen hade lämnat betydligt 

mer information än tidigare år. Detta återspeglar utgångspunkten i IFRS, nämligen att aktiemarknaden 

är i behov av informationen, vilket i sin tur innebär att viktiga framsteg har gjorts genom IFRS. Dock 

påpekade Buisman (2006) att vissa områden behövde förbättras, däribland upplysningskraven samt 

nedskrivningstestet. 

Sammanfattningsvis säger Buisman (2006) att företagen har stor förbättringspotential och att införandet 

av IFRS är början på en upptäcks- och utbildningsresa. Om aktiemarknadens aktörer drar sitt strå till 

stacken kommer det att ske förbättringar. Exempelvis bör bolagen bättra på sin informationsgivning och 

analytikerna bör bevisa att informationen kommer till användning. Att följa IFRS är tidskrävande och 

den tid som krävs bör läggas ned för att årsredovisningsprocessen ska bli så korrekt som möjligt. 

Lars-Erik Persson & Karin Hultén - Tre heta IFRS-områden (2006) 

Persson & Hultén genomförde en undersökning år 2006 som behandlar hur företag uppfyller IFRS-

kraven rörande nedskrivningsprövning av goodwill. Undersökningen omfattade årsredovisningar från år 

2005 och urvalet bestod av totalt 40 företag. Persson & Hultén (2006) undersökte samtliga delpunkter, 

det vill säga a)-f), dock kommer endast de punkter som berör vår studie att återges nedan.  

 

Undersökningen identifierade inte något företag som har uppfyllt samtliga krav i enlighet med 

upplysingskraven IAS 36 p.134. Sex företag har uppfyllt flertalet av kraven och har endast brustit på en 

eller två punkter. Mer specifikt visade resultatet att nästan alla företag uppfyllt kravet avseende punkt a) 

redovisat värde för goodwill fördelat på kassagenererande enheter. De företag som inte uppfyllt detta 

krav lämnade inte någon information om hur värdet allokerar sig på olika enheter. Alla företag i urvalet 
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uppfyllde punkt c) om hur återvinningsvärdet på enheten beräknas. Majoriteten av företagen angav att 

återvinningsvärdet har beräknats genom nyttjandevärdet för den kassagenererande enheten. 20 av de 40 

företag redogjorde för varje viktigt antagande d i) som beräkningarna grundades på och endast 15 % av 

företagen angav en beskrivning av hur värdet på varje antagande hade fastställs i d ii). Delpunkt d iii) 

uppfylldes av 23 % av företagen som angav perioden kassaflöden prognostiseras över och delpunkten 

d)iv där företagen skulle ange tillväxttakten för extrapolera kassaflöden uppfylldes av 20 % av 

företagen. Delpunkt d v) uppfylldes av flertalet företag där det skulle anges vilken diskonteringsränta 

som använts på kassaflödesprognoserna. Mindre än 50 % av företagen angav information om punkten f) 

som ska beskriva vilken effekt förändringar i viktiga antaganden ger på återvinningsvärdet. 

 

Slutsatsen i Persson & Hultén (2006) undersökning var att många av upplysningskraven var bristfälliga. 

Dock ansåg de att det inte var överraskande då de nya kraven på upplysningar kring goodwill och dess 

nedskrivning var nya. I vissa fall är det dessutom inte helt glasklart hur kraven ska tolkas. Persson och 

Hultén förutsåg därmed en stor förbättringspotential och ansåg att de brister som förelåg hos vissa 

punkter skulle försvinna de kommande åren. 

 

Petersen och Plenborg - How do firms implement impairment tests of goodwill? (2010) 

Studien undersökte hur danska företag genomför nedskrivningsprövning av goodwill. 

Tillvägagångssättet var av kvalitativt karaktär i form av frågeformulärer som sändes till varje danskt 

börsnoterat företag som redovisade goodwill. Frågeformulären fylldes i av den ansvarige för 

nedskrivningsprövningen och totalt 58 företag deltog i undersökningen. Undersökningen angav fem 

faktorer som kan påverka hur företag redovisar upplysningskraven i linje med IAS 36. 

 

Den första faktorn är företagsstorlek. Ju större ett företag är desto större möjligheter förväntas företaget 

ha till att anställa kompetent personal inom olika ämnesområden som exempelvis värdering. Av den 

anledningen förväntas större företag ha mindre svårigheter i tillämpningen av IAS 36. Goodwillpostens 

storlek är den andra faktorn. Företag med en låg andel goodwill, i relation till deras totala tillgångar, 

lägger inte ner lika mycket tid och resurser till nedskrivningsprövningen som företag med en stor andel 

goodwill gör. Därmed redovisar företag med stor andel goodwill mer fullständiga upplysningskrav än 

vad företag med liten andel goodwill gör. Antalet fel i företagsvärderingarna minskar när företag 

använder sig av en gemensam modell för värderingar, vilket är den tredje faktorn. Den fjärde faktorn 

som kan påverka hur företag redovisar i enlighet med IAS 36 är erfarenheter av värdering eftersom 

individer med god erfarenhet inte förväntas begå lika många avvikelser som individer med kunskap som 
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är begränsad. Den sista faktorn är att företag förväntas utföra mindre svårigheter om de systematiserar 

rutinerna kring nedskrivningsprövningar.  

 

Tyrone Carlin & Nigel Finch - Goodwill impairment testing under IFRS: a false impossible shore?  

År 2011 genomförde Tyrone Carlin och Nigel Finch en studie baserad på 200 börsnoterade företag 

belägna i Australien. Syftet med undersökningen var att tillförskaffa sig information om huruvida 

upplysningarna kring goodwill stämmer överens med kraven i IFRS. Data samlades in genom företagens 

räkenskaper för år 2006. Undersökningen belyser olika aspekter av nedskrivningsprövningens 

redovisning som exempelvis diskontringsräntan och tillväxttakten. Nedan presenteras undersökningens 

data som är relevant för vår studie. 

 

  83,5 % av 200 undersökta företag lyckades med upplysningen om vilka kassagenererande 

enheter som goodwill är fördelad på. 

 78,5 % av urvalet hade nyttjandevärdet som ett referensvärde medan 8,5 % använde sig av 

verkligt värde metoden. En förening av båda metoderna användes av 3,5 % av företag och 

resterande 9,5 % nämnde inte valet av värderingsmetod. 

 Information gällande diskonteringsräntan utelämnades av drygt 15 % av företagen. 

 Cirka 68 % lämnade ofullständig information om vilken tillväxttakt som använts i 

återvinningsvärdet. 

 Drygt 15 % av företagen som undersöktes lämnade otillräcklig information avseende 

redovisningen av perioden för kassaflödesprognoserna. 

