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Hur redovisas en tillgång utan identitet?

- En studie om hur svenska börsnoterade företag implementerar 
nedskrivningsprövningar av goodwill i praktiken

Sammandrag:

Denna studie undersöker hur svenska börsnoterade företag implementerar 
redovisningsstandarden IAS 36 i praktiken. Standarden är utfärdad av regulatorn 
IASB och behandlar hur nedskrivningsprövning av förvärvad goodwill ska utföras 
för börsnoterade företag. Denna standard är sedan 2005 obligatorisk inom EU.  
Denna standard ses som ett steg mot en harmonisering av redovisningen då den 
syftar till att öka jämförbarheten mellan företag och länder. Vidare undersöks även 
om det råder några skillnader i implementeringen vilka är härledbara till företagens 
storlek. Forskning inom området pekar på att mindre företag finner det svårare att 
tillämpa denna standard eftersom den förutsätter mer komplexa värderingar av 
tillgångar. Studien har mot bakgrund av denna forskning avgränsats till att samla 
information från företag inom Small Cap och Large Cap på Stockholmsbörsen med 
hjälp av en enkätundersökning. Undersökningens insamlade data visar, i linje med 
tidigare forskning, att det råder vissa svårigheter i hur företagen tolkar och 
använder IAS 36. Detta innebär i sin tur att en stor andel företag avviker från 
denna standard. Författarna argumenterar för att den främsta anledningen till att 
dessa avvikelser uppstår kan vara på grund av standardens principbaserade 
utformning. Slutligen finner författarna inga indikationer på att mindre bolag har 
svårare att implementera denna standard än de större företagen.

Nyckelord: Diskonteringsränta, goodwill, harmonisering, IAS 36, kassagenererande 
enheter, principbaserad redovisning
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Begreppsdefinitioner

KGE = Kassagenererande enhet

EU = Europeiska Unionen

FASB = Financial Accounting Standards Board

IAS = International Accounting Standards

IASB = International Accounting Standards Board

IASC = International Accounting Standards Committee

IFRS = International Financial Reporting Standards

SFAS = Statements of Financial Accounting Standards

SME = Small and medium sized entities
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1. Bakgrundsbeskrivning
Dagens redovisning står inför ett komplext problem. Avvägningen mellan pålitlighet 
och relevans i redovisning och rapportering av finansiell information har i årtionden 
varit föremål för debatt (Laux & Leuz, 2009; Carlin & Finch, 2009). En unison 
definition av begreppet relevans är svår att finna, men handlar i sin helhet om vad som 
ska rapporteras och att dessa redovisningsvariabler ska fånga och summera information 
som påverkar företagets värde (Hung, 2000; Francis & Schipper, 1999). Begreppet 
pålitlighet syftar till att redovisningen ska representera vad den utger sig för att 
representera (Barth, 2000). Trots denna konstanta debatt bland forskare, utövare och 
regulatorer verkar det oerhört svårt att komma fram till en lösning på problemet. Det 
går dock att skåda en viss riktning i diskussionen. Användare och regulatorer av 
finansiella redovisningsstandarder har uttryckt ett ökat behov av att redovisningen på 
ett rättvisare sätt ska spegla verkligheten, vilket har inneburit större fokus på att öka 
den relevans som tidigare varit på nedgång (Barlev & Haddad, 2003). Detta 
resonemang har bland annat bidragit till att utvecklingen av redovisningsstandarder för 
börsnoterade bolag befinner sig i en pågående övergång från redovisning baserad på 
historiska kostnader till verkligt värde. 

Finansiell information baserad på historiska kostnader innebär att det data som används 
i redovisningen består av internt tillgänglig information om priser i tidigare 
transaktioner, utan någon referens till dagens marknadsvärden. Verkligt värde innebär i 
motsats till detta att den använda informationen i rapporteringen baseras på just 
aktuella värden. Kritiker av verkligt värde-baserad redovisning menar att den pålitlighet 
som redovisning av historiska kostnader representerade, har fått ge vika i och med den 
ökade användningen av verkligt värde. Detta argument grundas i att beräkningen av 
verkligt värde i många fall innehåller uppskattningar, vilket kan leda till problem med 
pålitligheten (Khurana & Kim, 2003). Förespråkarna menar å andra sidan att verkligt 
värde bidrar till mer relevant information, då den speglar nuvarande ekonomiska 
förhållanden och således mer uppdaterade förväntningar om framtiden (Jarva, 2009). 

Gängse normgivare av redovisningsstandarder som FASB och IASB har båda på senare 
år rört sig mot en mer omfattande användning av verkligt värde (Christensen & 
Nikolaev, 2009). I juli 2002 beslutade Europaparlamentet i en förordning om 
internationella redovisningsstandarder att samtliga noterade bolag inom EU nu skulle 
upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IASBs regelverk IFRS/IAS (SOU 
2003:71, s. 71, 2003). Målsättningen med detta var att få ett gemensamt 
redovisningsspråk och skapa harmonisering bland medlemsländerna, och på så vis öka 
graden av jämförbarhet. Detta blev sedan, med vissa undantag, verklighet för samtliga 
noterade bolag i EU från och med 1 januari 2005, vilket då även innefattade Sverige 
(SOU 2003:71, s. 72, 2003). Detta innebar för Sveriges del att rådande svenska 
redovisningsprinciper frångicks till förmån för IFRS. Historiskt sett har Sverige haft sitt 
ursprung i en kontinental redovisningstradition, vilket innebär ett system där 
regleringar används i stor utsträckning (Smith, s. 73, 2000). Övergången till IFRS 
innebar ett steg i en annan riktning för Sverige, då regleringarna i IFRS/IAS är 

Kandidatuppsats i företagsekonomi

5



principbaserade, vilket innebär att dessa inte utgår från specifika strikta regler utan 
generellt baseras på principer. Denna redovisningsstandard förser företagen med färre 
riktlinjer och mindre vägledning, vilket innebär att företagen istället till viss grad får 
utöva sin egen bedömning vid implementering av regelverket (Agoglia, Doupnik & 
Tsakumi, 2011).

