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Abstract 

 

This thesis examines how consistently do Swedish listed companies apply IAS 36 paragraph 134 

and which factors can explain the level of compliance with this standard. The purpose of this 

study is to contribute to knowledge of the current goodwill impairment testing practices under 

IFRS/IAS regulation and identify factors influencing the extent of corporate compliance with the 

disclosure requirements. The study applies the quantitative approach. The empirical data have 

been collected using content analysis. The annual reports of the Nasdaq-listed Swedish 

companies for 2010 and 2015 have been analysed in respect of compliance with IAS-required 

disclosures. The coding scheme has been developed based on IAS 36 paragraph 134. The 

collected data were statistically analysed. The study reviews the literature surrounding factors 

affecting companies’ compliance with the standard. Stakeholder theory, new institutional theory 

and positive accounting theory have been used to explain the accounting choices made by the 

preparers. The evidence from this study provides support for two of these theories. The findings 

reveal that the level of compliance is still low but it has been improved because of the 

isomorphic changes. The study also finds that nonfinancial companies apply the standard more 

consistently then financial ones, which means that the level of compliance can be associated with 

industry. The findings highlight an important link between the level of commercial sensitivity in 

the information and the quality of reported goodwill impairment test disclosures. 

 

Keywords: Accounting choice, New institutional theory, Positive accounting theory, IFRS, IAS 

36, Goodwill impairment disclosures, Sweden 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en globaliserad värld där utveckling av kommunikation medför att världens länder med 

dess invånare bundits samman och skapat en mer gemensam ekonomi. Antalet multinationella 

företag ökar ständigt, fler investerare diversifierar sina risker genom att agera internationellt, fler 

företag väljer att sprida ägandet och noteras på börsen. Kapitalmarknaden är intresserad av 

företagens nuvarande och framtida marknadsvärde samt ser företagens finansiella rapporter som 

ett beslutsunderlag. I detta sammanhang är det viktigt att redovisningarna utförs enligt 

gemensamma redovisningsnormer som är utformade utifrån investerarnas perspektiv (Rehnberg 

2012). 

IFRS skapades i syfte att ge information till existerande samt potentiella investerare och 

långivare.1 Standarderna trädde i kraft under 2005 i EU och är obligatoriska för 

koncernredovisning för alla noterade bolag enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) 1606/2002 av den 16 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. 

Standarderna utformades enligt principbaserat tillvägagångsätt i syfte att tillhandahålla 

vägledning för en global praktisk tillämpning samt att ge företag en möjlighet att återspegla sin 

egen ekonomiska situation i redovisningen. IFRS skapar ett brett tolkningsutrymme genom att 

endast ange fundamentala principer utan några kvantitativt definierade regler. Detta innebär att 

redovisarna som tolkar hur standarderna ska tillämpas. Försiktighetsprincipen kan inte användas 

som en argumentation vid upprättning av redovisning enligt IFRS. Detta förklaras med att en 

redovisningsmålgrupp tillför kapital till företaget och eftersträvar verkliga värderingar av 

företagets finansiella ställning (Carrington et. al. 2015).  

Företagsledningen har möjlighet att göra sina tolkningar utifrån verksamhetshändelsernas 

ekonomiska innebörd. Å ena sidan får redovisarna en möjlighet att presentera en rättvisande bild 

som medför en ökad relevans för de finansiella rapporterna. Å andra sidan kan ett brett 

tolkningsutrymme i standarderna leda till icke-neutral redovisning. Företagsledningen kan ha ett 

                                                           
1 Det påpekas i standarderna att företagsledningen och skattemyndigheten inte är en målgrupp för redovisningen 

vilket innebär att redovisning som är utförd i enlighet med IFRS har en annan målgrupp än svenska 

redovisningsprinciper (Carrington et. al. 2015).  
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eget incitament att påverka redovisning genom att göra icke-neutrala bedömningar. Det kan 

också vara omöjligt för företagsledningen att göra bedömningar med tillräcklig grad av säkerhet. 

Tillämpning av principbaserade standarder har sina effekter för alla börsnoterade bolag. Alla 

parter som är involverade i redovisning enligt standarderna: revisorer samt redovisare behöver ha 

en grundlig kunskap om företagets ekonomiska situation, branschspecifik, verksamhetsspecifik 

för att kunna göra sina bedömningar. I sådan situation kommer redovisnings- och 

revideringsrutiner att bli mer avancerade (Rehnberg 2012; Carrington et. al. 2015). 

  

1.2 Problemdiskussion 
För svenska börsnoterade företag är IFRS särdrag att redovisare behöver göra fler och mer 

komplicerade bedömningar vid värdering av vissa tillgångar och skulder till verkligt värde än 

vad som svenska redovisningsstandarderna kräver. En grund för att IFRS kräver dessa 

bedömningar ligger i typ av information som anses vara väsentlig för redovisningens målgrupp. 

Värderingar som görs av företagsledningen i samband med nedskrivningsprövning av goodwill 2 

där inga marknadsvärden finns tillgängliga är ett sådant exempel (Carrington et .al. 2015). 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1126/2008 av den 2 december 2008 om 

antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning nr 

1606/2002/EG ska förvärvad goodwill inte skrivas av utan testas minst en gång per år vid 

årsbokslut genom ett nedskrivningstest som utförs med syfte att indikera nedskrivningsbehov.      

Det finns nästan aldrig en aktiv marknad som kan tas som referens för en beräkning av 

marknadsvärde för en kassagenererade enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats 

på och då baseras enhetens återvinningsvärde på ett nyttjande värde som beräknas utifrån 

respektive framtida prognostiserade kassaflöden vilka i sin tur baseras på finansiella 

budgetar/prognoser som är fastställda av företagsledningen.  

                                                           
2 Vid nedskrivningsprövning fördelas goodwills redovisade värde på kassagenererade enheter eller grupper av 

enheter. Återvinningsvärde av kassagenererade enhet eller grupper av enheter fastställs utifrån ett nyttjandevärde 

eller ett verkligt värde med avdrag för kostnader. Det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjande värdet jämförs 

med redovisade värdet på varje kassagenererad enhet/grupp av enheter. Om behov föreligger belastar 

nedskrivningssumman företagets resultaträkning (Förordning 1374/2013/EU ). 



3 

 

Vid några få undantag 3 får företagsledningen avgöra vilka antaganden och metoder som ska 

användas vid beräkning av framtida kassaflöden för kassagenererade enhet med goodwill. 

Följaktligen tolkas standarderna utifrån redovisarnas bedömningar av verksamhetens framtida 

utveckling samt potentiella risker. Å ena sidan ökar relevansen av kassaflödeprognoserna och 

bolagens redovisningsinformation då redovisarna får använda de värderings metoder och 

antaganden som är lämpligast för en särskild verksamhetshändelse. Å andra sidan redovisas 

liknande information på avvikande sätt på grund av redovisarna har olika syn på redovisning, 

olika värdering av risker eller sina egna ekonomiska incitament som påverkar redovisningsval. 

Under dessa förutsättningar ökar betydelsen av konsekvent tillämpning av standarden. Oavsett 

att gemensamma standarder tillämpas kan inte jämförbarheten uppnås i praktiken för att det 

krävs att liknande ekonomiska händelser redovisas på likartat sätt. (Carrington et. al. 2015). 

Ökande andel av goodwill och minimala nedskrivningar av goodwillposter medför att behovet av 

en enhetlig tolkning och mer konsekvent tillämpning av standarden IAS 36 blir mer och mer 

aktuellt (Gauffin & Nilsson 2013). En underökning av Gauffin och Nilsson (2013) för 

verksamhetsåret 2012 som omfattar 254 företag noterade på Stockholmsbörsen påvisar att värdet 

av goodwill ökar oavbrutet i jämförelse med tidigare år. I absolutvärde uppgår goodwill till 690 

miljarder kronor under 2012. Författarna ifrågasätter nedskrivningarna av goodwill och anger 

statistik för 2008-2012 med nedskrivningar på 1-2 % av total goodwill. De drar slutsatsen att 

tillämpning av IFRS inte underlättar värdering av företagets finansiella ställning speciellt när 

balansen innehåller goodwillposter. Författarna påstår att goodwillvärdet överskattas och påpekar 

att det kommer att uppstå problem relaterade till goodwillposter i balansräkningen i ett 

kortsiktigt perspektiv.  

Punkt 134 i standarden IAS 36 möjliggör utvärdering av nedskrivningsprövningen och innehåller 

regler som innebär att företagen måste ange vilka uppskattningar som gjorts vid beräkningen av 

återvinningsvärdet för kassagenererade enheter med goodwill. Tidigare studier registrerar en 

stabilt låg uppfyllandegrad av standarden vilket innebär att det finns stora risker att goodwill 

                                                           
3 Exempelvis reglementerar standarden IAS 36 att beräkning av nyttjandevärde skall baseras på tillväxt, 

diskonteringsränta, prognosperiod. Standarden föreskriver att värde i varje viktigt antagande ska bedömas i 

förhållande med företagets historik eller ”den långsiktiga tillväxten för de produkter, branscher eller land” 

(Förordning 1374/2013/EU ). 
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överskattas (Pettersson 2015; Persson & Hultén 2006). Tidigare forskning visar kontroversiella 

och tvetydiga resultat när gör ett försök att förklara fenomenet utifrån varierande faktorer (Street 

& Gray 2002; Carlin & Finch 2010; Hartwig 2012; Street & Bryant 2000; Guthrie & Pang 2013; 

Pettersson 2015).  Detta bevisar att det föreligger en problematik med att förklara uppfyllandet 

av krav i standarden.  

Om goodwillbubblan spricker blir de negativa ekonomiska konsekvenserna djupa och 

långvariga. Ju större företag desto alvarligare följderna för omvärlden och marknaderna. Under 

dessa förutsättningar blir det mer aktuellt att lägga fokus på svenska företag som är listade på 

Stockholmsbörsens large cap-lista. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemområde vore det intressant att studera 

 Hur konsekvent svenska börsnoterade företag tillämpar IFRS regelverk avseende 

nedskrivningsprövning av goodwill och vilka faktorer påverkar uppfyllandegraden av 

standarden?  

Uppsatsens problem är avgränsat till svenska företag som är listade på Stockholmsbörsens large 

cap-lista. Dessa företag anges som ”population” vidare i uppsatsen.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap kring finansiell rapportering av 

upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill genom att undersöka existerande praxis 

samt urskilja faktorer som kan förklara uppfyllandegraden. Studien omfattar svenska företag som 

är listade på Stockholmsbörsens large cap-lista. 

1.5 Disposition av uppsatsen 
Studiens allmänna uppläggning återspeglar undersökningsprocessen. Studien inleds med 

bakgrundbeskrivning som leder till diskussion kring problematiken och resulteras i formulering 

av uppsatsens problem och syfte. Därefter sätts uppsatsens problem i relation till tidigare 

forskning. En sammanfattning av några av de viktigaste resultaten från de tidigare studierna 

avslutas med en kort reflektion över hur dessa studier kan användas i uppsatsen. Detta följs av en 

diskussion kring teorier som har särskild relevans för problem i uppsatsen. Teorier kring 

redovisningsval kommer att behandlas. Kapitlet avslutas med en formulering av uppsatsens 
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problem utifrån de valda teoretiska perspektiven och hypoteserna som formuleras utifrån 

befintlig forskning samt teoretisk ansats. Därefter i metodkapitel diskuteras den valda 

undersökningsmetoden och potentiell bias som den valda metoden tillför. Resultat av 

datainsamlingen presenteras tillsammans med analys av informationsinnehållet. Slutsatser 

avseende väsentliga förändringar och samband mellan företagsspecifika egenskaper dras efter 

genomförande av signifikanstest i samma kapitel. Samtidigt kopplas de empiriska resultat som 

analysen frambringat till tidigare forskning och teoretisk referensram. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning där studiens resultat diskuteras med koppling till den övergripande 

frågeställningen och uppsatsens syfte. Diskussionen utmynnar i studiens eget bidrag och ett 

förslag till fortsatt forskning.  