 

Författarnas slutsats var att studien är ett stöd för att företag misslyckas med uppföljandet av IFRS och 

de standarder tillhörande utformningen och hanteringen av goodwillnedskrivningar. Därefter poängteras 

svårigheten för företag att rätta sig efter förändringar i den finansiella rapporten. 

 

3.7 Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory (PAT) baseras på antagandet att aktieägare och företagsledare är rationella 

och om ett egocentriskt agerande ger upphov till egen vinning, kommer de att välja ett egocentriskt 

handlande (Riahi-Belkaoui, (2004). Att ha som mål att företaget ska gå med vinst hela tiden behöver 

inte alltid vara fallet. Om ett företag med förlust leder till mer nytta för en ledare så är detta mer 

eftersträvansvärt än ett företag som genererar vinst. 
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Sundgren et al (2009) beskriver det egocentriska beteendet som ett moral hazard problem, det vill säga 

hur avtal kan formges för att ge ena parten incitament att handla i en huvudmans intresse och att utöka 

avtalsparternas välfärd. Aktieägarna överlämnar fullt ansvar till företagsledningen att förvalta bolaget så 

gott de kan till aktieägarnas fördel. Dock strävar aktieägarna efter att kontrollera företagsledningens 

ageranden och att se till att ägarnas mål efterföljs medan ledningen eftersträvar egen vinning. Detta leder 

till problem.    

 

För att få företagsledningen i rätt riktning kan aktieägare använda sig av ett så kallat bonussystem 

(Deegan och Underman, 2006). Bonussystemet innebär att ledningen får kompensation för sin insats och 

ju högre kompensation desto större insats. Ledningen är obenägen att ta risker utan kompensation i form 

av exempelvis högre lön (Sundgren et al, 2006). Eftersom företagsledningen antas upprätta de 

finansiella rapporter där möjligheten till manipulering finns, är det en risk att bonussystemet ihop med 

ledningens sökning efter egen vinning leder till ofullständiga rapporter. (Deegan & Underman, 2006).  

 

Deegan och Underman (2006) samt Riahi-Belkaouj (2004) förklarar att det enligt PAT finns andra 

anledningar till företagsledningens manipulativa agerande. En av dessa anledningar är att redovisa ett 

sämre resultat än det verkliga värdet för att undvika politiska kostnader som kan uppstå när ett företag 

utsätts för stor publicitet. En annan orsak kan vara att inte avslöja all information till exempelvis 

kreditgivare som har begärt att företaget inte ska beblanda sig i projekt som är riskfyllda. 

Företagsledningen kan även hemlighålla information om exempelvis hur företag redovisar goodwill för 

att företaget inte ska ge en insyn till konkurrenterna. (Leuz & Wysocki, 2008).  

 

Att PAT:s huvudsakliga antagande går ut på nyttomaximering har kritiserats eftersom det anses vara en 

ytlig syn på människans handlande (Deegan & Undermann, 2006). PAT:s antagande om att individer 

självmaximerar kan visa sig vid företags nedskrivningsprocess i form av att vissa krav inte redogörs, 

vilket medför en nedsatt transparens. 

 

Manipulation och opportunism kan förekomma vid bearbetningen av nedskrivningsprövning av 

goodwill då det värderas till ett verkligt värde (Watts, 2003). Det verkliga värdet kopplas enligt Watts 

(2003) till svårverifierbara och subjektiva antaganden som förekommer i exempelvis IAS 36 p. 134 när 

ett företag beskriver på vilket sätt dess kassagenererande enheters återvinningsvärden är beräknat på. 

Denna nedskrivningsprocess kan bli påverkad av PAT:s antagande om individers vinstmaxierande 

agerande genom att utesluta en del upplysningskrav. Detta leder till en nedsatt transparens. 
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4. Empiri  

I empirikapitlet redogörs resultatet för undersökningen. Inledningsvis skildras helhetsbilden av 

resultatet, därefter skildras resultatet för varje enskild upplysningskrav. Avslutningsvis görs det en 

redogörelse för resultatet av undersökningens delsyfte. 

 

4.1 Hur företag uppfyller samtliga upplysningskrav 

Undersökningens huvudsyfte var att undersöka om noterade företag år 2012 förbättrat sina upplysningar 

av nedskrivningsprövningen för goodwill i enlighet med IAS 36 punkt 134 sedan det första året då IFRS 

blev tvingande för företags koncernredovisningar inom EU, år 2005. Urvalet i vår undersökning består 

av 50 företag som alla redovisade en goodwillpost år 2005 samt 2012. Dessa företag är listade nedan: 

 

Tabell 4.1 De 50 företag vars årsredovisningar empirin bygger på. 

AarhusKarlshamn Enea NCC Semcon 

AddTech Eniro Nobia Softronic 

ASSA Abloy Fagerhult Novotek Svenska Handelsbanken 

Axfood Feelgood Svenska Opcon Swedish Match 

Betsson Haldex Orexo Tele2 

Beijer ICA Gruppen Peab Trelleborg 

Biotage Intrum Justitia Poolia Unibet Group 

Björn Borg KappAhl Probi Venue Retail Group 

Boliden Malmberg Elektriska Ratos Vitrolife 

BTS Group Meda Rejlers Volvi 

Cloetta Mekonomen Rörvik Timber ÅF 

Connecta Group Midsona SAS 

Electrolux Modern Times Group SCA 

 

Resultatet visar att företagen helhetsmässigt uppfyllt 61,5 % av upplysningskraven år 2005 medan 

företagen år 2012 uppfyllt 86 % av kraven i IAS 36 punkt 134. Därmed har företagen förbättrat sin 

redovisning av upplysningar kring goodwill och dess nedskrivning med 24,5 procentenheter mellan 

åren. Figuren nedan visar hur företagen uppfyllt IAS 36 punkt 134 respektive år. 
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Figur 4.2 Fördelning av andelen företag som uppfyller upplysningskraven år 2005 respektive år 2012. 

 

Endast 4 av 50 företag uppfyllde samtliga upplysningskrav år 2005, vilket är 8 % av företagen. Figuren 

nedan visar andelen företag som uppfyllt samtliga krav och listar de företag som uppfyllt samtliga krav.  

 

 

 

Figur 4.3 Andelen och samtliga företag som uppfyllt alla upplysningskraven år 2005. 

 

Resultatet från 2012 visar att fler antal företag uppfyllt samtliga upplysningskrav i IAS 36 punkt 134. 

Detta år uppfyllde totalt 16 av 50 företag samtliga krav, vilket är 32 %. Trots att majoriteten av 

företagen inte uppfyllde samtliga krav år 2012, är det dock en förbättring sedan år 2005. De fyra företag 

som uppfyllde samtliga krav redan år 2005, det vill säga ASSA Abloy, Mekonomen, NCC och Peab, 

uppfyllde fortfarande dem år 2012. Figuren nedan visar andelen företag som uppfyllt samtliga krav och 

listar de företag som uppfyllt samtliga krav.  
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Figur 4.4 Andelen och samtliga företag som uppfyllt alla uppfyllningskraven år 2012. 