Ett av de områden som berörts i och med denna utveckling är den immateriella posten 
goodwill, en tillgång som uppstår i samband med att ett eventuellt överpris betalas vid 
förvärv av företag. Goodwill kan härledas till bl a kundrelationer och företags 
varumärken (Melville, s. 118, 2009). En av de förändringar som berört goodwill är att 
tillgången sedan implementeringen av IFRS 3 ”Business Combinations” inte längre får 
skrivas av linjärt, vilket var fallet tidigare, utan måste testas för nedskrivning årligen 
eller när det finns indikationer på att värdet har minskat (IFRS 3). Detta görs i enlighet 
med de riktlinjer som finns angivna i standarden IAS 36 ”Impairment of Assets”. Det 
som skiljer goodwill från andra tillgångar är att posten i sig inte har något värde, utan 
bidrar istället till att skapa mervärde för andra tillgångar. Det går således inte att 
uppskatta något marknadsvärde för ett specifikt bolags goodwill på samma sätt som 
andra tillgångar eller skulder. Det blir då även i detta fall en fråga om uppskattningar.

1.1 Problemdiskussion
Betydelsen av korrekt värderad och redovisad goodwill blir av allt större vikt då många 
företag innehar stora delar av sina tillgångar i denna post. På den svenska marknaden 
har t.ex Eniro har närmare 60% av sina totala tillgångar i goodwill, och gjorde under 
verksamhetsåret 2010 en nedskrivning av goodwill på närmare 4,3 miljarder SEK 
(Eniro, 2010). Även Swedbank är ett intressant exempel. En kanske alltför positiv 
framtidstro till tillväxten på den baltiska marknaden innebar att när framtidsutsikterna 
drastiskt förändrades tvingades banken skriva ned sin goodwill med 1,4 miljarder SEK 
(Swedbank, 2010). Detta kan vara ett resultat av att goodwillposten under perioder 
inte redovisats till marknadsvärde, vilket kan innebära att tillgången måste skrivas ned 
till stora belopp när värdet på ett mer relevant sätt sedan uppskattas. Varför uppstår 
situationer som dessa? Gör företagen medvetet fel eller är reglerna för svåra att 
implementera?

Carlin & Finch (2009) argumenterar för att somliga företag agerar opportunistiskt och 
väljer metoder som inte är i linje med vad som anges i IAS 36. Detta sker genom att 
t.ex subjektivt välja diskonteringsräntor, trots att detta inte är tillåtet, samt att många 
företag systematiskt definierar färre kassagenererande enheter (KGE) vid 
nedskrivningsprövning av goodwill än vad som är eftersträvansvärt. Detta kan leda till 
att nedskrivningar blir olämpligt förskjutna i tid då grupper av kassagenererande 
enheter kan balansera upp individuellt svaga enheter, och därmed inte visa ett korrekt 
resultat. Carlin & Finch (2009) menar att företag gör detta med avsikt för att undvika 
nedskrivningar, medan vi ställer oss frågan om det inte även kan bero på de 
principbaserade riktlinjer som anges i IFRS/IAS? IAS 36 ger till exempel endast 
begränsad vägledning i hur företag bör definiera kassagenererande enheter, vilket skulle 
tyda på att det eventuellt kan föreligga viss okunskap, och inte endast opportunistiskt 
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beteende. På den svenska marknaden kan det tänkas bli extra tydligt i och med 
övergången till IFRS och skiftet från en mer kontinental regelbaserad 
redovisningstradition till en anglosaxiskt utformad sådan. Kan denna övergång tänkas 
påverka jämförbarheten mellan företag på grund av sin principbaserade utformning? 

I Danmark, som erfarit denna övergång, har Petersen & Plenborg (2010) studerat ett 
antal danska börsnoterade företag för att kartlägga i vilken utsträckning bolag efterlever 
riktlinjerna i IAS 36. Undersökningen fokuserar, till skillnad från Carlin & Finch 
(2009), inte på vilka värden som används utan istället på hur anvisningarna rent 
tekniskt implementeras i verkligheten. Resultaten visar att det finns ett antal områden 
där flertalet företag i urvalet avviker från vad som anges av IASB. Författarna diskuterar 
även vad dessa avvikelser kan bero på, och nämner ett antal faktorer som kan påverka 
implementeringen av IAS 36. En av dessa faktorer är företagets storlek, där de menar 
att större bolag generellt kommer ha större möjlighet att erhålla mer kompetens inom 
specialdiscipliner, som t.ex företagsvärdering. Detta skulle då innebära ett mindre glapp 
mellan teori och praktik för större bolag än för mindre. Detta är även något som Jarva 
(2009) undersöker i en studie med hänvisning till tidigare forskning som menar att små 
företag inte har samma möjlighet till sofistikerade nedskrivningstest, då detta ofta 
medför en alltför hög kostnad. Resultatet i studien av Jarva (2009) pekar dock på att 
denna hypotes inte stämmer. 

Mot bakgrund av detta är det intressant att studera hur svenska börsnoterade bolag 
implementerar nedskrivningstest av goodwill. Kan det principbaserade regelverket 
skapa problem och osäkerhet för de svenska bolagen? I linje med ovan nämnd tidigare 
forskning är det även intressant att undersöka om det finns några skillnader mellan 
stora och små bolag vid implementeringen av dessa standarder. Det har gjorts ett antal 
studier (se ex. Jonsson & Karlsson, 2010) om huruvida svenska börsnoterade bolag 
följer de upplysningskrav som krävs i IAS 36 om vad som ska redovisas till intressenter 
och aktieägare, men inte lika mycket forskning har gjorts om vilka metoder som 
används för att fastställa denna information. Med anledning av detta söker denna studie 
specifikt svar på:

Hur implementerar svenska börsnoterade företag nedskrivningstest av goodwill i 
praktiken?

- Påverkar företagets storlek denna implementering?

- Är redovisningen av goodwill jämförbar mellan företagen i Sverige?

1.2 Syfte
Då utformningen av IAS 36 har sin förankring i principbaserade redovisningsstandarder 
innebär detta att metoden för tillämpningen av denna reglering kan tänkas skilja sig 
från företag till företag. Mot bakgrund av detta är syftet med denna studie att kartlägga 
hur svenska börsnoterade företag implementerar IAS 36 i praktiken. Vidare avser 
denna uppsats även undersöka i vilken grad redovisningen av goodwill är jämförbar i 
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Sverige, samt om det råder några skillnader i implementeringen som kan bero på 
företagens storlek. 