2 Tidigare forskning  
Empiriska studier kring upplysningskraven vid nedskrivningsprövning anses som relevanta för 

uppsatsens syfte. Dessa studier anges som ”tidigare studier” vidare i uppsatsen. Samtidigt 

kommer respektive upplysningskraven anges som ”standarden” vidare i uppsatsen.  

Tidigare studier registrerar oföränderligt en låg uppfyllandegrad av standarden och gör ett försök 

att förklara fenomenet utifrån varierande faktorer (Street & Gray 2002;Carlin & Finch 2010; 

Hartwig 2012; Persson & Hultén 2006; Street & Bryant 2000; Guthrie & Pang 2013; Pettersson 

2015). Om det gäller förändring i tiden har Hartwigs studie (2012) registrerat en svag positiv 

inlärningstrend med efterlevnad av standarden. Samtidigt påstår Carlin och Finch 2010 att en låg 

uppfyllandegrad av en sådan tydlig standard som observeras i mer än tio år kan inte förklaras 

som en brist på kunskap. 

2.1 Företagsspecifika egenskaper som påverkar efterlevnad av standarden 
Företagsstorlek4 är den mest förekommande faktor som analyseras i samband med 

uppfyllandegrad av standarden. Å ena sidan har stora företag mer resurser för att vara flexibla 

och då blir det lättare för dem att hantera de negativa ekonomiska konsekvenser som 

nedskrivningsprövning medför (Pettersson 2015). Vanligtvis har stora företag en bred krets av 

intressenter som prioriterar en hög uppfyllandegrad av standarden (Rehnberg 2012). Å andra 

                                                           
4 För att operationalisera storlek används balansomslutning, omsättning eller antalet av aktieägare 
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sidan motbevisas ett positiv samband mellan företagsstorlek och uppfyllandegrad av standarden 

på grund av att stora företag fortfarande har en låg uppfyllandegraden (Carlin och Finch 2010). 

Den andra av de mest förekommande företagsspecifika faktorerna som analyseras i samband 

med uppfyllandegrad av standarden är branschtillhörighet. Olika branscher karakteriseras ofta av 

särskilda branschspecifika egenskaper. Företag som ingår i branschen kan exempelvis 

konkurrera enligt samma villkor, ha liknande kapitalstruktur eller volatilitet. Därför skapar 

branschtillhörighet likformighetstryck på organisationerna vid tillämpning av standarden 

(Rehnberg 2012). Tidigare forskning har påvisat att branschtillhörighet kan påverka 

redovisningen. Exempelvis har icke-finansiella företag en högre uppfyllandegrad av standarden 

än den finansiella sektorn (Hartwig 2012). Ett annat exempel är att handel-och transportindustri 

tillämpar standarderna mer konsekvent än de andra branscherna (Street & Gray 2002). 

Sannolikheten att branschtillhörighet påverkar efterlevnad av standarden är stor men det finns ett 

behov av utterliggare forskning. 

Förutom de ovanstående faktorerna analyseras ett brett urval av faktorer i samband med 

uppfyllandegraden av standarden. Exempelvis påstår Pettersson (2015) att risker med att inte ha 

en korrekt redovisning är för stora för företag med en svag finansiell ställning 5.  Rehnberg 

(2012) hävdar att belånade företag har en hög motivation att tillämpa IFRS regelverk mer 

konsekvent för att tillgodose intressenternas behov i transparens. Efterlevnad av standarden 

analyseras i samband med listning status, ägarstruktur, branschens storlek på nationella 

aktiemarknaden (Street & Bryant 2000). Studierna visar kontroversiella och tvetydiga resultat 

samt påstår att sambandet mellan företagsspecifika egenskaper och standardens uppfyllandegrad 

är blandat och selektivt. Denna tvetydighet i resultat förklaras av bakomliggande faktorer som 

inte tas med i beräkningen. 

2.2 Externa faktorer som påverkar efterlevnad av standarden 
Den andra gruppen av faktorer som tidigare analyserades i ett samband med uppfyllandegrad av 

standarden ligger utanför företagsspecifika egenskaper och kan anses som en grupp av externa 

faktorer. Uppfyllandegrad av standarden diskuteras ofta i sammanhang med revisorernas 

                                                           
5 Bolag ”med betydande förluster och en låg soliditet” (Pettersson 2015). 
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professionalitet6. Sambandet mellan uppfyllandegrad av standarden och revisionsbyrå anses vara 

tvetydligt. Å ena sidan spelar revisorernas professionalitet en roll för konsekvent tillämpning av 

standarderna (Street & Gray 2002, Wines, Dagwell & Windsor 2007). Följaktligen kan en låg 

uppfyllandegrad av standarden förklaras med revisorernas brist på uppmärksamhet (Guthrie & 

Pang 2013). Å andra sidan skapar ett brett tolkningsutrymme i standarden i kombination med 

begränsade resurser svårigheter för granskningen. Det föreligger ett behov av redovisningstillsyn 

som har tillräcklig kompetens för tolkning av principbaserade redovisningsprinciper. Vissa 

författare (Hellman 2011) anser att övervakningen av finansiella rapporter bör göras av 

Finansinspektionen eller via EU-gemensam tillsyns organisation. Det finns en alternativ idé att 

byråernas kvalitetssäkring kan räknas som en lösning (Dahlgren & Nilsson 2011; Liliedahl 

2011).  

Forskningen har påvisat att företag anpassar sina redovisningsmetoder till nationell praxis och 

inte till internationella regler. Detta betyder att nationella redovisnings traditioner och regelverk 

kan förklara ett samband mellan uppfyllandegrad av standarden och det land där företaget har sin 

hemvist (Pettersson 2015). En hög grad av investerarskydd inkluderat minoritetsägarnas 

rättigheter har ett samband med informationskvalité i finansiella rapporter (Leuz, Nanda & 

Wysocki 2003). Exempelvis påverkar hemvist i Frankrike, Tyskland eller andra västeuropeiska 

länder samt hemvist i Afrika standardens uppfyllandegrad negativt medan företag från Kina och 

Schweiz är mer konsekventa i tillämpning av respektive standard (Street & Gray 2002).  

Intressenternas värderingar anses vara en faktor som påverkar uppfyllandegraden. Om de stora 

företagens intressenter prioriterar sofistikerade redovisningsmetoder samt en hög 

uppfyllandegrad av standarder är de tvingade att ha kongruens med intressenternas värderingar 

för att tillgodose intressenternas behov (Rehnberg 2012).  

2.3 Standardernas ekonomiska sidoeffekter som påverkar efterlevnad av standarden 
I vilken utsträckning standarderna uppfylls kan bero på hur känslig informationen är ur affärs- 

och marknadssynpunkt för de redovisande företagen. Känslig, företagsspecifik information kan 

därmed innebära en lägre grad av uppfyllnad. Det är en vanlig praxis när företagen är 

transparenta enbart till en viss gräns för att undvika potentiella risker (Pettersson 2015; Carlin & 

                                                           
6 Operationaliseras genom tillhörighet till Big Four. 



8 

 

Finch 2010). Det redovisande företagets konkurrenter kan utnyttja informationen, vilket kan 

påverka företagets kassaflöde negativt (Hartwig 2012). Gauffin och Thörnsten (2010) noterar att 

företagen avhåller sig från att rapportera känslighetsanalyser samt hävdar att delkraven i 

standarden kan tolkas tvetydligt och selektivt. Författarna drar dessa slutsatser efter 

kvalitetsgranskning av informationsinnehållet i företagsbeskrivningarna. 

Komplexitet i rutiner för nedskrivningsprövning medför extra kostnader för budgetering, 

värdering, granskning och så vidare (Giner & Pardo 2015; Pettersson 2015). Det är ett exempel 

när redovisningsval har en direkt effekt för företagets kassaflöde (Hartwig 2012). 

3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Redovisningsval utifrån de tre olika perspektiven 

Uppsatsens problem handlar om redovisningsval som företagsledningen gör vid tillämpning av 

standarden. Området är väldigt utforskat och det förekommer ett stort urval av deskriptiva 

redovisningsteorier som används av redovisningsforskarna för att förklara olika företeelser inom 

redovisningen. Teorins grundantaganden ligger till grund för val av teoretisk ingång (Frostenson 

2015).  

Carlin och Finch (2010) påstår att en låg uppfyllandegrad av en sådan standard som observerats i 

mer än tio år kan inte tolkas som en brist på kunskap. För att skapa förståelse om vilka 

driftkrafter ligger till grund för företagens redovisningsval vid tillämpning av standarden 

kommer tre olika teorier att behandlas. De teorierna förklarar redovisningsval på ett väsentligt 

annorlunda sätt. En förklaring utifrån intressenternas krav på transparens görs utifrån 

intressentteori, en förklaring utifrån organisering erbjuds av nyinstitutionell teori och en 

förklaring utifrån den ekonomiska vinning som redovisaren får av sitt val görs utifrån positiv 

redovisningsteori. 

Intressentteori är relevant för uppsatsen eftersom finansiella rapporter kan användas som ett 

instrument i relation med företagsintressenterna. Freeman, Harrison och Wicks (2007) påstår att 

alla som berör eller berörs av företagets verksamhet är företagsintressenter. I detta perspektiv 

anses ett företag vara en del av affärssystem som består av kunder, leverantörer, aktieägare, 

banker och så vidare. Alla parterna i systemet samarbetar och skapar ett värde tillsammans. 
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Företagsledningens uppgift är att göra relationer mellan företaget och företagsintressenterna 

fungerande. Företagsledningen tolkar, balanserar och tillgodoser intressenternas krav på 

organisationen. Freeman, Harrison och Wicks (2007) klassar investerare som är beredda att gå in 

med kapital i företaget som företagets viktigaste intressenter. De påstår att i första hand behöver 

företagsledningen tillgodose behov av de viktigaste intressenterna eftersom de kan tillföra kapital 

till företaget. Efterlevnad av företagets verksamhet beror på hur bra relationer med företagets 

viktigaste intressenterna fungerar. Ett företag tvingas att uppnå kongruens med intressenternas 

värderingar för att säkerställa sin långsiktiga överlevnad. (Freeman, Harrison & Wicks 2007). 

Intressentsammanhanget skiljer sig åt beroende på företagsspecifika faktorer. Exempelvis 

kommer företag som agerar internationellt att skilja sig från lokala företag. Eller kommer 

storföretag skilja sig från mindre ägarledda företag (Frostenson 2015). Uppsatsens problem är 

avgränsat till svenska företag som är listade på Stockholmsbörsens large cap-lista. Dessa publika 

företag agerar på den internationella kapitalmarknaden och karakteriseras av en betydande 

storlek och ett stort antal av aktieägare. För dessa företag sker kreditgivning, upptagande av lån, 

företagsförvärv och handel med aktier internationellt. Företagens viktigaste intressenter använder 

finansiella rapporter som underlag för beslutsfattande. Följaktligen ställer intressenterna 

särskilda krav på transparens och öppenhet som gäller bland annat företagens finansiella 

rapporter (Carrington et .al. 2015). Den här teorin skapar en grund för påståendet att svenska 

företag som är listade på Stockholmsbörsens large cap-lista är beroende av investerare som är 

beredda att gå in med kapital i företaget. Intressenternas krav på transparens styr 

företagsledningens redovisningsval. Företagsledningen använder redovisningsinformation som 

ett instrument för att tillgodose intressenternas behov i transparens. Tidigare forskning som 

förklarar redovisningsval utifrån intressentteori tolkar standardens efterlevnad utifrån företagens 

listning status, ägarstruktur (Street & Bryant 2000), skuldsättningsgrad, företagens storlek och 

intressenternas värderingar (Rehnberg 2012) och företagens finansiella ställning (Pettersson 

2015). 