 

Resultatet för varje enskild delpunkt år 2005 i jämförelse med år 2012 visas i tabellen nedan. Tabellen 

visar att företag förbättrat redovisningen av samtliga delpunkter i upplysningskraven. De krav som 

majoriteten av företagen uppfyllde redan år 2005, uppfylldes år 2012 av nästan alla företagen, och 

redovisningen av de upplysningskrav som inte uppfylldes av många företag år 2005 förbättrades med 

högst andel år 2013. 

 

Tabell 4.5 Uppfyllelse av varje enskild delpunkt år 2005 i jämförelse med år 2012 i tabellform. 

Upplysningskrav Godkända 2005 Godkända 2012 Förbättring i procent 

a) 84,0% 94,0% 10,0% 

c) 76,0% 96,0% 20,0% 

d)i 50,0% 80,0% 30,0% 

d)ii 34,0% 62,0% 28,0% 

d)iii 68,0% 90,0% 22,0% 

d)iv 58,0% 86,0% 28,0% 

d)v 82,0% 98,0% 16,0% 

f) 40,0% 76,0% 36,0% 

Totalt 61,5% 86,25% 24,75% 

 

För att förtydliga förbättringen i varje enskild upplysningskrav ytterligare mellan respektive år har 

resultatet även illustrerats i diagrammet nedan. Se även bilaga 2 för samtliga företags resultat av 
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enskilda upplysningskrav år 2005, samt bilaga 3 för samtliga företags resultat av enskilda 

upplysningskrav år 2012.  

 

 

Diagram 4.6 Uppfyllelse av varje enskild delpunkt år 2005 i jämförelse med år 2012 i diagramforn. 

 

En genomgång av varje upplysningskrav resultat kommer att göras i kommande avsnitt där resultatet för 

varje enskild delpunkt kommer utvecklas.  

 

4.1.1 a) Goodwill fördelad över kassagenererande enheter  

För att bli godkända på delpunkten a) skulle företagen ange det redovisade värdet för goodwill och detta 

värde skulle fördelas på kassagenererande enheter. Detta upplysningskrav var det krav som uppfylldes 

av flest företag år 2005, närmare bestämt uppfylldes kravet av 42 av 50 företag, vilket motsvara 84 % av 

företagen. Resultatet visar att 47 av 50 företag uppfyllde upplysningskravet år 2012, vilket motsvarar 

hela 94 % av företagen. Således förbättrades företagens redovisning av upplysningskravet med 10 

procentenheter mellan respektive år.  

 

En förutsättning för att företag skulle få ingå i undersökningen var att de skulle redovisa goodwill båda 

åren, därmed klarade samtliga företag den delen av kravet som innefattar att de ska ange det redovisade 

värdet för goodwill. De företag som inte godkändes på delpunkten klarade istället inte den delen av 

kravet som innebär att de ska fördela goodwillvärdet på kassagenererande enheter.  
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De flesta företag som blev godkända fördelade goodwillvärdet på kassagenererande enheter i form av 

land eller olika företag som ingick i koncernen. Majoriteten av företagen redogjorde för hur värdena 

hade fördelats på kassagenererande enheter i form av tabeller, dock uppgav även ett fåtal företag 

information om uppdelningen av värdet på kassagenererande enheter i löpande text. Diagram 5.7 visar 

resultatet för delpunkten a) för respektive år. 

 

 

Diagram 4.7 Andelen företag som uppfyllt upplysningskravet a) år 2005 respektive år 2012. 

 

4.1.2 c) Fastställande av återvinningsvärde 

För att få ett godkännande på denna delpunkt skulle företag ange huruvida återvinnigsvärdet för de 

kassagenererande enheterna hade beräknats enligt nyttjandevärdet eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader. Resultatet visar att 38 av 50 företag uppfyllde detta krav år 2005, alltså 76 % av 

företagen. Vidare visar resultatet att antalet godkända företag ökade med 10 företag år 2012, vilket 

motsvarar totalt 48 av 50 företag och 96 % av samtliga företag. Detta betyder att redovisningen av 

upplysningskravet förbättrades med 20 procentenheter mellan åren. Diagram 5.8 visar resultatet för 

respektive år. 

 

Samtliga företag som blev godkända på delpunkten c) respektive år använde sig av nyttjandevärde vid 

beräkning av återvinningsvärdet. En del företag som inte klarade kravet år 2005 nämnde inte något alls 

om återvinningsvärde, dock angav majoriteten att återvinningsvärdet är det högsta av nyttjandevärdet 

och verkligt värde minus försäljningskostnader, men angav inte vilken av dem de hade använt för sina 
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beräkningar. Samtliga företag som inte uppfyllde kravet år 2012 berörde ämnet återvinningsvärde, men 

angav inte huruvida återvinnigsvärdet för de kassagenererande enheterna hade beräknats enligt 

nyttjandevärdet eller verkligt värde minus försäljningskostnader. 

 

 

Diagram 4.8 Andelen företag som uppfyllt upplysningskravet c) år 2005 respektive år 2012. 

 

4.1.3 d) Återvinningsvärde baserat på nyttjandevärde 

Resultatet visar att de fem olika delkraven i delpunkten d) uppfyllts till olika grad år 2005, allt från 34 % 

till 82 %. Det gemensamma för alla delkraven är dock att de förbättrats år 2012, då delkraven uppfylldes 

till mellan 62 % till 85 %. Allt som allt uppfyllde företagen 58,4 % av delkraven i delpunkten d) år 2005 

respektive 83,2 % år 2012, vilket visar en förbättring med 24,8 procentenheter mellan åren. 

 

i) Viktiga antaganden 

Som det nämndes i metodavsnittet har forskare tolkat delpunkten d)i på olika sätt, dock skulle företag 

enligt vår tolkningsmall ange minst ett viktigt antagande, utöver antaganden om prognosperiod, 

tillväxttakt samt diskonteringsränta som behandlas separat i d)iii-v, som de baserade sina 

kassaflödesprognoser på.  Resultatet visar att 25 av 50 företag, det vill säga 50 % av företag, uppfyllde 

detta krav år 2005. Redovisningen av upplysningskravet förbättrades år 2012, då 40 av 50 företag 

uppfyllde kravet, vilket motsvarar 80 % av företagen. Därmed förbättrades redovisningen av kravet med 

30 procentenheter mellan respektive år. Diagram 5.9 visar resultatet för respektive år. 
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De företagen som inte godkändes på delpunkten utelämnade antingen information kring viktiga 

antaganden för beräkning av företagets kassaflödesprognoser helt och hållet eller angav inte några andra 

viktiga antaganden utöver prognosperiod, tillväxttakt och diskonteringsränta. Diagrammet nedan visar i 

vilken utsträckning företag uppfyllde kraven år 2005 samt år 2012. 