1.3 Avgränsningar
Denna undersökning är avgränsad till att endast behandla nedskrivningsprövning av 
goodwill som uppstått i samband med förvärv (hädanefter endast goodwill), enligt 
IASBs standarder IFRS 3 och IAS 36. Uppsatsen behandlar således inte negativ eller 
internt upparbetad goodwill. Vidare omfattar urvalet endast bolag som är noterade på 
NASDAQ OMX Stockholm i kategorierna Large Cap1  respektive Small Cap2 . 
Motiveringen till att endast studera börsnoterade bolag är att det endast är dessa som är 
obligatoriskt skyldiga att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS/IAS.  

2. Vad är goodwill och hur ska denna tillgång redovisas?

2.1 Vilka är IASB och vad är IFRS?
I en strävan efter att minska skillnader mellan redovisningssystem skapades år 1973 
normgivaren IASC av olika revisorer och intressenter för att utforma en serie 
internationella standarder. Dessa standarder fick benämningen IAS (Murphy, 2000; 
Whittington, 2008). IASC omstrukturerades sedermera och fick namnet IASB. De 
standarder som nu utformades av IASB skulle gå under benämningen IFRS, istället för 
IAS (SOU 2003:71, s. 68). Denna uppdaterade regulator är en professionell 
organisation som arbetar med att förbättra och stödja utvecklingen av regleringar och 
standarder som är relaterade till finansiell rapportering (Whittington, 2008).

2.2 Definition av Goodwill
Goodwill är en immateriell tillgång som uppstår när ett överpris betalas vid ett företags 
förvärv av ett annat företag. Det är därmed skillnaden mellan det verkliga värdet på 
förvärvade tillgångar/skulder och erlagd köpeskilling, och kan sägas bestå av det 
förvärvade företagets icke separerbara immateriella tillgångar (Melville, s. 110, 2009). 
Det är en tillgång som inte enskilt kan identifieras för att sedan säljas, bytas eller hyras 
ut till ett annat företag. Detta skiljer goodwill från andra immateriella tillgångar, som 
t.ex patent, som går att sälja. Goodwill, som exempelvis kundrelationer, existerar i 
samspel med företaget i helhet och kan därför sägas påverka företagets resultat 
positivt, samtidigt som de inte enskilt är separerbara från företaget.  Värdet på goodwill 
ska spegla de framtida ekonomiska fördelar som företaget kan utnyttja ur tillgången 
(IFRS 3; IAS 36; Melville, s. 100, 2009). 

2.3 Hur ska goodwill behandlas enligt IASB? 
Tidigare regleringar för behandlingen av goodwill tillät företagen att göra årliga linjära 
avskrivningar i enlighet med dess uppskattade nyttjandeperiod. Dessa avskrivningar tog 
dock inte hänsyn till makroekonomiska förändringar så som ökad inflation, samtidigt 
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som dess återspegling av tillgångens värde på marknaden kunde ifrågasättas (Laux & 
Leuz, 2009). Detta tillvägagångssätt har på senare år ersatts med att företagen numera 
årligen ska utföra en nedskrivningsprövning av goodwill, något som är obligatoriskt för 
börsnoterade bolag. Detta kompletteras även med kravet på att företagen ska 
genomföra detta test vid indikationer på en värdeförändring av tillgången. 
Indikationerna kan vara både externa och interna och kan exemplifieras med en 
betydande observerbar nedgång i marknadsvärdet av tillgången eller att 
marknadsräntor och avkastningskrav har ökat (IAS 36, IN 5; Melville, s. 117, 2009). 

2.3.1 Kassagenererande enheter
Då goodwillposten består av tillgångar som inte är separerbara från andra tillgångar, 
kompliceras processen vid nedskrivningsprövningarna. Istället får företagen allokera  
goodwillen till s k kassagenererande enheter, eller grupper av kassagenererande 
enheter, som förväntas påverkas positivt av den förvärvade goodwillen. Detta görs vid 
förvärvstillfället (IAS 36, § 80). Dessa enheter är de minsta urskiljbara grupperna av 
tillgångar, vilka oberoende av andra tillgångar inom företaget genererar intäkter. En 
kassagenererande enhet ska ha ett bokfört värde som är lika med summan av de 
enskilda värdena på tillgångarna som ingår i enheten, samt att företagen även ska 
använda en specifik diskonteringsränta för varje enhet (Carlin & Finch, 2009; Melville, 
2009; Petersen & Plenborg, 2010). Vidare får inte dessa enheter vara större än 
företagets operativa segment i enlighet med IFRS 8 (IAS 36, § 80b). IASB förser dock 
inte företagen med några tydliga riktlinjer för hur de kassagenererande enheterna ska 
definieras eller hur dess sammansättning bör ser ut. Sammansättningen kan emellertid 
påverka storleken på företagets nedskrivningar. Då en stor grupp kassagenererande 
enheter sammanförs till en grupp kan det innebära att dåligt presterande enheter  
neutraliseras av bättre presterande, vilket resulterar i att gruppens sammanlagda 
ställning inte påverkas. Det kan därför vara fördelaktigt för företaget att använda stora 
grupper av kassagenererande enheter för att motverka ett behov på nedskrivning av 
dess goodwill (Petersen & Plenborg, 2010; Carlin & Finch, 2009).