Den nyinstitutionell teoretiska ingången kan vara relevant för uppsatsen eftersom efterlevnad av 

redovisningsstandarder kan förklaras utifrån organisatorisk likriktning. Det institutionella 

sammanhang som organisationen ingår i ligger till grund för denna förklaring. Organisationer 
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agerar i enlighet med omgivningens förväntningar. När organisationer påverkas av utformade 

regler tenderar de svaga organisationerna efterlikna mer framgångsrika för att minska 

osäkerheten. De kopierar andra företags sätt att följa reglerna i syfte att uppnå sin fortlevnad 

(DiMaggio & Powell 1983; Frostenson 2015). Den här teorin skapar en grund för påståendet att 

vid tolkning av nedskrivningstest av goodwill agerar grupper av organisationer på liknande sätt i 

syfte att minska osäkerheten. Tidigare forskning som förklarar redovisningsval utifrån 

nyinstitutionell teori tolkar standardens efterlevnad utifrån företagens val av redovisningsbyrå 

(Street & Gray 2002; Wines, Dagwell & Windsor 2007; Guthrie &Pang 2013), det land där 

företag har sitt fasta driftställe eller sin hemvist (Street & Gray 2002), nationella redovisnings 

traditioner (Pettersson 2015), branschtillhörighet (Rehnberg 2012; Hartwig 2012 ), grad av 

investerarskydd inkluderat minoritetsägarnas rättigheter (Leuz, Nanda & Wysocki 2003) 

branschens storlek på nationella aktiemarknaden (Street & Bryant 2000). 

Positivredovisnings teori är relevant för uppsatsen då den sätter företagsledningens bedömningar 

i fokus och utgår ifrån en den grundläggande intressekonflikten mellan två olika 

vinstmaximerande och egenintresserade aktörer som har någon form av kontraktsförhållande. 

Samtidigt presenteras redovisningsdata som ett instrument i kontraktsförhållande mellan 

parterna. Redovisningsdata påverkar direkt managers ekonomiska vinning i form av lön, bonusar 

och så vidare. Följaktligen präglas managers redovisningsval av de ekonomiska konsekvenser 

som detta val medför. Denna teori har en ekonomisk grund samt postulerar att ekonomisk 

vinning skapar drivkraft för agentens opportunistiska beteende. Synen på redovisning utifrån 

kontraktskostnads perspektiv i samband med kunskap om tillgängliga redovisningsmetoder är en 

del av en effektiv organisatorisk teknik (Watts & Zimmerman 1978,1990; Holthausen 1981). 

Utifrån dessa grundläggande antaganden skapas en grund till påstående att företagsledningen kan 

agera opportunistiskt när de gör egna bedömningar avseende tillgångar som inte omsätts på en 

aktiv marknad. Vid tillämpning av IFRS regelverk avseende nedskrivningsprövning av goodwill 

spelar subjektiviteten en huvudroll. Detta skapar ett starkt incitament för företagsledningens 

eventuella opportunistiska beteende. Tidigare forskning som förklarar uppfyllandegrad av 

standarden utifrån positivredovisnings teori tolkar standardens efterlevnad utifrån företagsstorlek 

(Pettersson 2015), känslighet av informationen ur affärs- och marknadssynpunkt (Carlin & Finch 
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2010; Pettersson 2015), komplexitet i rutiner för nedskrivningsprövning (Giner & Pardo 2015; 

Pettersson 2015). 

3.2 Hypotesformulering 
Utifrån befintlig forskning och teoretisk ansats skapas de följande antaganden avseende hela 

populationen. Med population avses i denna uppsats svenska företag som är listade på 

Stockholmsbörsens large cap-lista. 

  

I vilken utsträckning uppfyller svenska företag som är listade på Stockholmsbörsens large cap-

lista IFRS kraven avseende nedskrivningsprövning av goodwill. Har det skett någon förändring i 

uppfyllandegraden av standarden IAS 36 p 134 över tiden? 

Tidigare studier registrerar oföränderligt en låg uppfyllandegrad av standarden (Carlin & Finch 

2010; Hartwig 2012; Persson & Hultén 2006; Guthrie & Pang 2013) samtidigt har Hartwigs 

studie (2012) registrerat en svag positiv inlärningstrend med efterlevnad av standarden. Med 

syfte att identifiera förändring i uppfyllandegraden av standarden IAS 36 p 134 över tiden 

jämförs respektive medelvärden för perioden 2010 och 2015. I linje med Hartwigs studie (2012) 

formuleras antagandet att det har skett en positiv förändring i uppfyllandegraden av standarden 

under perioden 2010-2015. Antagandet formuleras i de följande hypoteserna:  

H0: Det föreligger ingen skillnad i uppfyllandegraden av standarden mellan populationen 2010 

och populationen 2015.  

H1: Det föreligger en skillnad i uppfyllandegraden av standarden mellan populationen 2010 och 

populationen 2015.  

Eftersom denna studie syftar till att urskilja faktorer som kan förklara uppfyllandegrad av 

standarden kan förändringar i uppfyllandegraden som sker över tiden anses som en tidsfaktor. 

Om analys av den insamlade empirin visar att det föreligger en skillnad i uppfyllandegrad av 

standarden mellan 2010 och 2015 kommer tidsfaktorn att tas med i regressionsanalysen 

tillsammans med de andra faktorerna i syfte att utesluta något undertryckt samband.  
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Finns det skillnader i uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 mellan branscherna avseende svenska 

företag som är listade på Stockholmsbörsens large cap-lista?  

Tidigare forskning har påvisat att sannolikheten att branschtillhörigheten i vissa fall kan påverka 

redovisningen (Hartwig 2012; Street & Gray 2002). Detta skapar en grund för antagandet att 

branschspecifika egenskaper påverkar standardens uppfyllandegrad. Nyinstitutionell teori kan 

användas som ett stöd för antagandet. DiMaggio & Powell (1983) påstår att när organisationer 

påverkas av utformade regler tenderar organisationerna kopiera andra företags sätt att följa 

reglerna i syfte att uppnå sin fortlevnad. I linje med Rehnbergs (2012) påstående att 

branschtillhörighet skapar likformighetstryck på organisationerna vid tillämpning av standarden 

skapas ett antagande att företag i första hand anpassar sina redovisningar till branschpraxis och 

inte själva standarden. Skillnader i medelvärde av uppfyllandegrad mellan olika branscher 

kommer att undersökas. Därför formuleras antagandet i de följande hypoteserna: 

H0: Det föreligger ingen skillnad i uppfyllandegrad av standarden mellan branscherna i 

populationen 2010. 

H2: Det föreligger en skillnad i uppfyllandegrad av standarden mellan branscherna i 

populationen 2010. 

H0: Det föreligger ingen skillnad i uppfyllandegrad av standarden mellan branscherna i 

populationen 2015. 

H3: Det föreligger en skillnad i uppfyllandegrad av standarden mellan branscherna i 

populationen 2015. 

 

Vilka andra företagsspecifika faktorer kan förklara uppfyllandegrad av standarden och på vilket 

sätt?  

Rehnberg (2012) påstår att belånade bolag har en hög motivation att tillämpa IFRS regelverk mer 

konsekvent i syfte att tillgodose intressenternas behov i transparens. Om bolaget är högt belånat 

vilket är riskfaktor har bolagets intressenter ett högre krav på transparens.  Följaktligen borde 

hög belånade företag ha högre uppfyllandegrad av standarden i linje med påstående att företagen 

tvingade att uppnå kongruens med intressenternas värderingar för att tillgodose intressenternas 
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behov (Freeman, Harrison & Wicks 2007; Frostenson 2015). För att operationalisera de belånade 

bolagen kommer skuldsättningsgrad att användas. I linje med Rehnbergs studie (2012) görs ett 

antagande att ju högre skuldsättningsgrad desto högre blir uppfyllandegrad av standarden. 

H0: Det föreligger inget samband mellan Skuldsättningsgrad (%) och uppfyllandegraden av IAS 

36 p 134 i populationen.  

H4: Det föreligger ett positivt samband mellan Skuldsättningsgrad (%) och uppfyllandegraden av 

IAS 36 p 134 i populationen.  

Ökande andel av goodwill och minimala nedskrivningar av goodwillposter medför att behovet av 

en enhetlig tolkning och mer konsekvent tillämpning av standarden IAS 36 blir mer och mer 

aktuellt (Gauffin & Nilsson 2013). Intressenternas värderingar anses vara en faktor som påverkar 

uppfyllandegraden (Rehnberg 2012). I uppsatsen syfte antas att var och en utav dessa faktorer: 

andel av goodwill eller minimala nedskrivningar av goodwillposter kan ha betydelse. Om ett 

bolag karakteriseras av en stor andel av goodwill i procent av eget kapital i balansräkningen eller 

om ett bolag gör minimala nedskrivningar av goodwillposter anses var och en utav dessa som en 

riskfaktor för bolagets intressenter. Följaktligen ställer intressenterna ett högre krav på 

transparens. Då borde dessa bolag ha en högre uppfyllandegrad av standarden i linje med 

påstående att företagen tvingade att uppnå kongruens med intressenternas värderingar för att 

tillgodose intressenternas behov (Freeman, Harrison & Wicks 2007; Frostenson 2015). Utifrån 

ett ovanstående resonemang är det möjligt att anta att ju större andel av goodwill i procent av 

eget kapital i balansräkningen desto högre blir intressenternas krav på transparens och 

följaktligen desto högre blir uppfyllandegrad av standarden.  

H0: Det föreligger inget samband mellan GW/EK (%) och uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i 

populationen.  

H5: Det föreligger ett positivt samband mellan GW/EK (%)och uppfyllandegraden av IAS 36 p 

134 i populationen.  

Och ju mindre goodwillnedskrivningar desto högre blir intressenternas krav på transparens och 

följaktligen desto högre blir uppfyllandegrad av standarden.  

H0: Det föreligger inget samband mellan Nedskrivningsprocent avseende goodwill och 

uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i populationen. 
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H6: Det föreligger ett negativt samband mellan Nedskrivningsprocent avseende goodwill och 

uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i populationen. 

Pettersson (2015) betonar att risker med att inte ha en korrekt redovisning är för stora för företag 

med en svag finansiell ställning 7. För att operationalisera de bolagen med en svag finansiella 

ställning kommer avkastning på eget kapital att användas. I linje med Petterssons studie (2015) 

görs ett antagande att ju lägre avkastning på eget kapital desto högre blir uppfyllandegrad av 

standarden. Företagen som har en låg avkastning på eget kapital är tvingade att lämna mer 

information i sina upplysningar eftersom deras intressenter klassar en låg avkastning som en 

riskfaktor och ställer ett högre krav på transparens. Då borde företagen med en låg avkastning på 

eget kapital ha en högre uppfyllandegrad av standarden i linje med påstående att företagen 

tvingade att tillgodose intressenternas behov (Freeman, Harrison & Wicks 2007; Frostenson 

2015) 

H0: Det föreligger inget samband mellan Avkastning på eget kapital (%) och uppfyllandegraden 

av IAS 36 p 134 i populationen.  

H7: Det föreligger ett negativt samband mellan Avkastning på eget kapital (%) och 

uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i populationen.  

4 Metod och metodologiska överväganden  
Problem i uppsatsen behandlas med hjälp av deduktiv ansats (Bryman & Bell 2013). 

Redovisningsval är ett väldigt utforskat område då det finns en möjlighet att använda 

vetenskapligt deskriptiv teori för att välja en teoretisk ingång, att förstå fenomenet samt skapa 

hypoteser som ska testas vidare i studien. Rent tekniskt kan man behandla uppsatsens problem 

med en induktiv insats och dra generella slutsatser direkt från empirin men validiteten samt 

trovärdigheten av resultatet kommer att drabbas på grund av subjektiviteten i bedömningen samt 

begränsad empiri.  