 

 

Diagram 4.9 Andelen företag som uppfyllt upplysningskravet d)i år 2005 respektive år 2012. 

 

ii) Metod för fastställande av återvinningsvärdet 

Detta upplysningskrav är nära relaterat till förgående krav, d)i, eftersom det ska framgå vilken metod 

företagen har använt för att beräkna värdet av de vikiga antagande som kassaflödesprognosen baserats 

på. Detta krav bedömds dock skiljt från d)i då vissa företag redovisar vilken metod de har använt sig av 

för beräkning av de viktiga antagandena, men inte anger vilket de antagandena är.  

 

Resultatet visar att detta krav var det krav som var sämst uppfyllt av samtliga upplysningskrav år 2005, 

endast 17 av 50 företag uppfyllde kravet, vilket motsvarar 34 % av företagen. År 2012 återstår kravet 

som det sämst uppfyllda av samtliga upplysningskrav, dock förbättrades redovisningen av kravet med 

28 procentenheter. År 2012 uppfyllde 31 av 50 företag kravet, som är 62 % av företagen. Diagrammet 

5.10 visar resultatet för respektive år. 
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Diagram 4.10 Andelen företag som uppfyllt upplysningskravet d)ii år 2005 respektive år 2012. 

 

iii) Prognosperiod 

För att få ett godkännande på denna delpunkt skulle företagen ange prognosperioden för sina 

kassaflöden, och om prognosperioden var längre än fem år skulle den även motiveras för att bli 

godkända. Resultatet visar att 34 av 50 företag uppfyllde kravet år 2005, vilket motsvarar 68 % av 

samtliga företag. År 2012 uppfyllde 45 av 50 företag kravet, det vill säga 90 % av företagen. Därmed 

förbättrades redovisningen av upplysningskravet d)iii med 22 procentenheter. Diagram 5.11 visar 

resultatet för respektive år. 

 

De företag som inte godkändes på delpunkten år 2005 angav antingen ingen information alls kring 

prognosperioden för sina kassaflöden och eller uppgav en prognosperiod på över fem år men motiverade 

inte den längre prognosperioden. Samtliga företag uppgav information kring prognosperioden år 2012. 

De företag som inte godkändes det året uppgav en prognosperiod längre än fem år, men utelämnade 

motivering till den länge prognosperioden. 
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Diagram 4.11 Andelen företag som uppfyllt upplysningskravet d)iii år 2005 respektive år 2012. 

 

iv) Tillväxttakt 

För att bli godkänd på delpunkten d)iv skulle företagen ange den använda tillväxttakten. Resultatet visar 

att 29 av 50 företag uppfyllde kravet år 2005, det vill säga 58 % av företagen, medan 43 av 50 företag 

uppfyllde kravet år 2012, vilket motsvarar 86 % av företagen. Därmed har redovisningen av 

upplysningskravet förbättrats med 28 procentenheter mellan respektive år. Diagrammet nedan visar 

resultatet för respektive år. 

 

 

Diagram 4.12 Andelen företag som uppfyllt upplysningskravet d)iv år 2005 respektive år 2012. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

År 2005 År 2012 

Uppfyllt d)iii 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

År 2005 År 2012 

Uppfyllt d)iv 



35 

 

En del företag använde sig av individuella tillväxttakter för de olika enheterna, dock använde 

majoriteten en gemensam tillväxttakt för samtliga enheter. I de flesta fall hittades tillväxttakten i den 

löpande texten i noten om nedskrivningsprövning, och i några enstaka fall redovisades den i tabellform 

med tidigare års tillväxttakter så att jämförbarheten mellan åren klargjordes. De företag som inte 

godkändes respektive år utelämnade information kring tillväxttakten som använts. 

 

v. Diskonteringsfaktor 

För att få ett godkännande på denna delpunkt skulle företag ange den eller de använda 

diskonteringsfaktorerna som har tillämpats på företagets kassaflödesprognoser. Resultatet visar att 41 av 

50 företag uppfyllde kravet år 2005, vilket motsvarar 82 % företagen. Redovisningen av kravet 

förbättrades år 2012 då 49 av 50 företag uppfyllde kravet, det vill säga hela 98 % av företagen. Detta 

upplysningskrav är det bäst uppfyllda kravet av samtliga krav i IAS 36 punkt 134. Dock är det inte det 

krav som genomgått störst andel förbättring eftersom det uppfylldes till relativ hög andel redan år 2005. 

En jämförelse mellan åren visar att redovisningen av upplysningskravet d)v förbättrats med 18 

procentenheter.  De företag som inte godkändes inom respektive år godkändes inte på grund av att de 

utelämnade information kring diskonteringsräntan som använts. Diagrammet nedan visar resultatet för 

respektive år. 

 

 

Diagram 4.13 Andelen företag som uppfyllt upplysningskravet d)v år 2005 respektive år 2012. 
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4.1.4 f) Känslighetsanalys 

För att bli godkända på delpunkten f) skulle företag redovisa en känslighetsanalys. Resultatet visar att 

endast 20 av 50 företag uppfyllde kravet år 2005, det vill säga 40 % av företagen. År 2012 förbättrades 

redovisningen av kravet och 38 av 50 företag uppfyllde kravet, vilket motsvarar 76 % av företagen. 

Detta upplysningskrav är det krav som genomgått högst andel förbättring av samtliga upplysningskrav 

mellan respektive år, hela 36 procentenheter förbättring. Diagram 5.14 visar resultatet mellan respektive 

år. 

 

Majoriteten av de företag som inte godkändes under respektive år hade helt avstått från att nämna att en 

känslighetsanalys. Resterande företag som inte godkändes redogjorde inte för samtliga kriterier som vår 

tolkningsmall krävde för ett godkännande av känslighetsanalysen. 

 

 

Diagram 4.14 Andelen företag som uppfyllt upplysningskravet f) år 2005 och år 2012 

 

4.2 Goodwillpostens storlek 

Petersen och Plenborgs (2010) undersökning visade att företag med en stor andel goodwill lägger ner 

mer tid och resurser på nedskrivningsprövningen än vad företag med liten andel goodwill gör. Detta i 

sin tur medför att företag med stor andel goodwill uppfyller upplysningskraven i större utsträckning än 

företag med liten andel goodwill. Med denna studie som bakgrund blev vårt delsyfte att undersöka om 

svenska företag som redovisar en stor andel goodwill uppfyller upplysningskraven i större utsträckning 

än vad företag med en liten andel goodwill gör. 
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Som det klargjordes i metodavsnittet definieras denna undersöknings definition av stor respektive liten 

andel goodwill utifrån Gauffin och Thörnstens (2010) klassificering av goodwillpostens storlek. Enligt 

Gauffin och Thörnsten har ett företag stor andel goodwill om goodwillpostens storlek utgör 30 % eller 

mer av företagets totala tillgångar och liten andel goodwill om goodwillpostens storlek utgör 29,9 % 

eller mindre av företagets totala tillgångar. 