2.3.2 Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid nedskrivningsprövning ska den kassagenererande enhetens återvinningsvärde 
beräknas för att sedan jämföras med det bokförda värdet. En nedskrivning är nödvändig 
om återvinningsvärdet är lägre än det bokförda värdet. Återvinningsvärdet beräknas 
genom att jämföra tillgångens nyttjandevärde med det verkliga värdet minus 
försäljningskostnader; där det högsta värdet representerar återvinningsvärdet av 
tillgången (Melville, s. 118, 2009). I många fall används tillgångens nyttjandevärde utan 
att företaget uppskattar tillgångens verkliga värde. Detta eftersom att det kan finnas 
svårigheter i att uppskatta ett verkligt värde av en kassagenererande enhet, då den ofta 
saknar ett tillförlitligt marknadsvärde (Carlin & Finch, 2009; Petersen & Plenborg, 
2010). En nedskrivningsprövning är nödvändig om företaget finner en indikation på en 
värdeförändring av dess goodwill. Om företaget inte finner en sådan indikation ska 
denna prövning minst ske en gång per år (IAS 36, IN5; Melville, s. 122, 2009).
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Vid användning av verkligt värde minus försäljningskostnader baseras värderingen på 
den summa tillgången skulle kunna säljas för på marknaden inom en armslängds 
transaktion mellan välunderrättade, oberoende och villiga parter, subtraherat med 
kostnaderna för försäljningen (Melville, s. 118, 2009; IAS 36, § 24). Beräkningen av 
nyttjandevärdet yttrar sig vanligen i användningen av en DCF-modell3; vilken beräknar 
nuvärdet av tillgången genom att diskontera förväntade framtida kassaflöden med en 
diskonteringsränta. Denna ränta ska representera tillgångens tillväxttakt samt risk och 
beräknas oftast med utgångspunkt i WACC4; en modell som beräknar den 
genomsnittliga kapitalkostnaden och därmed även avkastningskravet på tillgången. 
Detta kompletteras sedan genom att väga in riskmoment så som exempelvis valutarisk, 
prisrisk, och landrisk; faktorer vilka negativt kan påverka projektionen av tillgångens 
framtida värde (Gallery, 2009). Vidare kräver IAS 36 att företagen ska använda en 
specifik diskonteringsränta för varje KGE för att fånga de specifika faktorer som kan 
påverka den KGE framtidsprojektion (Carlin & Finch, 2009; IAS 36, § 56; Petersen & 
Plenborg, 2010).

3. Teoretisk genomgång

3.1 Tidigare forskning
Petersen & Plenborg (2010) undersöker i en studie hur företag implementerar 
nedskrivningsprövning av goodwill i enlighet med vad som föreskrivs i IAS 36, samt 
vilka faktorer som kan förklara varför vissa företag avviker från denna standard. Detta 
studerar författarna genom en enkätundersökning som 58 börsnoterade bolag i 
Danmark deltar i. Enkäten kretsar kring hur dessa bolag definierar kassagenererande 
enheter, samt hur de uppskattar återvinningsvärdet av dessa. Författarna finner 
variationer i tillvägagångssätt i och med implementeringen av IAS 36 bland dessa 
bolag, men anser att det är svårt att avgöra huruvida det handlar om osäkerhet eller 
aktiva val. De finner även fem huvudsakliga områden där företagen i urvalet avviker 
från standarden. Dessa innefattar bland annat att antal kassagenererande enheter är 
färre än antal segment, samt en felaktig användning av systematisk risk i framtida 
kassaflöden och diskonteringsränta. 

I en annan studie undersöks även hur IAS 36 tolkas i den praktiska implementeringen 
genom en fallstudie på ett svenskt företag. Studien fokuserar på kassagenererande 
enheter i samband med nedskrivningsprövning av goodwill. Resultatet visar att 
riktlinjerna i standarden inte är så tydliga för bolagen som de vid en första anblick tycks 
vara. Problem tycks finnas i både identifiering av kassagenererande enheter samt 
fördelning av goodwill på dessa enheter (Pettersson & Thorsson, 2007). En svensk 
studie från 2004 syftar till att undersöka hur svenska noterade koncernbolag tolkar 
IASB:s standarder, med avgränsning i goodwill, och vilka faktorer som eventuella 
skillnader kan bottna i. Studien görs året innan tillämpningen av IFRS blev obligatorisk 
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för noterade bolag. Författarna har använt tre huvudteorier i studien: institutionell 
teori, agentteori samt positiv redovisningsteori. Ur detta har de ställt upp nio hypoteser 
som sedan testas med primärdata från en enkätundersökning, samt sekundärdata från 
årsredovisningar. Slutsatsen i studien är att företagen väljer att tolka standarderna olika 
på grund av den låga detaljeringsgraden (Andersson, Nilsson & Nilsson, 2005). 

3.2 Redovisningens utveckling

3.2.1 Kontinental och anglosaxisk redovisningstradition
Historiskt sett går det att urskilja två traditioner av redovisning: den kontinentala och 
den anglosaxiska. Den kontinentala traditionen har sina rötter i de västeuropeiska 
länderna med undantag för Storbritannien, Irland och Holland. Den har sitt ursprung i 
romersk rätt och karaktäristiskt för länderna tillhörande denna tradition är att 
civilrättsliga regler är baserade på nedskrivna lagar. Detta har i sin tur påverkat 
redovisningen i dessa länder till att i hög grad baseras på regleringar (Smith, s. 73, 
2000). Sverige har sitt ursprung i den kontinentala traditionen, där regleringen av 
redovisningen tidigare främst fokuserat på att skydda kapitalägarna genom att 
motverka att företaget övervärderar sina tillgångar, samt skydda staten mot att 
företagen undervärderar sina tillgångar och därmed betalar en lägre skatt (Smith, s. 77, 
2000). På senare tid har dock den kontinentala traditionen mer och mer anammat ett 
anglosaxiskt synsätt, vilket resulterat i ett större inslag av principbaserade 
redovisningsstandarder i dessa länder (Smith, s. 76, 2000).

Till den anglosaxiska traditionen inbegrips Storbritannien, Irland, Holland samt USA. 
Denna redovisningstradition, i likhet med civilrätten, karaktäriseras av få nedskrivna 
lagar och baseras istället på sedvanerätt med kompletterande precedensfall. Detta har 
föranlett att redovisningen till en stor grad har formats av redovisningspraxis istället för 
av nedskrivna regleringar. Vidare är en av de främsta skillnaderna mellan traditionerna 
synen på vad som är redovisningens huvudsakliga syfte. Enligt den kontinentala 
traditionen ska redovisningen överensstämma med lagen. Samtidigt fokuserar den 
anglosaxiska traditionen till en större utsträckning på att ge en rättvisande bild av 
verkligheten och därmed tillgodose marknadens krav på information (Smith, s. 74, 
2000). 