Undersökningsproblem avgör valet av en vetenskaplig metod. Uppsatsens problem behandlas 

med hjälp av en kvantitativ metod (Frostenson 2015; Bryman & Bell 2013). Om uppsatsens syfte 

är att förklara ett gap mellan teori och praxis i redovisningen är det möjligt att försöka finna 

                                                           
7 Bolag ”med betydande förluster och en låg soliditet” (Pettersson 2015). 
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faktorer som påverkar standardens uppfyllandegrad, analysera sambandet mellan 

uppfyllandegrad av standarden och dess faktorer samt förklara bolagens val av 

redovisningsmetod utifrån analysen. Det insamlade materialet är kvantifierbart vilket gör det 

möjligt att dra slutsatser med hjälp av analytisk statistik och logik (Bryman & Bell 2013). Rent 

teoretiskt skulle det kunna vara möjligt att utföra en kvalitativ studie genom att intervjua eller 

skicka ut en enkät till företagsledningen men det är svårt att lita på att respondenterna svarar 

uppriktigt speciellt om det föreligger en intressekonflikt. 

I enlighet med tidigare studier (Hartwig 2012; Carlin & Finch 2010; Street & Bryant 2000) 

baseras underökningen på primärdata som samlas in genom kodning av årsredovisningar. Denna 

studie syftar till att undersöka det empiriska materialet som omfattar 2010 samt 2015. En fem års 

period bedöms vara en rimlig intervall för att upptäcka väsentliga förändringar i 

uppfyllandegraden. Standarden för 2010 som anges i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) 70/2009 av den 23 januari 2009 om antagande av ändring av förordning 1126/2008/EG i 

enlighet med förordning 1606/2002/EG med avseende på förbättringar av IFRS-standarder och 

standarden för 2015 som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1374/2013 av 

den 19 december 2013 om antagande av ändringar till IAS 36 har analyserats. Inga väsentliga 

förändringar av standarden avseende nedskrivningsprövning av goodwill som kunde påverka 

jämförbarhet av företagsbeskrivningarna har skett under 2010-2015.8 För att statistiskt kunna 

analysera och tolka det insamlade materialet kvantifieras uppfyllandegraden av IAS 36 p.134. 

Årsredovisningar och finansiella nyckeltal har hämtats från Retriever Business. 

Marknadsstatistik har hämtats från http://www.nasdaqomxnordic.com och 

https://www.avanza.se. 

Urvalskriterierna är kopplade till det studerade området: företagens aktier är listade på 

Stockholmsbörsens Large Cap lista per 01112016, företagen redovisar goodwill, företagen har 

upprättat sina årsredovisningar enligt IFRS samt ha funnits på börsen sedan 2010. Urvalet består 

av: 

                                                           
8 Skillnaden i p.134 av standarden IAS 36 avser del krav ”e”. Se bilaga 2. 

https://www.avanza.se/
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Large Cap Börslista från https://web-retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/businessinfo: 70 

st.9 

Trettiofem av företagen på ovanstående lista har inte uppfyllt urvalskriterierna och har klassats 

som bortfall p.g.a.   

- Hade ingen verksamhet under 2010: -2 st. 

- Goodwillpost saknas i rapporterna 2010 eller 2015: -28 st. 

- Företagen som inte upprättat årsredovisning enligt IFRS under 2010: -1st. 

- Tekniskt fel eller saknas noter: -4 st. 

--------------------- 

Resterande 35 st. 

Sammanfattningsvis omfattar analysen 70 årsredovisningar på 35 företag avseende räkenskapsår 

2010 och 2015. En lista över de företag som ingår i urvalet, primära och sekundära data 

representeras i bilaga 1. 

För att få fram statistik gällande uppfyllande av kraven i standarden användes en kvantitativ 

innehållsanalys. Med hjälp av den här empiriska vetenskapliga metoden kodas relaterat innehåll i 

årsredovisningarna enligt utformade kodningskriterier (Krippendorff 2013). Upplysningskraven i 

standarden är principbaserade därför skiljer sig upplysningarna åt. För att vägleda kodningen 

samt uppnå likvärdighet i granskningen tolkades upplysningskraven i standarden IAS 36 p.134, 

utformades kodningskriterier och kodningsregler som presenteras i bilaga 2.  

Kodningskriterierna som presenteras i den vänstra kolumnen av bilaga 2 tolkar varje delkrav av 

standarden utifrån vad företagen måste uppnå. Kodningsreglerna som presenteras i den högra 

kolumnen av bilaga 2 visar hur bristfällig information ska definieras samt fastställer logiken med 

kodningen. De utformade kodningskriterierna och kodningsreglerna har granskats dubbelt och 

testats på några slumpmässigt valda företag. Syfte med dessa åtgärder var att efterlysa om det 

föreligger något logiskt fel i kriterierna eller kodningsreglerna. Efter testet har ytterligare 

justeringar av kodningskriterierna och kodningsreglerna utförts och kodningen påbörjats. 

Kodningen utfördes genom att bedöma det manifesta innehållet med hjälp av kodningskriterierna 

(Krippendorff 2013). Under det manifesta innehållet avses noter som gäller 

                                                           
9 Nordic list 2016-11-01 från http://www.nasdaqomxnordic.com/ , avs. STO Exchange/avs. ”Large”: 105 st. 

https://web-retriever-info-com.db.ub.oru.se/services/businessinfo
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redovisningsprinciper, immateriella tillgångar, av- och nedskrivningar, rörelseförvärv, risk-och 

känslighetsanalys samt balans-och resultatrapporter i respektive årsredovisning. Punkter där 

delkraven har uppfyllts enligt kodningskriterierna får 1 poäng i tabellen. Punkter med bristfällig 

information som definieras enligt bilaga 2 får 0 poäng i tabellen. Poängen summerades för 

respektive delkrav och därefter dividerades summan med antalet årsredovisningar som granskats. 

Resultatet av kodningen presenteras i tabellerna 1 och 2 i analysavsnittet. Upplysningarnas 

tillförlitlighet värderades inte utan endast bedömdes om respektive information finns. 

Kodning innebär en subjektiv bedömning och kan innehålla potentiella bias. I situation när 

kodning genomförs utifrån standardiserade kodningskriterierna har reliabilitet vid 

datainsamlingen en betydelse för hela studiens trovärdighet. Reliabiliteten uppnås genom att låta 

flera personer koda materialet och sedan jämföra hur deras resultat stämmer överens (Bryman & 

Bell 2013; Eliasson 2013). Kodningen i denna studie utfördes av en person. För att uppnå 

reliabiliteten upprepades kodningen på 5 % av slumpvis utvalda företag. Resultatet av varje 

stickprovskontroll stämde överens med tidigare kodnings resultat.  

För att ytterligare bevisa att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett tillförlitligt sätt 

samt möjliggöra för andra forskare att upprepa denna studie och få samma resultat 

dokumenterades hela undersökningsprocessen inkluderat datainsamlingsprocess, 

bortfallkriterierna och analys av resultatet.  

Det är viktigt för studiens validitet att data som används är relevant för studiens forskningsfråga 

och syfte. Undersökningsresultat är generaliserbart för svenska företag som är listade på 

Stockholmsbörsens large cap-lista. Dessa företag omfattas av studiens frågeställning.  

Data analyseras med hjälp av statistiska metoder när respektive variablerna relateras till varandra 

för att förklara och förstå fenomenet (Bryman & Bell 2013; Eliasson 2013). För att utterliggare 

säkerställa studiens validitet har de valda variablerna kontrollerats med syfte att efterlysa om de 

parametrar som beskriver de valda variablerna är relevanta mått på den undersökta egenskapen. 

Skalor som används för mättning av variabelvärden ligger till grund för de statistiska metoder 

som används (Eliasson 2013; Greve 2014). Uppfyllandegrad av standarden mäts med 

kvantitativa mått och tas som en beroende variabel till alla analyser i denna studie. Nästan alla av 

de oberoende variablerna som testas i samband med uppfyllandegrad av standarden enligt 

hypoteserna 1-7 mäts kvantitativt. Undantag är branschtillhörighet som är en kvalitativ variabel.  
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För att jämföra medelvärden vid parvisa jämförelser när beroende variabel mäts med kvantitativa 

mått används t-test. För att jämföra fler än två grupper i situation när en beroende variabel är 

kvantitativ och en oberoende variabel är kvalitativ utförs ANOVA-test samt ett post hoc-test. När 

det gäller samband mellan kvantitativa variabler utförs korrelationanalys och regressionsanalys i 

denna studie (Greve 2014).  Slutsatser om populationen dras efter en applicering av signifikant 

test. Accepterade p-värde väljs i linje med praxis vilket betyder att hypotesprovning görs, om 

inte annat anges, på 95 % nivå.  

 

5 Analys 
I samband med insamling av kravuppföljningsstatistik har analys av informationsinnehållet i 

företagsbeskrivningarna avseende nedskrivningsprövning av goodwill utförts för att öka 

förståelsen i problematiken samt möjligen identifiera ett incitament som ligger bakom 

uppfyllandet av kraven i standarden. I punkt 5.1 av analyskapitlet presenteras 

informationsinnehållet i företagsbeskrivningarna på varje delkrav av standarden. I punkt 5.2 

analyseras resultatet på branschnivå och företagsnivå med hjälp av statistiska metoder. 

 

5.1 Analys av informationsinnehållet i företagsbeskrivningarna 
Nedan presenteras en analys av informationsinnehållet i företagsbeskrivningarna avseende 

nedskrivningsprövning av goodwill. Observera att företagens namn inte anges på grund av att 

syftet med analysen är att illustrera problemet och inte att peka ut vissa företag. 
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Tabell 1. Sammanställning av uppfyllandegrad av standarden IAS 36 p 134 för 2010 och 2015 

med delkravfördelning. 

Delpunkt av p 134 IAS 36 

2010 2015 
Samtliga 
företag 

Uppfyllt upplysningskraven 
Ingår i 
urvalet 

Uppfyllt upplysnings-
kraven 

Ingår i 
urvalet 

Förändring 
2015-2010 

st. Procent st. St. Procent st. Procentenheter 

a) Redovisat värde för goodwill 31 88.57% 35 35 100.00% 35 11.43% 

b) Redovisat värde för 
immateriella tillgångar med 
obestämbara 
nyttjandeperioder 

15 42.86% 35 21 60.00% 35 17.14% 

c) Grund för beräkning av 
återvinningsvärde 

34 97.14% 35 34 97.14% 35 0.00% 

d) (i) Viktiga antaganden i 
beräkningen av 
nyttjandevärdet 

25 71.43% 35 29 82.86% 35 11.43% 

d) (ii) Metod för fastställande 
av värde i viktiga antaganden 

22 62.86% 35 25 71.43% 35 8.57% 

d) (iii) Prognosperiod 22 62.86% 35 30 85.71% 35 22.86% 

d) (iv) Tillväxttakt 11 31.43% 35 17 48.57% 35 17.14% 

d) (v) Diskonteringsränta 20 57.14% 35 25 71.43% 35 14.29% 

e) Metod för att fastställa 
verkligt värde 

0 0.00% 1 0 0.00% 1 0.00% 

f) Känslighet för förändringar i 
viktiga antaganden 

10 28.57% 35 14 40.00% 35 11.43% 

Samtliga upplysningskrav 
enligt IAS 36 punkt 134 
Samtliga företag 

  60.13%     72.78%   12.66% 

Källa: Egen sammanställning 

Samtliga delpunkter 

Granskningen har påvisat att företagsupplysningarna innehåller betydande andel av bedömningar 

som är baserade på företagets specifik vilket leder till att det är nödvändigt att vara väl insatt i det 

specifika företagets verksamhet för att kunna bedöma informationens kvalitet. Betydande 

variationer i företagsbeskrivningarna i kombination med ett stort behov av företagsspecifika 

kunskaper orsakar svårigheter för granskning. Den här problematiken ligger i linje med 

Rehnbergs studie (2012) som påstår att det krävs en särskild kunskap om företagets specifik för 

att kunna göra bedömningar avseende tillämpade redovisningsmetoder, speciellt när det gäller 

principbaserade redovisnings standarder. 
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Oavsett att alla utom ett företag i urvalet använder diskonterat nuvärde vid sina beräkningar ser 

företagsbeskrivningarna olika ut. Delkraven som är utformade med mindre tolkningsutrymme 

har en högre uppfyllandegrad samtidigt är uppfyllandegraden på de delkraven som kan tolkas 

tvetydligt selektiv. Denna slutsats ligger i linje med tidigare studie (Gauffin & Thörnsten 2010) 

Mest betydande variationer i redovisningen enligt standarden gäller viktiga antaganden på vilka 

företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser. Detta anses vara en logisk konsekvens 

av ett brett tolkningsutrymme som lämnas i delkravet ”dii” av standarden gällande metod för 

fastställande av värde i viktiga antaganden 10.  

a) Redovisat värde för goodwill 

Alla företag noterar i redovisningsprinciperna att redovisat värde för goodwill fördelas på 

kassagenererande enheter men inte alla uppfyller delkravet ”a” avseende fördelning av redovisat 

värde på grund av att de inte har lämnat information om hur värdet fördelats. En hög 

uppfyllandegrad av standarden kan förklaras genom att delkravet är tydligt utformat och inte kan 

tolkas tvetydligt. 

b) Redovisat värde för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder fördelas på 

kassagenererade enheter 

Några få företag uppfyller delkravet ”b” som gäller fördelning av redovisat värde på 

immateriella tillgångar med obestämbara nyttjande perioder på kassagenererande enheter. De 

som inte uppfyllt delkravet anger varken information om hur värdet fördelas eller vad andra 

immateriella tillgångar med obestämbara nyttjande perioder avser. Som immateriella tillgångar 

med obestämbara nyttjande perioder anges ofta varumärken som erhålls i samband med 

företagsförvärv. Alla andra immateriella tillgångar som redovisas separat i samband med 

företagsförvärv (kundrelationer, teknologi och så vidare) anges som tillgångar med bestämbar 

nyttjande period. 