 

 Detta delsyfte undersöktes genom två Chi-två test, vars resultat kommer att presenteras nedan. 

 

Hypotesprövning 1: Samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2005 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2005 
 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2005 

 

Tabell 4.14 Enheterna visas i antal företag som uppfyllt upplysningskraven i större/mindre utsträckning 

än medelvärdet år 2005. 

Korstabell   Liten goodwill Stor goodwill Totalt 

Mer fullständiga  17  9  26 

Mindre fullständiga  24  0  24 

Totalt   41  9  50 

 

Det går inte att dra några slutsatser från Chi-två testet på grund av att ett av värdena i cellerna är mindre 

än fem eftersom värdena skulle bli överdrivna och inte vara tillförlitliga (Eliasson, 2011). Därmed 

genomfördes inget Chi-två test för år 2005 och det går på så vis inte att säga något om ett samband 

mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2005. 

 

Hypotesprövning 2: Samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2012 

H0: Det finns inget samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2012 
 

H1: Det finns ett samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2012 
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Tabell 4.15 Enheterna visas i antal företag som uppfyllt upplysningskraven i större/mindre utsträckning 

än medelvärdet år 2012. 

Korstabell   Liten goodwill Stor goodwill Totalt 

Mer fullständiga  24  8  32 

Mindre fullständiga  12  6  18 

Totalt   36  14  50 

 

År 2012 uppfylldes upplysningskraven i större utsträckning än år 2005, vilket innebar att medelvärdet 

för uppfyllda upplysningskrav ökade. Medelvärdet för andel uppfyllda upplysningskrav ökade till 84,6 

%. Därmed hamnade de företag som uppfyllde upplysningskraven till 84,6-100% i kategorin mer 

fullständiga upplysningskrav, medan de företag som uppfyllde upplysningskraven till 0-84,5 % 

hamnade i kategorin mindre fullständiga upplysningskrav. 

 

Chi-två testet visar att det föreligger ett signifikant samband mellan den utsträckning upplysningskraven 

efterföljs och andelen goodwill, år 2012. I detta fall blev   -värdet 0,39, vilket understiger den kritiska 

punkten som är 3,84. Därmed accepteras H0. Även uträkningarna för detta Chi-två test hittas i bilaga 5. 

 

Således påverkade storleken på goodwillposten i vilken utsträckning företagen uppfyllde 

upplysningskraven år 2012. Huruvida storleken på goodwillposten påverkade uppfyllelsen av 

upplysningskraven år 2005 kan vi inte uttala oss något om. En analys kring Chi-två testets resultat för år 

2012 kommer att göras i analyskapitlet, där anledningar bakom årets resultat kommer att diskuteras.  
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5. Analys 

Kapitlet innefattar analys av empirin. Inledningsvis analyseras empirins helhetsbild. Därefter görs en 

analys av respektive upplysningskravs resultat. Slutligen analyseras delsyftets resultat. I analysen 

kopplas även resultatet till den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Hur företag uppfyller samtliga upplysningskrav 

Tidigare studier visade att det förelåg brister i redovisningen av upplysningskraven som anges i IAS 36 

punkt 134 de första åren med IFRS och menade att det skulle ta tid för företagen att tillämpa 

upplysningskraven på fullständigt sätt. Redovisningen av upplysningskraven har förbättrats med 27,5 

procentenheter mellan år 2005 och 2012, vilket stämmer överens med Buismans (2006), Persson och 

Hulténs (2006) samt Edlund och Arnells (2007) spådda förbättringspotential inom området. Det kan 

dock diskuteras till vilken grad företag borde ha förbättrat sin redovisning av upplysningskraven efter 

sju år med de nya standarderna. Trots förbättringen mellan åren var det endast 32 % av företagen som 

uppfyllde samtliga upplysningskrav år 2012, vilket talar för att det fortfarande föreligger brister inom 

området. Det kan argumenteras att företagen vid det här läget borde ha fått tillräckligt med erfarenhet av 

att tillämpa de nya standarderna att fler företag borde ha uppfyllt samtliga upplysningskrav. 

 

5.1.1 a) Goodwill fördelad över kassagenererande enheter 

KGE definieras tydligt i föreställningsramen vilket kan vara en anledning till att nästan alla företag 

uppfyller kravet och att det har skett en förbättring mellan åren. Eftersom resultaten i Persson & Hulténs 

(2010) undersökning uppgav att kravet uppfylldes av 87,5 % år 2005, dras slutsasen att detta antagande 

inte är svårtolkat. En annan orsak som förklarar varför majoriteten av uppfyllde denna punkt kan vara att 

allokeringen av goodwill på KGE är en förutsättning för att kunna genomföra en nedskrivningsprövning 

(Sundgren et al, 2009). Informationen som ges om hur goodwill allokeras är relevant för användarna till 

företagets finansiella rapporter. Därmed uppfylls den kvalitativa egenskapen relevans. Enligt Carlin & 

Finch (2008) underlättas intressenternas analys inför ekonomiska beslut. Dock går det inte att tala om 

huruvida företagen verkligen ger en rättvisande bild över goodwillallokeringen över KGE.  

 

Företagsledningens rätt att välja fritt i allokeringen av goodwill gör det, enligt Petersen och Plenborg 

(2010), även möjligt att kontrollera de kommande nedskrivningsbehovens uppkomst genom att välja 

färre KGE.  Eftersom företagsledningar innehar privilegierad fakta om företagens KGE:s möjliga 
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framtida kassaflöden, kan de subjektivt välja KGE som är fördelaktigare än andra för att på så vis slippa 

nedskrivningar. Watts och Zimmermans (1990) antaganden säger att detta kan bidra till att managers på 

ett opportunistiskt sätt allokerar goodwill över KGE för att företagen ska uppvisa ett bättre resultat, 

vilket således är fördelaktigt för ledningen. Utrymmet för det subjektiva handlandet leder till att 

företagets rättvisande bild ifrågasätts. 

 

5.1.2 c) Fastställande av återvinningsvärde 

Upplysningskravet genomgick en klar förbättring mellan år 2005 och år 2012. Endast 2 av 50 företag 

uppfyllde inte kravet år 2012. Förbättringen är inte förvånande eftersom företag måste välja en metod 

för att överhuvudtaget kunna göra en nedskrivningsprövning. En ytterligare möjlig förklaring till den 

höga andelen företag som uppfyllde kravet är att det enbart finns två alternativ att välja mellan vid 

beräkning av återvinningsvärde. Därmed är valmöjligheterna för att uppfylla kravet tydliga och 

begränsade, vilket underlättar för företagen att upplysa denna delpunkt på korrekt sätt. De företag som 

inte uppfyllt kravet har troligen missat att utelämna informationen baserat på rent slarv alternativt att de 

tror att valet av metod är underförstått i och med annan information som redogörs av företaget.  