3.2.2 Regel- och principbaserad redovisning
En regelbaserad standard minskar handlingsfriheten och kan därför motverka en 
godtycklig värdering av tillgångar eftersom den mer genomgående bestämmer 
tillvägagångssätt jämfört med principbaserad redovisning. Då samtliga företag använder 
en liknande värderingsprocedur kan jämförbarheten mellan företag öka. Samtidigt kan 
detta innebära att det skapas möjligheter för ett opportunistiskt beteende. Detta 
eftersom det kan begränsa företagets ansvar till att endast uppfylla den fastslagna 
lagtexten och inte dess bakomliggande innebörd. Med andra ord kan detta resultera i 
ett beteende där användare medvetet feltolkar lagtexten, men samtidigt hävdar att de 
handlat i enlighet med regleringen (Agoglia m.fl., 2011; Schipper, 2003).
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Principbaserad redovisning förser företagen med färre riktlinjer och mindre vägledning 
vid tolkningen och implementeringen av standarderna. Med andra ord ger denna 
standard företagen en ram att förhålla sig inom, medan tillvägagångssättet är öppet för 
företagets egen tolkning. På detta sätt delegeras ett större ansvar till företagen att 
förhålla sig inom den tänkta ramen för regleringen. Den tänkta fördelen med denna typ 
av redovisning är att den ska reducera risken för en medveten feltolkning av lagtexten. 
Vidare menar den principbaserade redovisningens förespråkare att denna typ av 
redovisning ger upphov till mer relevant och marknadsanknuten information om 
företagens aktiviteter. Detta främst eftersom företagen får en högre grad av 
handlingsfrihet vid värderingen av dess tillgångar, och ska då resultera i mer relevanta 
värderingar. Samtidigt kan också denna typ av frihet innebära att utrymme skapas för 
godtyckliga värderingar och opportunistiskt beteende, då dessa värderingar blir svåra 
att verifiera (Agoglia m.fl., 2011). Principbaserad redovisning innebär då även att det 
ställs större krav på de som framställer samt granskar redovisningen (Schipper, 2003; 
Laux & Leuz, 2009).

3.2.2.1 Redovisning till verkligt värde
Principbaserad redovisning använder sig i allt större utsträckning av värdering i verkligt 
värde (Laux & Leuz, 2009; Ball, 2006). Definitionen av verkligt värde skiljer sig i en 
viss mån mellan olika standarder, men har i stort sett samma innebörd (Hitz, 2007). 
IASB definierar verkligt värde som det belopp en tillgång kan överlåtas för, eller en 
skuld regleras, mellan kunniga parter i en armslängds transaktion (IFRS.com). 

Användning av verkligt värde vid värdering av tillgångar fokuserar till en större grad på 
att främja relevansen av den redovisade informationen. Detta kan ske genom att 
använda marknadsbaserade värderingar tillsammans med företagsledningens 
uppskattningar om t.ex framtida tillväxt. Genom att inkorporera dessa faktorer i 
värderingen ska denna metod, enligt dess förespråkare, spegla verkligheten bättre och 
bidra med ökad insyn för intressenten i företaget (Jarva 2009, Laux & Leuz, 2009; 
Barlev & Haddad, 2003). Värdering i verkligt värde kan enligt förespråkarna även 
innebära ökad tidsenlighet, då redovisning med historiska kostnader innebär att 
värderingen av tillgångar blir alltför linjära över tid, då värdets utveckling endast 
baseras på historiska transaktioner (Gwilliam & Jackson, 2008). Den främsta kritiken 
riktad mot värdering av tillgångar till verkligt värde är den ökade handlingsfrihet som 
företagsledningen erhåller, vilket kan påverka verifierbarheten av värderingarna 
negativt. Detta kan framförallt ske i situationer när ett observerbart marknadsvärde 
saknas. I dessa situationer har företagsledningen möjlighet att i en större utsträckning 
använda egna uppskattningar vilket kan sägas minska insynen i företaget och skapa 
incitament för ett opportunistiskt beteende (Jarva, 2009). Vidare innebär även denna 
metod att jämförbarheten kan påverkas negativt då värderingar kan skilja sig avsevärt 
från företag till företag (Laux & Leuz, 2009; Barlev & Haddad, 2003). 

3.3 Påverkar företagets storlek implementeringen?
Bens, Heltzer & Segal (2007) undersöker hur intressenter på marknaden reagerar på 
företags oförutsedda nedskrivningar av goodwill. Författarna finner att 
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nedskrivningarna till en högre grad påverkar de större företagens aktier på marknaden 
än de mindre. Detta har sin förklaring i att de mindre företagen ställs inför svårigheter 
vid implementeringen av SFAS 1425  som ger upphov till fler avvikelser från 
standarden. Avvikelserna innebär i sin tur att den redovisade informationen är mindre 
användbar för marknadens intressenter, vilket påverkar förmågan att förutspå företagets 
framtida lönsamhet och kassaflöden. De främsta orsakerna till att implementeringen 
skapar svårigheter för de mindre företagen är att den är baserad på verkliga värden och 
att regulatorer bistår företagen med mindre detaljerad handledning för 
implementeringen. Då värderingen av goodwill blir mer komplex innebär detta att 
företagen måste tillägna mer resurser till processen, vilket de mindre företagen inte 
alltid har möjlighet att göra. Detta kan ske genom att företaget t.ex tar hjälp av externa 
värderingsexperter i form av finansiella och juridiska rådgivare eller internt utarbetar 
ett företagsspecifikt tillvägagångssätt (Bens m.fl., 2007; Godfrey & Koh, 2009).

Detta testas i en studie av Jarva (2009) där förekomsten av samband mellan 
nedskrivningar av goodwill och förväntade framtida kassaflöden i små företag 
undersöks. Om företagsledningen försöker manipulera nedskrivningen resulterar detta i 
antingen en över- eller underskattning av företagets intäkter och nettotillgångar. Detta 
återspeglas i sin tur i företagets kassaflöden. I de fall en nedskrivning inte har en 
association med företagets förväntade framtida kassaflöden kan den därför sägas vara 
utförd på ett bristfälligt sätt. Detta eftersom tillgångens nyttjandevärde inte återspeglar 
de förväntade framtida kassaflödena. Undersökningen fann indikationer som påvisade 
att de små företagens goodwillnedskrivningar samspelar med tillgångens framtida 
kassaflöden under en tvåårsperiod efter testet (Jarva, 2009). Detta motsäger studien av 
Bens, Heltzer & Segal (2007) och mot bakgrund av detta drar Jarva (2009) slutsatser 
att små företag faktiskt har möjligheten att utföra sofistikerade nedskrivningstest av 
sina goodwillposter.