 

                                                           

10 ”en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de värden som innefattas i varje 

viktigt antagande, huruvida det värdet eller de värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 

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

tidigare erfarenheter eller externa informationskällor” (Förordning 1374/2013/EU ) 
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c) Grund för beräkning av återvinningsvärde 

Alla utom ett företag har angett en grund för beräkning av enhetens återvinningsvärde och alla av 

de som uppfyller delkravet ”c” väljer att fastställa enheters återvinningsvärde genom beräkning 

av nyttjandevärde för respektive kassagenererande enhet. 

di) Viktiga antaganden på vilka företagsledningen har baserat sina kassaflödeprognoser 

En stor andel av de undersökta företagen uppfyller delkravet och anger varje viktigt antagande i 

beräkningen av nyttjandevärdet vilket är ett delkrav ”di” i standarden.  Det var bestämt i 

kodningskriterierna i bilaga 2 att företagen skulle ange minst tre viktiga antaganden. De företag 

som inte uppfyllt ”di” delkravet anger färre än tre viktiga antaganden eller anger inte alla viktiga 

antaganden. Förutom de tre viktiga antagandena som är obligatoriska enligt standarden: 

prognosperiod, tillväxttakt och diskonteringsränta redovisas olika variationer av viktiga 

antaganden. Exempelvis anges ”efterfrågan, kostnad för insatsvaror, arbetskraftskostnader och 

konkurrenssituation, demografisk utveckling, ränteutveckling” (Årsredovisning AB 2010, s. 127) 

eller ”en stabil kapitaleffektivitet över tid, rörelseresultat, mix av varor och tjänster, 

omkostnader, investeringsbehov” (Årsredovisning AB 2015, s. 130) eller ” antaganden om 

framtida pris- och volymutveckling, en riskfri ränta, en marknadsmässig riskpremie, sambandet 

mellan priset och förändringar i ett jämförelseindex” (Årsredovisning AB 2010, s. 91) eller 

”marknadstillväxt, timpriser och personalkostnad” (Årsredovisning AB 2010, s. 66). 

Ovanstående exempel visar att det inte föreligger likhet i redovisade antaganden. 

 

dii) Metod för fastställande av värde i viktiga antaganden 

En stor andel av företagen baserar sina antagande på tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor. De flesta som inte uppfyllt ”dii” delkravet anger inte beräkningsmetod för 

alla viktiga antaganden eller anger någon annan metod som varken definieras som tidigare 

erfarenheter eller externa informationskällor. 

diii) Prognosperiod 

Några årsredovisningar saknar noteringen att beräkningen baserats på prognoser som fastställts 

av företagsledningen eller ger inte någon förklaring till varför en prognosperiod som är längre än 

fem år används vilket är ”diii” delkrav av standarden. 
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div) Tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödeprognoser bortom den period som 

täckts av de senast gjorda budgetarna 

Nästan alla företag anger ett värde på tillväxten som ligger mellan 2 och 3 procent. De företag 

som inte uppfyllt detta delkrav har missat att ange hur värden på tillväxten fastställs samt 

huruvida ligger det i linje med ” den långfristiga tillväxttakten för de produkter, branscher eller 

land eller länder i vilket företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen 

av enheter) är avsedd” (Förordning 1374/2013/EU). 

dv) Diskonteringsränta 

Uppfyllandegrad av delkraven ”dv” i standarden som gäller diskonteringsränta är hög i urvalet 

för att nästan alla analysenheter anger ett motiv för beräkningen av diskonteringsräntan som ofta 

ligger i linje med en genomsnittligt vägd kapitalkostnad med hänsyn till specifika risker. Nästan 

alla företag anger värden på diskonteringsräntan som varieras mellan 8 och 12 procent före skatt. 

Samtidigt anges diskonteringsränta separat för varje kassagenererande enhet. 

e) Metod för att fastställa verkligt värde. Om enhetens återvinningsvärde baseras på verkligt 

värde minus försäljningskostnader. 

Det var endast ett bolag i urvalet som inte använder ett diskonterat nyvärde vid sina beräkningar. 

Detta företag har inte uppfyllt delkrav ”e” som gäller fastställningsmetod. Det saknas viktiga 

antaganden och metoder för beräkningen av verkligt värde på några av kassagenererande 

enheter. 

f) Känslighet för förändringar i viktiga antaganden 

En extremt låg uppfyllandegrad av standarden uppstår vid tillämpning av delkraven ”f” avseende 

känslighetsanalys av förändringar i viktiga antaganden. Mer än hälften av företagen i urvalet 

lämnar ingen information överhuvudtaget. Många företag visar ingen känslighetsanalys genom 

att notera att "företagsledningens bedömning är att inga rimliga möjliga förändringar i viktiga 

antaganden skulle föranleda att återvinningsvärdet skulle understiga det redovisade värdet” 

(Årsredovisning AB 2010, s.75). Samtidigt anges inte vilka förändringar som anses vara rimliga 

och vilka antaganden ligger till grund för känslighetsanalysen. Detta ligger i linje med Gauffin 

och Thörnsten (2010) som ifrågasätter vikten av liknande kommentarer för användare och drar 

slutsatsen att företagen avhåller sig från att rapportera känslighetsanalyser. 
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De företag som signalerar att en möjlig förändring i ett viktigt antagande skulle medföra ett 

nedskrivningsbehov lämnar ofullständig information avseende de viktiga variabler som används i 

känslighetsanalysen och som reglementeras av punkterna ”f i”-”f iii”. Det fanns några 

redovisningar i urvalet som baserar sina känslighetsanalyser på antaganden som inte noteras som 

viktiga i deras respektive beräkning av diskonterat nyvärde. Delpunkt ”i” i delkravet avseende 

”ett belopp med vilken enhet/gruppen av enheters återvinningsvärde överstiger dess redovisade 

värde ” (Förordning 1374/2013/EU) har uppfyllts i sällsynta fall i urvalet. Detta skulle kunna 

tyda på ett särskilt slags ovilja att offentliggöra informationen. Slutsatsen anger ett stöd för det 

teoretiska påståendet av Watts & Zimmerman (1978,1990) som hävdar att managers 

redovisningsval präglas av de ekonomiska konsekvenser som detta val medför och ligger i linje 

med tidigare forskning som påstår att känslig, företagsspecifik information kan därmed innebära 

en lägre grad av uppfyllnad (Pettersson 2015; Carlin & Finch 2010 ). 

 

5.2 Skillnaden i medelvärden av uppfyllandegraden samt uppfyllandegradpåverkande 

faktorer 
Det föreligger en påtaglig ökning av uppfyllandegraden av standarden i absoluta termer med 12 

procentenheter under 2015 jämfört med 2010 i urvalet. Slutsatser gällande medelvärde av 

uppfyllandegraden samt slutsatser gällande samband mellan företagsspecifika egenskaper och 

uppfyllandegrad av standarden dras efter signifikansprövning som kommer att avgöra om 

relation mellan variablerna kan generaliseras till alla svenska företag som är listade på 

Stockholmsbörsens large cap-lista. Resultatet av hypotesprövning redovisas tillsammans med val 

av statistisk metod och tolkning av resultatet. 

I vilken utsträckning uppfyller svenska företag som är listade på Stockholmsbörsens large cap-

lista IFRS kraven avseende nedskrivningsprövning av goodwill. Har det skett någon förändring i 

uppfyllandegraden av standarden IAS 36 p 134 över tiden? 

Skillnaden i medelvärden av uppfyllandegraden av standarden mellan 2010 och 2015 

signifikanstestats med hjälp av t-test. Outputen representeras i bilaga 3. Enligt outputen uppgick 

medelvärdena av uppfyllandegraden i urvalet av standarden till 60 % i 2010 och 73 % i 2015. T -

test visar skillnaden mellan medelvärdena 12,69841 punkter. Signifikansnivå (Sig.(2-tailed) är 

under 0,050 vilket betyder att det finns en signifikant skillnad i medelvärde mellan grupperna.  
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Om det inte fanns skillnad i uppfyllandegrad mellan 2010 och 2015 är det väldigt osannolikt att 

man ska få skillnaden på 12,7 punkter i urvalet bara på grund av en slump.  

Resultat av hypotesprövning:  

H0: Det föreligger ingen skillnad i uppfyllandegraden av 

standarden mellan populationen 2010 och populationen 2015.  

 

Hypotesen har blivit förkastad 

efter signifikanstestet 

H1: Det föreligger en skillnad i uppfyllandegraden av standarden 

mellan populationen 2010 och populationen 2015.  

 

Sann 

Studien har påvisat att under 2015 tillämpar svenska företag svenska företag som är listade på 

Stockholmsbörsens large cap-lista standarden IAS 36 punkt 134 troligvist mer konsekvent än 

under 2010. En trend med positiv förändring av uppfyllandegraden går i linje med (Hartwig 

2012) som visar en positiv förändring av uppfyllandegraden under 2008 i jämförelse med 2005 

samt förklarar förändringen med inlärningsfenomen. Samtidigt ligger en uppfyllandegraden av 

standarden fortfarande i linje med tidigare studier, exempelvis Hartwigs studie (2012) eller 

Persson och Hulténs studie (2006) vilket innebär att uppfyllandegrad fortfarande är låg. Tidigare 

forskning påstår att redovisningsstandarder som reglementerar nedskrivning av goodwill är 

tydligt utformade. En låg uppfyllandegrad av en sådan standard som observeras i mer än tio år 

kan inte förklaras som en brist på kunskap (Carlin & Finch 2010). Med syfte att hitta en 

förklaring till den registrerade förändringen har analys av förändringar i uppfyllandegraden på 

företagsnivå utförts. Företagen i urvalet har delats in i två grupper beroende på 

uppfyllandegraden som de hade i 2010. En grupp avser företagen som hade en extremt låg 

uppfyllandegrad av standarden och en annan grupp avser de resterande företag. Bilaga 4 och 

Figur 1 representerar förändringar i uppfyllandegrad av standarden med gruppfördelning. Det 

syns tydligt att alla väsentliga förändringar i uppfyllandegraden avser företag med extremt låg 

uppfyllandegrad av standarden vilket bevisar likriktningen. 
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Figur 1. Förändringar i uppfyllandegraden av standarden IAS 36 p.134 

 
Källa: Egen sammanställning 

En positiv förändring av uppfyllandegraden skulle följaktligen kunna förklaras med isomorfi. För 

att minska osäkerheten agerar samtliga organisationer på liknande sätt (DiMaggio & Powell 

1983, Frostenson 2015). Det går att anta att en positiv förändring har skett på grund av att företag 

med extrem låg uppfyllandegrad tenderar att kopiera andra företags sätt att följa reglerna i syfte 

med att uppnå sin fortlevnad.  