 

5.1.3 d) Återvinningsvärde baserat på nyttjandevärdet   

Det fanns stora brister i hur företagen uppfyllde kraven i delpunkten d) år 2005. Sju år efter införandet 

av IFRS har samtliga delkrav i delpunkten d) förbättrats, dock föreligger det fortfarande en del brister i 

redovisningen av ett antal delkrav i delpunkten. Uppfyllelse av delpunkten d) är viktig för att ge 

rättvisande bild av hur företagen har värderat goodwill och utfört nedskrivningsprövningen. Utebliven 

information gör det svårt för intressenter att uppfatta om den finansiella rapporteringen ger en 

rättvisande bild av företagets ställning. Därmed uppfyller en del av företagen inte den kvalitativa 

egenskapen en rättvisande bild.  

 

Alla delkrav inom delpunkten d) innefattar information rörande hur nyttjandevärdet har beräknats. 

Dessa beräkningar innefattar bedömningar kring framtida kassaflöden som är svåra att verifiera, vilket 

ger utrymme för manipulation av kassaflödena. Detta innebär att företagen har informationsövertag och 

kan manipulera kassaflödena, vilket de enligt PAT kommer göra eftersom företagsledningar alltid 

kommer att välja ett egocentriskt handlade om det ger upphov till egen vinning (Riahi-Belkaoui, 2004). 

Därmed kan de delvis bristfälliga upplysningar i delpunkten d) bero på att företagen manipulerar en del 

av värdena och således även måste undanhålla viss information för att inte uppenbara manipulationen. 
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Enligt PAT kan företag undanhålla information kring goodwill och dess upplysningar på grund av att de 

inte vill ge insyn till konkurrenterna (Leuz & Wysocki, 2008), vilket kan vara ytterligare en anledning 

till att företagen utelämnar vissa upplysningar kring värderingen av nyttjandevärdet. Genom att försvåra 

jämförbarheten i och med utebliven information, följs dessutom inte IASB:s föreställningsram där 

jämförbarhet är en av de tre viktiga egenskaperna. 

 

Undersökningens resultat visar en klar förbättring av samtliga delpunkter i d) i jämförelse med tidigare 

forskning. Persson och Hultén (2006) samt Buisman (2006) granskade som tidigare nämnt 

årsredovisningar från 2005, det första året med IFRS, och i jämförelse med vårt resultat från 2005 

uppvisade deras resultat mer bristfälliga upplysningar av delpunkten d) än vår undersökning gjorde. 

Detta kan bland annat bero på att en del delkrav i delpunkten d) inte tolkats på exakt samma vis. Dock 

stämmer vårt resultat från 2012 överens med deras spådda förbättringspotential, i synnerhet 

redovisningen av delpunkten d). Denna delpunkt var den punkt som var mest bristfällig i sina 

upplysningar år 2005 och den delpunkten som år 2012 som genomgått bäst förbättring. 

 

5.1.4 f) Känslighetsanalys 

Upplysningskravet f) är viktigt eftersom de antaganden som har legat till grund för en nedskrivning kan 

vara väsentlig för intressenter. Till exempel är en aktieägare nyfiken på vilka anledningar som har lett 

till en nedskrivning eftersom denne har investerat i företaget. Det är omöjligt för intressenter att få en 

uppfattning om företagets ställning om antaganden kring nedskrivningen utesluts. Genom att utelämna 

information om en känslighetsanalys ökar risken för att en framtida potentiell nedskrivning kommer 

som en överraskning (Persson & Hultén, 2006).   

 

Relevansen av information en del företag redogör för går att ifrågasätta. Företagsledningen som inte vill 

upplysa kring känsligheten hos KGE kan hävda att en känslighetsanalys har genomförts, men att 

ledningen kommit fram till att det inte förekommit en risk för nedskrivning. PAT förklarar detta 

eftersom det inte alltid är nyttigt för en företagsledning att ge ut alltför mycket information som är 

känsligt till sina konkurrenter (Leuz & Wysocki, 2008). Företagsledningen har även tendenser att inte 

belysa för exempelvis investerare eller kreditgivare hur svag företagets KGE är eftersom detta kan 

påverka ett företags solvens samt marknadsvärde. 
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5.2 Goodwillpostens storlek 

Resultatet visade att det fanns ett samband mellan uppfyllelse av upplysningskrav och goodwillstorlek 

år 2012. Peterson och Plenborgs (2010) studie, som visade på samband mellan uppfyllelse av 

upplysningskrav och goodwillstorlek, utfördes tre år efter att IFRS blev tvingande inom EU, vilket 

innebär att företagen hade hunnit få några års erfarenhet av de nya upplysningskraven. Buisman (2006) 

samt Persson och Hultén (2006) belyste även detta i deras undersökningar, att det skulle ta tid för 

företag att tillämpa fullständiga upplysningskrav. Därmed finns det möjligen ett samband mellan 

uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillpoststorlek, trots det uteblivna resultatet från år 2005. 

Dock kräver sambandets giltighet ett antal års erfarenhet av de nya kraven.   
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6. Slutsats 

Kapitlet redogör för de slutsatser som undersökningen har lett till. Avslutningsvis presenteras förslag 

på vidare forskning. 

 

Undersökningens huvudsyfte var att undersöka huruvida svenska företag förbättrat redovisningen av 

upplysningskraven som anges i IAS 36 punkt 134, och delsyftet var att undersöka om storlek på företags 

goodwillpost har en inverkan på hur företag uppfyller upplysningskraven. 

 

Resultatet visar att de 50 granskade företagen helhetsmässigt uppfyllde 61,5 % av upplysningskraven år 

2005 medan de uppfyllde 86 % av kraven år 2012. Därmed har företagen förbättrat sin redovisning av 

upplysningar kring goodwill och dess nedskrivning med 24,5 procentenheter mellan åren. 

Upplysningskravet som uppfylldes av flest företag år 2012 var d)v där företag skulle företag ange den 

eller de använda diskonteringsfaktorerna, som uppfylldes till 98 %. Det upplysningskrav som minst 

företag uppfyllde år 2012 var delkravet d)ii där företag ska ange metoden för fastställandet av 

återvinningsvärdet, som uppfylldes av 62 % av företagen. Upplysningskravet f), där företag ska redovisa 

en känslighetsanalys, är det krav som genomgick största förbättringen mellan år, hela 36 procentenheter 

förbättring. 