3.3.1 Företagens kostnader vid nedskrivningsprövning
FASB och IASB menar att nedskrivningstest bättre speglar det bakomliggande 
ekonomiska värdet av goodwill, medan det finns andra som pekar på svårigheter och 
hinder. Dessa kritiker menar bland annat att det är svårt att särskilja vad som är 
goodwill. Vidare menar författarna att debatten har fortsatt i och med att IASB sedan 
utfärdandet av IFRS för SME6s år 2009 tillåter dessa små och medelstora icke-noterade 
bolag att skriva av goodwill över beräknad nyttjandeperiod på maximalt 10 år. Detta 
beslut är ett resultat av feedback från diverse revisorer och upprättare av finansiell 
information om att kraven för att kalkylera återvinningsvärdet för goodwill är 
betungande för SMEs. Detta på grund av den expertis, komplexitet och kostnad som 
nedskrivningsprövningar är förknippade med. Dessa grupper menar även att många 
SMEs upplever det svårt att göra lika precisa och effektiva beräkningar som större 
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bolag, vilket kan resultera i att rapporteringen blir mindre relevant (Chalmers, Godfrey 
& Webster, 2011).

3.4 Harmonisering av redovisningsstandarder
Som ett resultat av den ökade betydelsen för finansiell globalisering har behovet av 
internationellt gångbara redovisningsstandarder ökat (Garrido, León & Zorio, 2002). 
Detta har föranlett att ett av målen inom modern redovisning är att uppnå 
harmonisering. Detta är även det huvudsakliga mål EU strävar efter att uppnå i och 
med den obligatoriska övergången till IFRS i medlemsländerna år 2005 (Mechelli, 
2009). Termen kan sägas beskriva processen att minska skillnader i redovisning mellan 
länder, för att öka graden av jämförbarhet i den finansiella rapporteringen. 
Harmonisering skiljer sig dock från standardisering. Harmonisering handlar om att röra 
sig från total mångfald mot att ett visst antal företag använder en eller några tillgängliga 
metoder. Standardisering innebär enhetlighet, där alla aktörer ska använda en och 
samma metod. Skillnaden blir således viktig, då harmonisering ger upphov till en viss 
flexibilitet som ett standardiserat tillvägagångssätt inte har (Tay & Parker, 1990). 
Normgivande organ inom finansiell rapportering menar att just jämförbarheten är ett 
av de absolut viktigaste målen att sträva efter, då den förbättrar användbarheten och 
värderelevansen i redovisningen (Barlev & Haddad, 2007). 

Inom diverse litteratur som berör harmonisering av redovisningsstandarder används 
begreppen formell (de jure) och materiell (de facto) harmonisering (van der Tas, 1992; 
Haller, 2002; Garrido m.fl., 2002). Materiell harmonisering innebär graden av 
harmonisering i redovisningsmetoder som faktiskt används i praktiken av företag. Detta 
mäts och analyseras bland annat av forskare genom att studera förekomsten av olika 
värderingsmetoder inom en särskild redovisningspraxis. Formell harmonisering syftar 
istället på graden av harmonisering i redovisningsstandarder, lagar eller andra krav och 
riktlinjer, och studeras genom att utvärdera hur dessa har förändrats över tid (Garrido 
m.fl., 2002). En fråga som uppstår i detta sammanhang är huruvida materiell 
harmonisering kan uppstå oberoende av den formella. Flertalet studier som fokuserat 
på att undersöka den materiella harmoniseringen och dess effekter har i nästan 
samtliga fall oundvikligen även studerat nivån av formell inverkan på den praktiska 
implementeringen av redovisningen. Även om det inte finns några allmängiltiga bevis 
på att dessa begrepp är direkt beroende av varandra, tyder mycket på att den formella 
harmoniseringen onekligen påverkar graden av materiell harmonisering (Rahman, 
Perera & Ganeshanandam, 1996).

Införandet av redovisningsstandarder som är utfärdade av organisationer utanför ett 
lands nationella gränser kan av motståndarna ses som politiskt provocerande och leda 
till minskad nationell stolthet. Det finns således en aspekt av sociala och kulturella 
faktorer att ta hänsyn till. Somliga menar att en harmonisering av internationella 
redovisningsstandarder, som övergången till IFRS i Europa, implicit innebär en 
övergång till anglosaxisk redovisningstradition, och att detta då kan ske på bekostnad av 
den traditionella kontinentala redovisningen (Rodrigues & Craig, 2007).  

Uppsala universitet

14



Andra studier pekar på att implementeringen av IFRS i länder som inte tidigare varit 
föremål för principbaserade standarder mest effektivt sker i länder med varierande 
redovisningspraxis (Carmona & Trombetta, 2008). Sverige har, till skillnad från 
exempelvis Tyskland, t id igare tenderat att f rångå den kontinentala 
redovisningstraditionen emellanåt, och därmed inte varit helt främmande för den 
anglosaxiska skolan. Sverige förberedde inför övergången till IFRS vissa lösningar för att 
öka flexibiliteten i det tidigare redovisningssystemet, då en ren adoption av IFRS inte 
kommer garantera en lyckad omvandling av det nationella redovisningssystemet. 
(d’Arcy, 2001).

EUs mål med jämförbarhet i redovisningen, genom implementeringen av IFRS, kan ge 
upphov till två huvudsakliga problem. Först kan jämförbarheten och transparensen 
skadas genom det stora antal alternativ som IASB-standarder tillåter. Om företag väljer 
att använda metoder som skiljer sig från varandra kommer det finnas svårigheter med 
jämförbarheten. Det andra problemet är att vissa företag kan använda metoder som 
inte är i linje med de standarder som IASB har utfärdat. Detta beteende kan både 
skada jämförbarheten och vilseleda användare av den finansiella informationen genom 
att ge sken av att redovisningen är i enlighet med IFRS (Mechelli, 2009).

4. Metod

4.1 Val av forskningsansats
Vi har valt en kvantitativ forskningsansats i form av en tvärsnittsanalys för att kartlägga 
hur svenska börsnoterade företag implementerar IAS 36 i praktiken. Vidare har vi 
använt ett hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt vid analysen och inhämtningen av 
undersökningens empiriska data.