Finns det skillnader i uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 mellan branscherna avseende svenska 

företag som är listade på Stockholmsbörsens large cap-lista?  

Tabell 2. Uppfyllandegrad av IAS 36 p 134 med branschfördelning i urvalet. 

p 134 IAS 36 Antal företag 2010 2015 

Förändring 2015-
2010 absoluta 
termer 

Antal 
företag 2010 
och 2015 

Industrials 15 69.63% 78.52% 8.89% 30 

Technology 2 50.00% 77.78% 27.78% 4 

Consumer Services 4 66.67% 72.22% 5.56% 

 

8 

Consumer Goods 5 57.78% 71.11% 13.33% 10 

Telecommunications 2 77.78% 83.33% 5.56% 4 

Basic Materials 3 40.74% 74.07% 33.33% 6 

Financials 3 22.22% 33.33% 11.11% 6 

Health Care 1 66.67% 88.89% 22.22% 2 

Samtliga 
upplysningskrav enligt 
IAS 36 punkt 134 
Samtliga företag 

35 60.32% 73.02% 12.70% 

 
 

70 

Källa: Egen sammanställning 
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För att jämföra medelvärden och räkna fram signifikansen utförs ANOVA-test. Varje år har 

analyserats separat med syfte att analysera förändringarna över tiden. Ett utdrag från output 

representeras i bilaga 5. ANOVA -test visar att det föreligger signifikanta skillnader i 

medelvärde av uppfyllandegrad mellan branscherna i 2010 samt i 2015. Efter detta finns det en 

möjlighet att statistiskt undersöka vilka branscher som skiljer sig åt med hjälp av ett post hoc-

test. Ett post hoc-test för 2010 i bilaga 5 visar att det föreligger signifikanta skillnader i 

uppfyllandegraden av standarden mellan finansbranschen och servicebranschen, finansbranschen 

och industribranschen, finansbranschen och telekommunikationsbranschen. Ett post hoc-test för 

2015 i bilaga 5 visar att finansbranschen skiljer sig åt varje bransch som ingår i analys. Samtidigt 

är medelvärdsskillnaderna i uppfyllandegraden mellan branscherna avseende icke-finansiella 

företag inte signifikanta (p värde>0.05).  

Resultat av hypotesprövning:  

H0: Det föreligger ingen skillnad i 

uppfyllandegrad av standarden mellan 

branscherna i populationen 2010. 

 

Hypotesen har blivit förkastad avseende 

fördelningen 

finansbranschen/servicebranschen, 

finansbranschen/industribranschen, 

finansbranschen/telekommunikationsbranschen. 

 

H2: Det föreligger en skillnad i uppfyllandegrad 

av standarden mellan branscherna i 

populationen 2010. 

 

Sann om det gäller fördelningen 

finansbranschen/servicebranschen, 

finansbranschen/industribranschen, 

finansbranschen/telekommunikationsbranschen. 

 

H0: Det föreligger ingen skillnad i 

uppfyllandegrad av standarden mellan 

branscherna i populationen 2015. 

 

Hypotesen har blivit förkastad avseende 

fördelningen finansiella/icke finansiella. 
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H3: Det föreligger en skillnad i uppfyllandegrad 

av standarden mellan branscherna i 

populationen 2015. 

 

Sann om det gäller fördelningen 

finansiella/Icke finansiella. 

I linje med Hartwigs forskning (2012) har denna studie påvisat att finansbranschen tillämpar 

standarden IAS 36 punkt 134 mindre konsekvent än de andra branscherna. Samtidigt finner 

studien inga signifikanta skillnader i uppfyllandegraden av standarden mellan branscherna 

avseende icke finansiella företag. Jämförelse av resultatet för 2010 och resultatet för 2015 visar 

att skillnaden i uppfyllandegraden mellan finansiella och icke finansiella företag har ökat över 

tiden. Det är möjligt att dra slutsatsen att finansiella och icke finansiella företag eftersträvar att 

uppnå likhet i respektive grupp. Detta går i linje med det teoretiska påstående av DiMaggio & 

Powell (1983) som hävdar att när organisationer påverkas av utformade regler tenderar de 

kopiera andra företags sätt att följa reglerna. Denna slutsats anger stöd till Rehnbergs (2012) 

påstående att branschtillhörighet skapar likformighetstryck på organisationerna vid tillämpning 

av standarden endast om det gäller fördelning mellan finansiella och icke finansiella företag. 

Studien har påvisat att skillnaderna i uppfyllandegraden av standarden mellan analysenheterna 

inte är stora. Som en rekommendation för nästa liknande undersökningar kan noteras att antalet 

av analysenheter behöver ökas. Dessutom borde ett antal av analysenheter i varje bransch vara 

proportionellt till branschens storlek samt överstiga minimalt antal av analysenheter som behövs 

för signifikanstestning.  

Vilka andra faktorer kan förklara uppfyllandegrad av standarden gällande svenska företag som 

är listade på Stockholmsbörsens large cap-lista och på vilket sätt?  

Sambandet mellan variablerna antas vara linjärt. Innan regressionsanalysen har utförts mäts 

bivariata korrelationerna mellan alla kvantitativa variablerna med hjälp av Persons 

korrelationtest. Outputen representeras i den följande tabellen 3.  
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Tabell 3. Korrelationsmatris: Mätning av samvariation mellan Uppfyllandegraden av IAS 36 

p134, Skuldsättningsgrad, GW/EK, Nedskr (% ), Avkastning på eget kapital.                                      

OBS! Endast bivariata korrelationer med p <0.1 visas. 

 Uppfyllandegr
ad 

Skuldsättning
sgrad 

GW/EK Nedskr (%) Avkastning på 
eget kapital    

Uppfyllandegrad      

Skuldsättningsgrad      

GW/EK (%)      
      
Nedskr (%)     -0.218** 

Avkastning på eget 
kapital    

   -0.218**  

Källa: Egen sammanställning. Format tagits ifrån (Sundell 2012). 

*p är under 0.05  

**p är under 0.1 

Persons korrelationtestet har inte påvisat något signifikant bivariat samband mellan 

uppfyllandegrad av IAS 36 p.134 och de andra kvantitativa variablerna vid de signifikansgränser 

som föreslås.  

För att utesluta något undertryckt samband utförs regressionsanalys. Analys av den insamlade 

empirin har påvisat en signifikant skillnad i uppfyllandegrad av standarden mellan 2010 och 

2015. På grund av tidsfaktor kan påverka resultatet tas den med som en kontrollvariabel i 

regressionsmodell 5 i analysen för att utesluta något undertryckt samband och minska risker för 

felaktiga slutsatser. Outputen representeras i Tabell 4.  

Testet påvisar att det finns en signifikant (p <0.05) positiv korrelation endast mellan tidsfaktor 

och uppfyllandegrad av standarden. Varje år förväntas uppfyllandegraden öka med 2,594 

punkter. Endast 4.5% av variationen i uppfyllandegrad kan förklaras av modellen 5 som består 

av Skuldsättningsgrad, GW/EK, Nedskr (%), Avkastning på eget kapital och tidsfaktor. 
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Tabell 4. Regressionstabell: Effekten av Skuldsättningsgrad, GW/EK, Nedskr (%), Avkastning 

på eget kapital, År på uppfyllandegraden. Ostandardiserade b-koefficienter, standard fel inom 

parenteser. Beroende variabel: Uppfyllandegrad av IAS 36 p134. 

 Modell 1 
Effekten av 

Skuldsättning

sgrad på 

uppfyllandegr

aden 

 

Modell 2 
Effekten av 

Skuldsättning

sgrad, 

GW/EK på 

uppfyllandegr

aden 

 

Modell 3 
Effekten av 

Skuldsättningsgrad, 

GW/EK, Nedskr 

(%),på 

uppfyllandegraden 

 

Modell 4 
Effekten av 

Skuldsättningsgrad, 

GW/EK, Nedskr (%), 

Avkastning på eget 

kapital  på 

uppfyllandegraden 

 

Modell 5 
Effekten av 

Skuldsättningsgrad, 

GW/EK, Nedskr 

(%), Avkastning på 

eget kapital, År på 

uppfyllandegraden 

 

Skuldsättnings
grad (%)  
 

2.130 
(2.902) 

2.213 
(2.917) 

2.200 
(2.944) 

2.199 
(2.967) 

1.749 
(2.840) 

      
GW/EK  -0.041 

(0.064) 
-0.042 
(0.065) 

-0.041 
(0.065) 

-0.041 
(0.062) 

      
Nedskr (%)   0.213 

(2.759) 
0.221 
(2.849) 

-0.176 
(2.726) 

      
Avkastning på 
eget kapital 

   0.003 
(0.219) 

0.095 
(0.212) 

      
År     2.594* 

(0.966) 
      
Intercept 63.285* 

(5.211) 
65.390* 
(6.163) 

65.345* 
(6.236) 

65.271* 
(8.210) 

-5157.429* 
(1944.915) 

N 70 70 70 70 70 
R2(adj.) -0,007 -0,015 -0,031 -0,047 0,045 

Källa: Egen sammanställning. Format tagits ifrån SPSS akuten. 

*p är under 0,05 

 

Resultat av hypotesprövning: 

H0: Det föreligger inget samband mellan Skuldsättningsgrad (%) 

och uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i populationen.  

Hypotesen kan inte förkastas. 

H4: Det föreligger ett positivt samband mellan Skuldsättningsgrad 

(%) och uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i populationen.  

 

Inte sann på grund av H0 har inte 

blivit förkastad. 
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H0: Det föreligger inget samband mellan GW/EK (%) och 

uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i populationen.  

Hypotesen kan inte förkastas. 

H5: Det föreligger ett positivt samband mellan GW/EK (%)och 

uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i populationen. 

 

Inte sann på grund av H0 har inte 

blivit förkastad. 

H0: Det föreligger inget samband mellan Nedskrivningsprocent 

avseende goodwill och uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i 

populationen. 

 

Hypotesen kan inte förkastas. 

H6: Det föreligger ett negativt samband mellan 

Nedskrivningsprocent avseende goodwill och uppfyllandegraden 

av IAS 36 p 134 i populationen. 

 

Inte sann på grund av H0 har inte 

blivit förkastad. 

H0: Det föreligger inget samband mellan Avkastning på eget 

kapital (%) och uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i 

populationen.  

 

Hypotesen kan inte förkastas. 

H7: Det föreligger ett negativt samband mellan Avkastning på 

eget kapital (%) och uppfyllandegraden av IAS 36 p 134 i 

populationen.  

 

Inte sann på grund av H0 har inte 

blivit förkastad. 

De utförda korrelation-och regressionsanalyserna visar inget stöd för  Rehnbergs (2012) 

påståenden att intressenternas värderingar anses vara en faktor som påverkar uppfyllandegraden 

standarden och belånade bolag, bolag med en stor andel av goodwill eller bolag som gör 

minimala nedskrivningar av goodwillposter tillämpar standarden mer konsekvent. Analyserna 

visar inget stöd för  Petterssons (2015) påstående att risker med att inte ha en korrekt redovisning 

är för stora för företag med en svag finansiell ställning. Detta resultat ligger i linje med tidigare 

forskning som påstår att sambandet mellan företagsspecifika egenskaper och standardens 

uppfyllandegrad är blandat och selektivt (Street & Bryant 2000). 
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6 Slutsatser  
Denna studie har givit en inblick i praktisk tillämpning av IFRS regelverk avseende 

nedskrivningsprövning av goodwill i Sverige. Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad kunskap  

kring finansiell rapportering av upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill genom att 

värdera existerande praxis samt urskilja faktorer som kan förklara uppfyllandegraden. Studien 

omfattar svenska företag som är listade på Stockholmsbörsens large cap-lista. För att skapa 

förståelse om vad som driver företagsredovisningsval vid tillämpning av standarden har tre olika 

teorier behandlats. En förklaring utifrån intressenternas krav på transparens görs utifrån 

intressentteori, en förklaring utifrån organisering erbjuds av nyinstitutionell teori och en 

förklaring utifrån den ekonomiska vinning som redovisaren får av sitt val görs utifrån positiv 

redovisningsteori. Empiriska data i form av kravuppföljningsstatistik som insamlats från 

årsredovisningarna samt utvalda nyckeltal har undersökts med hjälp av innehållsanalys och 

statistiska metoder. 