 

Det fanns stora brister i hur företagen uppfyllde kraven i delpunkten d) år 2005. Sju år efter införandet 

av IFRS har samtliga delkrav i delpunkten d) förbättrats, dock föreligger det fortfarande en del brister i 

redovisningen av några delkrav i delpunkten. Uppfyllelse av delpunkten d) är viktig för att ge 

rättvisande bild av hur företagen har värderat goodwill och utfört nedskrivningsprövningen. Samtliga 

krav inom delpunkten d) innefattar information om hur företagen har beräknat nyttjandevärdet. 

Beräkningen av nyttjandevärdet baseras på bedömningar kring framtida kassaflöden som är svåra att 

verifiera vilket skapar utrymmen för manipulation av kassaflödena. Enligt PAT kommer företag att välja 

ett egocentriskt handlade om det leder till egen vinning (Riahi-Belkaoui, 2004). Den bristfälliga 

informationen i exempelvis d)ii kan bero på att företag manipulerar värdena och följaktligen måste 

undanhålla viss information. Leuz & Wysocki (2008) nämner att företag undanhåller information om 

goodwill och dess upplysningar för att inte ge insyn till konkurrenter. Utebliven information leder till att 

jämförbarheten försvåras och att bland annat den kvalitativa egenskapen jämförbarhet inte följs. 

 

Tidigare studier visade att det förelåg brister i redovisningen av upplysningskraven som anges i IAS 36 

punkt 134 de första åren med IFRS och menade att det skulle ta tid för företagen att lära sig tillämpa 
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upplysningskraven på fullständigt sätt. Redovisningen av upplysningskraven förbättrats med 24,5 

procentenheter mellan år 2005 och 2012, vilket därmed stämmer överens med den spådda 

förbättringspotentialen. Det kan dock diskuteras hur pass mycket företag borde ha förbättrat sin 

redovisning av upplysningskraven efter sju år med de nya standarderna. Endast 32 % av företagen 

uppfyllde samtliga upplysningskrav år 2012, vilket talar för att det fortfarande föreligger brister inom 

området, trots förbättringen mellan åren. 

 

Resultatet visade att det fanns ett samband mellan uppfyllelse av upplysningskrav och goodwillstorlek 

år 2012. En möjlig anledning till detta kan vara att år 2012 hade företagen hunnit anpassa sig efter 

standarderna inom IFRS som blev tvingande för dess koncernredovisning. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Det finns ett antal förslag till fortsatt forskning inom ämnet för att bättra på kunskapen angående 

goodwill och upplysningskraven. Ett förslag är att utgå ifrån vår undersökning och studera de företag 

som inte har uppfyllt kraven och studera orsaken mer djupgående. En sådan undersökning kan 

genomföras genom intervjuer eller enkäter för att studera hur nedskrivningsprövningarna genomförts, 

och varför en del krav inte tas med i årsredovisningarna. 

Ett andra förslag är att intervjua revisorer om hur de ser på tillämpningen av upplysningskraven och 

granska hur de förhåller sig i praktiken. Bör kraven ändras för att förenkla tillämpningen eller behövs 

det mer kunskaper om IFRS bland revisorerna för att reducera missförstånd mellan årsredovisningar och 

upplysningskraven?  
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8. Bilagor 
 

 

Bilaga 1. Poäng år 2005 

 

Tabellen visar samtliga företagens poäng inom respektive upplysningskrav, samt deras totala poäng. 

 

Företag a) c) d)i d)ii d)iii d)iv d)v f) Totala poäng 

AarhusKarlshamn 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

AddTech 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

ASSA Abloy 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Axfood 1 1 1 1 1 0 1 0 6 

Betsson 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Beijer 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Biotage 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

Björn Borg 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Boliden 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

BTS Group 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

Cloetta 1 0 0 0 0 1 1 1 4 

Connecta Group 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Electrolux 1 0 0 0 1 1 0 1 4 

Enea 1 1 1 0 1 1 1 0 6 

Eniro 1 1 1 0 0 1 1 1 6 

Fagerhult 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Feelgood Svenska 0 1 1 1 1 0 1 1 6 

Haldex 1 1 0 0 1 1 1 0 5 

ICA Gruppen 1 1 1 0 1 1 1 0 6 

Intrum Justitia 1 0 1 1 1 0 1 1 6 

KappAhl 1 1 1 0 1 1 1 0 6 

Malmberg Elektriska 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

Meda 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Mekonomen 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Midsona 1 1 1 1 1 1 1 0 7 



 

 

Modern Times Group 1 0 0 0 1 0 1 0 3 

NCC 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Nobia 1 0 1 1 0 1 1 1 6 

Novotek 1 1 0 1 1 1 1 0 6 

Opcon 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Orexo 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

Peab 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Poolia 1 1 0 0 1 0 1 0 4 

Probi 0 1 0 0 0 1 1 0 3 

Ratos 1 1 1 0 1 0 1 0 5 

Rejlers 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Rörvik Timber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAS 1 1 0 0 1 1 1 1 6 

SCA 1 1 1 0 1 1 0 0 5 

Semcon 1 0 0 0 0 1 0 1 3 

Softronic 1 1 0 0 1 1 1 0 5 

Svenska Handelsbanken 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

Swedish Match 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Tele2 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Trelleborg 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Unibet Group 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Venue Retail Group 0 1 0 1 0 0 1 0 3 

Vitrolife 1 1 1 0 1 0 1 0 4 

Volvo 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

ÅF 1 1 0 0 1 1 1 1 6 

 

  



 

 

Bilaga 2. Poäng år 2012 

 

Tabellen visar samtliga företagens poäng inom respektive upplysningskrav, samt deras totala poäng. 

 

Företag a) c) d)i d)ii d)iii d)iv d)v f) Totala poäng 

AarhusKarlshamn 1 1 0 0 1 1 1 0 5 

AddTech 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ASSA Abloy 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Axfood 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Betsson 1 1 0 1 1 1 1 0 6 

Beijer 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Biotage 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Björn Borg 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Boliden 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

BTS Group 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Cloetta 1 1 0 1 1 1 1 0 6 

Connecta Group 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Electrolux 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Enea 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Eniro 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

Fagerhult 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Feelgood Svenska 1 1 1 0 0 0 1 1 5 

Haldex 0 0 1 1 1 1 1 0 5 

ICA Gruppen 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Intrum Justitia 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

KappAhl 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Malmberg Elektriska 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Meda 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Mekonomen 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Midsona 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

Modern Times Group 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

NCC 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Nobia 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Novotek 1 1 1 0 0 1 1 1 6 



 

 

Opcon 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Orexo 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Peab 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Poolia 1 1 0 0 1 1 1 0 5 

Probi 0 1 0 0 1 1 1 1 5 

Ratos 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Rejlers 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Rörvik Timber 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

SAS 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

SCA 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

Semcon 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

Softronic 1 1 0 1 1 1 1 0 6 

Svenska Handelsbanken 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Swedish Match 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Tele2 1 1 1 0 1 1 1 0 6 

Trelleborg 1 1 1 0 1 1 0 1 6 

Unibet Group 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

Venue Retail Group 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

Vitrolife 1 1 1 0 1 0 1 0 5 

Volvo 1 0 0 0 0 1 1 1 4 

ÅF 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Goodwill år 2005 

 

Tabellen visar i vilken utsträckning respektive företag uppfyllt upplysningskraven, detta i procents. 