En tvärsnittsanalys sträcker sig över ett förhållandevis kort tidsspann och innebär 
därför att forskaren skapar en ögonblicksbild av det tänkta forskningsområdet
(Saunders, Lewis & Thornhill, s. 154, 2009). Den kvantitativa ansatsen bygger på 
hårda, kvantifierbara data samtidigt som tillvägagångssättet för att utvinna dessa data 
till en hög grad är formaliserat och standardiserat (Holme, Solvang & Krohn, s. 14, 
1997). Kvantitativ data är därför inte analyserbar i dess ursprungliga form, utan måste 
sättas i ett sammanhang för att tillskrivas en innebörd. (Saunders m.fl., s. 154, 2009). 
Denna undersökning har därför enligt den kvantitativa ansatsen fokuserat på att 
insamla standardiserad information från ett stort antal respondenter genom en 
enkätundersökning (Holme m.fl., s. 14, s. 78, 1997). 

Den främsta fördelen med kvantitativ forskning är att den möjliggör ett bredare urval 
och därmed också möjligheten för en generalisering av den insamlade informationen. 
Detta grundar sig dock i att forskaren har använt ett tillräckligt stort urval vilket tillåter 
generaliseringar (Holme m.fl., s. 80-82, 1997). På bakgrund av att denna undersökning 
använder insamlad data från sammanlagt 37 respondenter talar detta för att 
möjligheten för en viss generalisering finns. Samtidigt kan användningen av en 
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standardiserad undersökningsmetod innebära att det finns en risk för att den insamlade 
informationen är allt för generell och intetsägande. Detta kan i sin tur försvåra 
forskaren och respondentens tolkning av materialet (Holme m.fl., s. 82, 1997). Mot 
bakgrund av detta finns det därför en risk för att den insamlade informationen i denna 
undersökning kan innebära missvisande resultat. Hanteringen av goodwill är en 
komplex fråga och därför kan en allt för hög grad av standardisering få påtagliga 
konsekvenser för möjligheten att använda det empiriska materialet. Samtidigt 
förutsätter denna undersökning att respondenterna har en hög grad av bakomliggande 
kunskap vilket kan motverka denna negativa påverkan.  

Ett hypotetiskt-deduktivt tillvägagångssätt innebär att forskaren använder befintlig 
teori vid insamlingen och tolkningen av empiriska materialet. Då den teoretiska 
referensramen använts för bestämmandet av undersökningens avgränsning och urval 
samt hur den insamlade data ska analyseras kan denna undersökning klassas som 
hypotetiskt-deduktiv. Genom att använda detta tillvägagångssätt minskas utrymmet för 
subjektiva värderingar, vilket i sin tur kan stärka undersökningens objektivitet (Patel & 
Davidson, s. 22, 2003).

4.2 Urval och operationalisering
Urvalet i en undersökning syftar till att underlätta för forskarens insamling av empirisk 
data. Om forskaren istället väljer att använda hela populationen kan detta innebära att 
insamlingen av data blir allt för tids- och resurskrävande, vilket i sin tur kan påverka 
kvalitén på den insamlade informationen (Saunders m.fl., s. 211, 2009). Då denna 
studie undersöker hur företag behandlar goodwill blev det första kriteriet för urvalet 
att företagen har en goodwillpost i sin balansräkning. En annan avgränsning som 
gjordes var att begränsa urvalet till Small Cap respektive Large Cap, detta för att kunna 
studera skillnader härledbara till företagets storlek. Ett ytterligare krav ställdes på att 
företagen skulle ha sina redovisningsenheter placerade i Sverige. Det första steget i 
undersökningen var att sammanställa hur många företag på Large Cap som uppfyllde 
ovanstående kriterier, vilket resulterade i ett urval om 50 företag. Denna summa 
matchades sedan genom att sammanställa 50 företag från Small Cap vilka uppfyllde 
samma kriterier. Detta innebar att ett fåtal företag valdes bort med motivationen att få 
ett lika stort urval de båda grupperna emellan. Undersökningens urval resulterade 
därför i 100 företag varvid vi drog slutsatsen att detta var genomförbart utan risk för 
att den insamlade informationens kvalité skulle gå förlorad. Nästa steg i processen var 
att kontakta personer med insyn i värdering av goodwill inom företagen. Detta skedde 
genom att vi samlade kontaktinformation till företagens CFO, IR-ansvariga samt i vissa 
fall ekonomichefer via företagens hemsidor. Dessa kontaktades sedan via email där de 
blev hänvisade till studiens internetbaserade enkätundersökning, vars utformning vi går 
igenom under rubriken primärdata.

4.2.1 Bortfallsanalys
Totalt distribuerades enkätundersökningen till 100 företag varvid 37 i sin tur har 
besvarat denna; vilket innebär en svarsfrekvens på 37 %. Även om ett bortfall på 63 % 
kan ses som förhållandevis högt anser vi att undersökningens urval på 37 respondenter 
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ger oss möjligheten att analysera insamlad data på ett någorlunda tillförlitligt sätt. Den 
mest förekommande orsaken som respondenterna uppgivit som orsak till att de inte 
besvarat enkäten är att de inte har tid. Mot bakgrund av detta kan därför enkätens 
utformning sägas vara lyckad, då en alltför komplicerad enkät troligen hade minskat 
svarsfrekvensen ytterligare. En annan förklaring till det höga bortfallet kan vara att 
företagen oftast inte har många anställda som är tillräckligt insatta i hur värderingen av 
goodwill går till.