Studien har påvisat att under 2015 tillämpar svenska företag som är listade på 

Stockholmsbörsens large cap-lista standarden IAS 36 punkt 134 troligvist mer konsekvent än 

under 2010. En trend med positiv förändring av uppfyllandegraden av standarden ligger i linje 

med Hartwigs studie (2012) som förklarar ökningen med inlärningsfenomen. I jämförelse med 

Hatwigs forskning (2012) anger denna studie en annan förklaring till förändringen. 

Studien finner stöd för det teoretiska påståendet av DiMaggio och Powell (1983) som hävdar att 

när organisationer påverkas av utformade regler tenderar de svaga organisationerna efterlikna 

mer framgångsrika för att minska osäkerheten. Studien visar att en positiv förändring i 

uppfyllandegrad av standarden skulle kunna förklaras utifrån likriktning och anger två bevisade 

argument som stöd till detta. Första argumentet är att alla väsentliga positiva förändringar i 

uppfyllandegraden avser företag med extremt låg uppfyllandegrad av standarden. Detta bevisar 

att företag med extremt låg uppfyllandegrad av standarden efterliknar andra företags sätt att följa 

reglerna. För det andra argumentet finner studien att finansiella och icke finansiella företag 

eftersträvar att uppnå likhet i respektive grupp. Icke finansiella företag samt finansiella företag 

anpassar i första hand sina upplysningar till praxis som gäller inom respektive grupp och inte till 

själva standarden.  
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I linje med Hartwigs forskning (2012) finner studien att finansiella företag tillämpar standarden 

IAS 36 punkt 134 mindre konsekvent än de andra branscherna. Detta bevisar att branschfaktor 

påverkar uppfyllandegrad av standarden endast när det gäller fördelning mellan finansiella och 

icke-finansiella branscher. 

Studien finner inget stöd för intressentteoretiska påstående av Freeman, Harrison och Wicks 

(2007) att företagen tvingade att uppnå kongruens med intressenternas värderingar för att 

tillgodose intressenternas behov. De utförda korrelation-och regressionsanalyserna visar inget 

stöd för  Rehnbergs (2012) påstående att intressenternas värderingar anses vara en faktor som 

påverkar uppfyllandegraden av standarden. Studien finner inget stöd till antaganden att belånade 

bolag, bolag med en stor andel av goodwill eller bolag som gör minimala nedskrivningar av 

goodwillposter tillämpar standarden mer konsekvent. Analyserna anger inget stöd för Petterssons 

(2015) påstående att risker med att inte ha en korrekt redovisning är för stora för företag som har 

en svag finansiell ställning. Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning av Street och 

Bryant (2000) som hävdar att sambandet mellan företagsspecifika egenskaper och standardens 

uppfyllandegrad är blandat och selektivt. Det är möjligt att dra slutsatsen att det finns 

bakomliggande faktorer som inte tas till beräkningen eller att det kan finnas olika synergieffekter 

när samverkan av två eller flera sammanslagna faktorer är starkare än summan av de enskilda 

faktorernas verkan.  

Studien anger stöd för det teoretiska påståendet av Watts & Zimmerman (1978,1990) som hävdar 

att managers redovisningsval präglas av de ekonomiska konsekvenser som detta val medför och 

finner att affärskänslighet av företagsspecifik information kan medverka till en låg 

uppfyllandegrad av standarden. Resultatet av granskningen illustrerar problematiken som skulle 

kunna tyda på ett särskilt slags ovilja att offentliggöra informationen En extremt låg 

uppfyllandegrad av standarden uppstår vid fastställande av värden på tillväxten och 

känslighetsanalys vilka kan räknas som affärs, industriell eller yrkeshemligheter. Detta ligger i 

linje med Gauffin och Thörnsten (2010) som ifrågasätter vikten av liknande kommentarer för 

användare och drar slutsatsen att företagen avhåller sig från att rapportera känslighetsanalyser. 

Slutsatsen ligger i linje med tidigare forskning som påstår att känslig, företagsspecifik 



33 

 

information kan därmed innebära en lägre grad av uppfyllnad (Pettersson 2015; Carlin & Finch 

2010 ). 

Granskningen av företagsupplysningarna har påvisat att det inte föreligger någon likhet i 

företagens beskrivningar avseende nedskrivningsprövning av goodwill. Vissa delkraven tolkas 

olikartat speciellt när det gäller val av de viktiga antaganden som kassaflödesprognoserna 

baseras på. Delkraven som är utformade med mindre tolkningsutrymme har en högre 

uppfyllandegrad samtidigt är uppfyllandegraden på de delkraven som kan tolkas tvetydligt och 

selektivt. Denna slutsats ligger i linje med tidigare studie (Gauffin & Thörnsten 2010). 

Granskningen finner att företagsbeskrivningarna innehåller en betydande andel av bedömningar 

som är baserade på företagets specifik vilket leder till att det är nödvändigt att vara väl insatt i det 

specifika företagets verksamhet för att kunna bedöma informationens kvalitet. Betydande 

variationer i företagsbeskrivningarna i kombination med ett stort behov av företagsspecifika 

kunskaper orsakar svårigheter för granskning. Den här problematiken ligger i linje med 

Rehnbergs studie (2012) som påstår att det krävs företagsspecifik kunskap  för att kunna göra 

bedömningar avseende tillämpade redovisningsmetoder, speciellt när det gäller principbaserade 

redovisnings standarder. 

Vidare forskning kan inrikta sig mot att studera de antaganden som görs vid 

nedskrivningsprövning av goodwill. Ett annat förslag är att undersöka ett samband mellan 

indikation på nedskrivningsbehov och informationsinnehållet i företagens beskrivningar 

avseende nedskrivningsprovning av goodwill.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. En lista över företag som ingår i urvalet, primär-och sekundär data 
 

Bolag: 

1 Aktiebolaget Volvo 13 SSAB AB 25 AAK AB (publ) 

2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 14 Peab AB 26 Modern Times Group MTG AB 

3 H & M Hennes & Mauritz AB 15 Axfood Aktiebolag 27 Loomis AB 

4 Skanska AB 16 Alfa Laval AB 28 Nobia AB 

5 Aktiebolaget Electrolux 17 Husqvarna Aktiebolag 29 NIBE Industrier AB 

6 Svenska Cellulosa Aktiebolaget 

SCA 

18 

Investor Aktiebolag 

30 

Indutrade Aktiebolag 

7 Telia Company AB 19 Hexagon Aktiebolag 31 SWECO AB (publ) 

8 Sandvik Aktiebolag 20 SAAB Aktiebolag 32 HEXPOL AB 

9 Securitas AB 21 Tele2 AB 33 Elekta AB (publ) 

10 Aktiebolaget SKF 22 Trelleborg AB 34 Intrum Justitia AB 

11 ASSA ABLOY AB 23 Ratos AB 35 Betsson AB 

12 

NCC Aktiebolag 

24 BillerudKorsnäs 

Aktiebolag (publ) 

 

 

 

 

Primärdata och Sekundärdata: 

 Uppfyllandegrad av IAS 36 p 134 (%). 

 Nedskrivnings %  

 GW/EK (%)  

 Branschtillhörighet enligt Nasdaq 

 Avkastning på eget kapital (%)  

 Skuldsättningsgrad (%)  
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Bilaga 2. Tolkning av upplysningskraven i standarden IAS 36 p.134, kodningskriterier och 

kodningsregler 
 

”Uppskattningar som används för att beräkna återvinningsvärdet för kassagenererande enheter med goodwill eller 

för immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd.” (Förordning 1374/2013/EU ) 

 

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

1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser årsredovisningarna 2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

a1. Det finns en fördelning av RV (antingen ett krontal 

eller en procentsats) för goodwill på KGE/grupper av 

KGE (som inte ska vara större än rörelsesegment enligt 

p 80 IAS36) 

 

Kriterium a1 är uppfyllt=1 poäng. 

Kriterium a1 är inte uppfyllt =informationen är 

bristfällig =0 poäng. 

 

 

b. ”Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder som fördelas på 

enheten (gruppen av enheter).” (Förordning 1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser 

årsredovisningarna 2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

b1. Det finns en fördelning av RV (antingen ett krontal 

eller en procentsats) för immateriella tillgångar med 

obestämbara nyttjandeperioder (utom goodwill) på 

KGE/grupper av KGE. 

b2. Det framgår av texten att det INTE finns andra 

immateriella tillgångar än goodwill med obestämbara 

nyttjandeperioder.  

Något av kriterierna (b1 eller b2) är uppfyllda=1 

poäng  

Varken b1 eller b2 är uppfyllda=informationen är 

bristfällig =0 poäng  

 

c. ”Den grund på vilken enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde har fastställts (det vill säga 

nyttjandevärde eller verkligt värde med avdrag för kostnader för försäljning/avyttring).” (Förordning 

1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser årsredovisningarna 2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

c1. Nyttjandevärde eller verkligt värde med avdrag för 

kostnader för försäljning/avyttring anges som en grund 

för ÅTV 

Kriterium c1 är uppfyllt=1 poäng  

Kriterium c1 är inte uppfyllt=informationen är 

bristfällig =0 poäng 

d. ”Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde  
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i. varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser för 

den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är 

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

känsligt” (Förordning 1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser årsredovisningarna 

2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

di. Minst tre viktiga antaganden anges (värde kan 

saknas) 

dii. Företagsledningen har redovisat varje viktig 

antagande. 

 

Kriterierna di och dii är uppfyllda=1 poäng Minst ett 

av de ovanstående kriterierna (di, dii) är inte 

uppfyllda=informationen är bristfällig =0 poäng  

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

innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de värdena återspeglar tidigare 

erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa informationskällor, 

och, om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor”, (Förordning 1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser 

årsredovisningarna 2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

dii A. Det värdet eller de värdena återspeglar tidigare 

erfarenheter  

dii B. Det värdet eller de värdena är i överensstämmelse 

med externa informationskällor  

dii C. Om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig 

från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor.  

 

Minst ett av kriterierna (dii A, dii B, dii C) är 

uppfyllda avs. varje viktig antagande=1 poäng  

Inget av kriterierna (dii A, dii B, dii C) är 

uppfyllda=informationen är bristfällig =0 poäng  

 

iii. ”den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden baserat på 

finansiella budgetar/prognoser som fastställts av företagsledningen och när en period som är 

längre än fem år används för en kassagenererande enhet (grupp av enheter), en förklaring till 

varför den längre perioden är motiverad.”  (Förordning 1374/2013/EU; Förordning 

70/2009/EG) Avser årsredovisningarna 2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

diii A. Prognostiserade kassaflöden är baserade på 

finansiella budgetar/prognoser 

Alla kriterierna (diii A +diii B + diii C) är 

uppfyllda=1 poäng  
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diii B. Budgetar/prognoser som fastställts av 

företagsledningen   

diii C. Prognos per är inte längre än fem år eller när en 

period som är längre än fem år används för en 

kassagenererande enhet (grupp av enheter), en förklaring 

till varför den längre perioden är motiverad 

 

Minst ett av kriterierna (diii A, diii B, diii C) är inte 

uppfyllda=informationen är bristfällig = 0 poäng  

    

 

iv. ”den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom den period som 

täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna, och motivet till att använda en tillväxttakt 

som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de produkter, branscher eller land eller 

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

enheter) är avsedd” (Förordning 1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser 

årsredovisningarna 2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

div A. Den tillväxttakt som används för att extrapolera 

kassaflödesprognoser bortom den period som täcks av 

de senast gjorda budgetarna/prognoserna anges i % 

div B. Det ska tydligt framgå av texten att tillväxten inte 

överstiger den långfristiga tillväxttakten för de 

produkter, branscher eller land eller länder i vilket 

företaget är verksamt eller för den marknad för vilken 

enheten (gruppen av enheter) är avsedd 

div C.(gäller endast om tillväxten överstiger iv B) 

Motivet till att använda en tillväxt som överstiger iv B 

anges 

Alla ovanstående kriterier (div A+ div B+ div C) är 

uppfyllda=1 poäng. 