Tabellen redogör även för företagens goodwillpost i relation till företagens totala tillgångar, samt om 

deras andel goodwill innebär att de har liten eller stor andel goodwill.  

 

Företag % Uppfyllt % Goodwill Stor/liten goodwill 

AarhusKarlshamn 87,5% 8,67% Liten 

AddTech 87,5% 14,73% Liten 

ASSA Abloy 100% 46,64% Stor 

Axfood 75% 14,94% Liten 

Betsson 87,5% 49,6% Stor 

Beijer 12,5% 6,16% Liten 

Biotage 75% 51,66% Stor 

Björn Borg 12,5% 10,15% Liten 

Boliden 37,5% 13,78% Liten 

BTS Group 37,5% 15% Liten 

Cloetta 50% 5,74% Liten 

Connecta Group 87,5% 19,3% Liten 

Electrolux 50% 4,69% Liten 

Enea 75% 18,27% Liten 

Eniro 75% 65,9% Stor 

Fagerhult 25% 18,14% Liten 

Feelgood Svenska 75% 28,75% Liten 

Haldex 62,5% 10,1 Liten 

ICA Gruppen 75% 0,74 Liten 

Intrum Justitia 75% 38,42 Stor 

KappAhl 75% 24,44 Liten 

Malmberg Elektriska 37,5% 1,76 Liten 

Meda 87,5% 65,07 Stor 

Mekonomen 100% 10,62 Liten 

Midsona 87,5% 35,5 Stor 

Modern Times Group 37,5% 18,34 Liten 

NCC 100% 6,54 Liten 



 

 

Nobia 75% 24,94 Liten 

Novotek 75% 13,56 Liten 

Opcon 87,5% 9,5 Liten 

Orexo 25% 0,69 Liten 

Peab 100% 0,14 Liten 

Poolia 50% 25,39 Liten 

Probi 37,5% 3,33 Liten 

Ratos 62,5% 26,12 Liten 

Rejlers 37,5% 24,81 Liten 

Rörvik Timber 0% 3,03 Liten 

SAS 75% 5,14 Liten 

SCA 62,5% 14,65 Liten 

Semcon 37,5% 10,38 Liten 

Softronic 62,5% 22,34 Liten 

Svenska Handelsbanken 25% 0,6 Liten 

Swedish Match 87,5% 18,9 Liten 

Tele2 87,5% 39,1 Stor 

Trelleborg 87,5% 30,91 Stor 

Unibet Group 12,5% 6,21 Liten 

Venue Retail Group 37,5% 5,88 Liten 

Vitrolife 50% 1,9 Liten 

Volvo 25% 4,31 Liten 

ÅF 75% 10,17 Liten 

 

  



 

 

Bilaga 4. Goodwill år 2012 

 

Tabellen visar i vilken utsträckning respektive företag uppfyllt upplysningskraven, detta i procents. 

Tabellen redogör även för företagens goodwillpost i relation till företagens totala tillgångar, samt om 

deras andel goodwill innebär att de har liten eller stor andel goodwill.  

 

Företag % Uppfyllt % Goodwill Stor/liten andel goodwill 

AarhusKarlshamn 62,5% 10,71% Liten 

AddTech 100% 22,73% Liten 

ASSA Abloy 100% 48,34% Stor 

Axfood 100% 19,99% Liten 

Betsson 75% 42,54% Stor 

Beijer 87,5% 21,45% Liten 

Biotage 100% 15,60% Liten 

Björn Borg 100% 2,01% Liten 

Boliden 50% 7,60% Liten 

BTS Group 100% 25,97% Liten 

Cloetta 75% 20,55% Liten 

Connecta Group 87,5% 17,69% Liten 

Electrolux 100% 7,28% Liten 

Enea 87,5% 17,8% Liten 

Eniro 75% 7,76% Liten 

Fagerhult 100% 34,49% Stor 

Feelgood Svenska 62,5% 37,91% Stor 

Haldex 62,5% 13,69% Liten 

ICA Gruppen 87,5% 5,88% Liten 

Intrum Justitia 75% 27,95% Liten 

KappAhl 87,5% 24,88% Liten 

Malmberg Elektriska 100% 1,44% Liten 

Meda 87,5% 37,78% Stor 

Mekonomen 100% 33,34% Stor 

Midsona 87,5% 44,34% Stor 

Modern Times Group 100% 24,51% Liten 

NCC 100% 4,69% Liten 



 

 

Nobia 87,5% 29,15% Liten 

Novotek 75% 19,09% Liten 

Opcon 100% 19,12% Liten 

Orexo 87,5% 5,36% Liten 

Peab 100% 5,53% Liten 

Poolia 62,5% 10,4% Liten 

Probi 62,5% 2,02% Liten 

Ratos 87,5% 46,18% Stor 

Rejlers 100% 25,6% Liten 

Rörvik Timber 100% 9,88% Liten 

SAS 75% 2,46% Liten 

SCA 87,5% 9,25% Liten 

Semcon 87,5% 34,85% Stor 

Softronic 75% 34,2% Stor 

Svenska Handelsbanken 87,5% 0,26% Liten 

Swedish Match 87,5% 3,88% Liten 

Tele2 75% 20,68% Liten 

Trelleborg 75% 30,67% Stor 

Unibet Group 75% 54,45% Stor 

Venue Retail Group 87,5% 19,05% Liten 

Vitrolife 62,5% 39,4% Stor 

Volvo 50% 6,6% Liten 

ÅF 87,5% 51,59% Stor 

 

  



 

 

Bilaga 5.  Chi-två test - ekvation och beräkningar 

 

Chi-två testets ekvation: 

  

     
      

 
 

 

X² = grekiska bokstaven ”chi” 

∑ = summan 

O = observerad frekvens 

e = förväntad frekvens 

 

 

Hypotesprövning 2: Samband mellan uppfyllelse av upplysningskraven och goodwillstorlek år 2012 

 

Förväntade värden: 
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   = 0,04 + 0,10 + 0,07 + 0,18  

 

   = 0,39  Understiger det kritiska värdet och därför ska H0 inte förkastas. 

 

Frihetsgrader: (k-1)(r-1) = (2-1)(2-1) 

Signifikansnivå: 5 %  

Kritisk punkt: 3,84  

Ensidigt test 

 