Minst ett av kriterierna (div A, div B, div C) är inte 

uppfyllt=informationen är bristfällig = 0 poäng.  

 

 

v. ”den diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas på kassaflödesprognoserna.” 

(Förordning 1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser årsredovisningarna 2015 och 

2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

dv A. den diskonteringssats eller de diskonteringssatser 

som tillämpas på kassaflödesprognoserna anges i % före 

skatt (p.51 IAS36) 

dv B. Metod för fastställande av värde ska tydligt 

framgå av texten 

Alla ovanstående kriterier (dv A+ dv B) är 

uppfyllda=1 poäng. 

Minst ett av kriterierna (dv A, dv B) är inte 

uppfyllda=informationen är bristfällig = 0 poäng.  
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e. ”Om enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde efter avdrag för 

kostnader vid försäljning/utrangering, den värderings teknik som används för värdering till verkligt 

värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering). Ett företag är inte skyldigt att lämna de 

upplysningar som krävs enligt IFRS 13. Om verkligt värde efter avdrag för kostnader vid 

försäljning/utrangering inte värderas med hjälp av ett noterat pris för en identisk enhet (grupp av 

enheter) ska ett företag lämna följande upplysningar:  

i. Varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt fastställande av verkligt 

värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering. Viktiga antaganden är sådana 

antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt.” 

(Förordning 1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser årsredovisningarna 2015 och 

2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

e i. Minst tre av de viktiga antagandena anges  

 

Kriterium e i är uppfyllt=1 poäng  

Kriterium e i är inte uppfyllt=informationen är bristfällig 

=0 poäng 

ii. ”En beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de värden som 

innefattas i varje viktigt antagande, huruvida dessa värden återspeglar tidigare erfarenheter 

eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte 

är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor.” (Förordning 1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser 

årsredovisningarna 2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

e ii 1. Det värdet eller de värdena återspeglar tidigare 

erfarenheter  

e ii 2. Det värdet eller de värdena är i överensstämmelse 

med externa informationskällor  

e ii 3. Om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig 

från tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor.  

 

Minst ett av kriterierna (e ii 1, e ii 2, e iii 3) samt båda 

kriterierna e ii A och e ii B är uppfyllda=1 poäng  

Inget av kriterierna (e ii 1, e ii 2, e iii 3) är 

uppfyllda=informationen är bristfällig =0 poäng  

 

ii A ” Den nivå i hierarkin för verkligt värde (se IFRS 13) som värderingen till verkligt värde hänförs till i sin helhet 

(utan hänsyn till observerbarheten hos ”kostnader vid försäljning/utrangering”(Förordning 1374/2013/EU)  

OBS. Delkravet gäller inte redovisningar för 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

e ii A. Kriterier stämmer överens med del kraven. 

 

Kriterium e ii A är uppfyllt=1 poäng. Kriterium e ii A 

är inte uppfyllt=informationen är bristfällig =0 poäng 
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ii B ”Om värderingstekniken har förändrats, förändringen och skälet eller skälen till denna förändring”. (Förordning 

1374/2013/EU)  

OBS. Delkravet gäller inte redovisningar för 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

e ii B. Kriterier stämmer överens med del kraven. 

 

Kriterium e ii B är uppfyllt=1 poäng  

Kriterium e ii B är inte uppfyllt=informationen är 

bristfällig =0 poäng 

 

”Om verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering värderas med hjälp av 

diskonterade kassaflödesprognoser ska ett företag lämna följande upplysningar:  

iii. Den period för vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflödet. 

iv. Den tillväxttakt som har använts för att extrapolera kassaflödesprognoserna. 

v. Den eller de diskonteringsfaktorer som har använts för kassaflödesprognoserna.” (Förordning 

1374/2013/EU; Förordning 70/2009/EG) Avser årsredovisningarna 2015 och 2010. 

Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

e iii-v. Kriterierna stämmer överens med del kraven. 

 

Kriterierna e ii är uppfyllda=1 poäng. Kriterierna e ii 

är inte uppfyllda=informationen är bristfällig= 0 

poäng. 

Kriterierna e iv är uppfyllda=1 poäng. Kriterierna e ii 

är inte uppfyllda=informationen är bristfällig= 0 

poäng.  

Kriterierna e v är uppfyllda=1 poäng. Kriterierna e ii 

är inte uppfyllda=informationen är bristfällig= 0 

poäng. 

 

 

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

fastställande av enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde skulle innebära att enhetens 

(gruppen av enheters) redovisade värde skulle överstiga dess återvinningsvärde  

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

redovisade värde, 

iii. det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 

iv. det belopp med vilket värde som innefattats i det viktiga antagandet måste ändras, efter det att 

eventuella följdeffekter av ändringen på de andra variabler som använts för att beräkna 

återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (gruppen av enheters) återvinningsvärde ska 

motsvara dess sammanlagda redovisade värde.” (Förordning 1374/2013/EU; Förordning 

70/2009/EG) Avser årsredovisningarna 2015 och 2010. 
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Utformade kodningskriterier Utformade kodningsregler 

f A. Det framgår av texten att en rimlig möjlig 

förändring minst i ett viktigt antagande på vilket 

företagsledningen har baserat sitt fastställande av 

enhetens ÅTV medför en risk att RV skulle överstiga 

ÅTV 

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

återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde 

f ii. det värde som är tilldelat det viktiga antagandet 

f iii. det belopp med vilket värde som innefattats i det 

viktiga antagandet måste ändras, efter det att eventuella 

följdeffekter av ändringen på de andra variabler som 

använts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, 

för att enheten (gruppen av enheters) återvinningsvärde 

ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde  

f B. Det framgår av texten att en rimlig möjlig 

förändring minst i ett viktigt antagande på vilket 

företagsledningen har baserat sitt fastställande av 

enhetens ÅTV inte medför en risk att RV skulle 

överstiga ÅTV 

Kriterierna f A (inkl. f i., f ii, f iii) är uppfyllda=1 

poäng. 

Kriterierna f B är uppfyllda=1 poäng. 

Varken f A (inkl. f i., f ii, f iii) eller f B är uppfyllda 

=informationen är bristfällig = 0 poäng.= 0 poäng.  
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Bilaga 3. Beräkning av signifikansen i skillnaden i medelvärden av uppfyllandegrad av 

standarden IAS 36 p.134 mellan 2010 och 2015 
 

 

Group Statistics 

                                                           År 

             

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Uppfyllandegrad 2010 35 60.3175% 21.26803% 3.59495% 

2015 35 73.0159% 17.31542% 2.92684% 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Uppfyllandegrad Equal 

variances 

assumed 

1.489 0.227 -2.739 68 0.008 -

12.69841% 

4.63574% -

21.94889% 

-

3.44794% 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -2.739 65.315 0.008 -

12.69841% 

4.63574% -

21.95578% 

-

3.44105% 
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Bilaga 4. Förändring i uppfyllandegrad av IAS 36 punkt 134 med gruppfördelning 
 

Observerar att företagens namn inte anges på grund av syftet med analysen är att illustrera 

problemet och inte att peka ut vissa företag. 

Grupp Uppfyllandegrad av IAS 36 p.134 

Uppfyllandegrad 

2015 

Uppfyllandegrad 

2010 Förändring 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 66.67% 77.78% -11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 77.78% 88.89% -11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 77.78% 66.67% 11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 77.78% 66.67% 11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 77.78% 77.78% 0.00% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 88.89% 88.89% 0.00% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 77.78% 66.67% 11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 88.89% 77.78% 11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 77.78% 66.67% 11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 66.67% 66.67% 0.00% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 88.89% 77.78% 11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 66.67% 77.78% -11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 88.89% 88.89% 0.00% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 88.89% 88.89% 0.00% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 66.67% 66.67% 0.00% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 44.44% 66.67% -22.22% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 66.67% 77.78% -11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 77.78% 66.67% 11.11% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 88.89% 66.67% 22.22% 

Grupp 2 Uppfyllandegrad  2010 över 56% 88.89% 77.78% 11.11% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 66.67% 44.44% 22.22% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 55.56% 55.56% 0.00% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 88.89% 55.56% 33.33% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 77.78% 44.44% 33.33% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 77.78% 44.44% 33.33% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 44.44% 11.11% 33.33% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 88.89% 22.22% 66.67% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 88.89% 55.56% 33.33% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 22.22% 22.22% 0.00% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 66.67% 11.11% 55.56% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 66.67% 55.56% 11.11% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 55.56% 55.56% 0.00% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 100.00% 55.56% 44.44% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 77.78% 44.44% 33.33% 

Grupp 1 Uppfyllandegrad  2010 under 56% 33.33% 33.33% 0.00% 
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 Bilaga 5. Beräkning av signifikansen i skillnaden i medelvärden av uppfyllandegrad av 

standarden IAS 36 p.134 mellan branscherna 
 

ANOVA  
      

      
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
            F Sig. 

2010&2015        

 
Between Groups 12395.062 7 1770.723 6.862 0.000 

 Within Groups 16000.000 62 258.065 
  

 Total 28395.062 69 
   

2010          

  Between Groups 7819.172 6 1303.195 4.68 0.002 

  Within Groups 7518.519 27 278.464 

  

  Total 15337.691 33    

2015          

  Between Groups 5453.159 6 908.86 5.476 0.001 

  Within Groups 4481.481 27 165.981 

  

  Total 9934.641 33       

             

 
      

 

Ett utdrag (avser data med p <0.05) från ett Post Hoc Tests. Multiple Comparisons 

  
(I) Branschtillhörighet enligt 

Nasdaq 

Mean 

Difference 

 (I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

2010&2015        

 
Financials Basic Materials -29.62963%* 9.27478% 0.043 -58.7221% -0.5372% 

 Financials Consumer Goods -36.66667%* 8.29561% 0.001 -62.6877% -10.6456% 

 Financials Consumer Services -41.66667%* 8.67576% 0.000 -68.8802% -14.4532% 

 Financials Health Care -50.00000%* 13.11652% 0.007 -91.1429% -8.8571% 

 Financials Industrials -46.29630%* 7.18421% 0.000 -68.8312% -23.7614% 

 Financials Technology -36.11111%* 10.36952% 0.019 -68.6374% -3.5848% 

 Financials Telecommunications -52.77778%* 10.36952% 0.000 -85.3041% -20.2514% 

2010        

 
Financials Consumer Services -44.44444%* 12.75% 0.025 -84.98% -3.91% 

 
Financials Industrials -47.40741%* 10.55% 0.002 -80.98% -13.84% 

 
Financials Telecommunications -55.55556%* 15.23% 0.017 -104.01% -7.10% 

2015               

 
Financials Basic Materials -40.74074%* 10.52% 0.010 -74.20% -7.28% 

 
Financials Consumer Goods -37.77778%* 9.41% 0.007 -67.70% -7.85% 
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Financials Consumer Services -38.88889%* 9.84% 0.008 -70.19% -7.59% 

 
Financials Industrials -45.18519%* 8.15% 0.000 -71.10% -19.27% 

 
Financials Technology -44.44444%* 11.76% 0.012 -81.85% -7.04% 

  Financials Telecommunications -50.00000%* 11.76% 0.004 -87.41% -12.59% 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
   

 