4.3 Primärdata
Primärdata uppstår då undersökningens forskare själv samlar in empiriskt material 
(Holme m.fl., s. 132, 1997). Denna undersökning har insamlat primärdata genom en 
enkätundersökning. Frågeformulär är generellt användbara i samband med 
standardiserade frågor som samtliga respondenter har möjlighet att uppfatta på samma 
sätt. Det är därmed vanligt att använda frågeformulär i deskriptiv forskning för att 
identifiera och beskriva variation i olika fenomen, vid exempelvis undersökningar om 
organisationspraxis (Saunders m.fl., s. 362, 2009). I en enkät kan frågorna innehålla 
olika grad av strukturering och standardisering. Strukturering innebär grad av 
svarsutrymme som respondenten får, där t ex hög grad ger mycket litet utrymme att 
svara inom. Standardisering behandlar vilken grad av utrymme intervjuaren får gällande 
utformningen av frågor och ordning. En enkät innehåller en hög grad av 
standardisering, då varje individ får svara på exakt likadana frågor, i samma ordning 
(Patel & Davidson, s. 72, 2003). Enkäten i denna studie kan sägas bestå av frågor som 
nästan uteslutande har hög grad av strukturering och standardisering (bilaga 1). Det är 
vanligt förekommande i enkäter och intervjuer att sista frågan utformas neutralt, vilket 
ger respondenten möjlighet att kommentera övriga frågor som ej behandlats, men som 
upplevs vara betydelsefullt (Patel & Davidson, s. 73, 2003). Med anledning av detta 
utformades den avslutande frågan så att respondenterna fick möjlighet att kommentera 
övriga svårigheter med IAS 36, samt vad som eventuellt kan förbättras med 
standarden. I enkäten är det viktigt att motivera respondenten, vilket kan göras genom 
att variera utformningen av frågorna. Detta kan ske genom att blanda svarsalternativ 
som innehåller frekvenser, frågor som svaras genom antingen - eller, osv (Patel & 
Davidson, s. 75-76, 2003). Detta var något som påverkade utformningen av enkäten i 
denna uppsats. 

Enkäter kan även innehålla frågor som besvaras med graderad inställning, där antal 
svarsalternativ kan påverka resultaten. Ett udda antal kan skapa en neutral punkt i 
mittalternativet, vilket kan ge upphov till den så kallade centraltendensen. Denna 
beskriver tendensen hos vissa individer att söka sig från ändpunkter till mitten. Detta 
kan bland annat undvikas genom att välja jämnt antal svarsalternativ (Patel & 
Davidson., s. 77, 2003). I den enkätundersökning som ligger till underlag för denna 
studie är svarsalternativen i fråga 2 och 3 (bilaga 1) utformande med graderad 
inställning i fem steg. Detta kan eventuellt ha påverkat svaren i och med 
centraltendensen. Svarsalternativet ”Vet ej / Vill ej svara” som finns i samtliga frågor, 
exklusive fråga 18, kan även ha påverkat respondenternas svar. Det finns en möjlighet 
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att vissa individer i urvalet valde detta alternativ för att spara tid när de endast var lite 
osäkra på svaret. Möjligen hade frekvensen i de övriga svarsalternativen ökat om 
enkäten inte hade innehållit detta alternativ. En annan aspekt som kan ha påverkat 
frekvensen i denna undersökning var att ingen fråga var obligatorisk att svara på för att 
slutföra enkäten. Detta kan ha bidragit till lägre svarsfrekvens på vissa frågor.

Samtliga frågor utformades och valdes i linje med studiens syfte och teoretiska 
ramverk. Det främsta målet med enkätundersökningen är således att fånga de aspekter 
som kan beskriva företagens resursallokering till nedskrivningsprövningen av goodwill 
samt hur de definierar och använder kassagenererande enheter i praktiken. Då Petersen 
& Plenborg (2010) har undersökt hur IAS 36 används i praktiken på den danska 
marknaden, kontaktades dessa författare med en förfrågan om att bifoga 
frågeformuläret som användes i den studien. Efter att ha mottagit detta dokument var 
det nödvändigt att minska antalet frågor, då materialet var mycket omfattande. 
Frågorna var generellt djupgående och avancerade, vilket innebar att de frågor som var 
lämpliga för denna studie i stor mån omformulerades. Detta var nödvändigt för att 
respondenterna skulle ha möjlighet att svara på enkäten inom en rimlig tidsram, samt 
ej behöva alltför avancerade specialkunskaper. Detta val var viktigt för att få så många 
respondenter som möjligt i undersökningen, även om det hade varit intressant att få 
mer djupgående förståelse för problematiken i en mer omfattande enkätundersökning. 
Motiveringen till att frågorna utformades i linje med den danska enkätundersökningen 
var främst att få möjlighet att göra jämförelser mellan Danmark och Sverige. Samtidigt 
vill vi betona att en jämförelse mellan Sverige och Danmark inte är undersökningens 
främsta syfte. De frågor som inspirerades av Petersen & Plenborg  (2010) var fråga 1, 
4-15 samt 17. Fråga 2, 3, 16 samt 18 är således formulerade specifikt för denna studie 
(bilaga 1). 

Vid sammanställningen av undersökningens empiriska material upptäcktes det 
emellertid att ett antal frågor inte bidrog till att uppfylla syftet med undersökningen. 
De frågor som berörde verkligt värde minus försäljningskostnader exkluderades på 
grund av ett lågt antal respondenter. Samtidigt upptäcktes det att formuleringen vid 
frågan om huruvida företagen använder en diskonteringsränta före eller efter skatt var 
bristfällig. Detta då det i frågan inte tydligt framgick om det var vid beräkningen eller i 
redovisningen som företaget använder en diskonteringsränta före eller efter skatt. På 
bakgrund av detta skulle frågan snarare ha syftat till att undersöka vilken ränta som 
företagen använder i årsredovisningen.

Vid valet om hur en enkät ska genomföras är det viktigt att fundera över hur denna ska 
administreras och hur mycket kontakt det är möjligt att få med respondenterna 
(Saunders m.fl., s. 362, 2009). Då denna studie syftar till att kartlägga hur svenska 
börsnoterade bolag implementerar nedskrivningsprövning av goodwill är ett stort urval 
av vikt. Då det finns tids- och resursmässiga aspekter att ta hänsyn till, användes i detta 
fall en självadministrerad enkät. En sådan enkät besvaras av respondenterna själva, och 
administreras ofta elektroniskt över internet (Saunders m.fl., s. 362, 2009), vilket även 
var fallet i denna undersökning. Det är viktigt att klargöra för respondenterna om 
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enkätundersökningen behandlas konfidentiellt eller anonymt. En konfidentiell enkät 
innebär att endast de som behandlar enkäten vet vilka som har svarat. På en anonym 
enkät finns varken namn, nummer eller liknande möjlighet till identifiering av 
respondenten. Detta innebär att påminnelser måste skickas till samtliga individer i 
urvalet, till skillnad från konfidentiella enkäter där det finns möjlighet till att föra 
register eller liknande. Vid enkätundersökning är det även viktigt att motivera 
individerna att svara på frågorna. Detta kan ske i samband med det brev som skickas ut 
i samband med enkäten, det så kallade missivet. Ett sådant ska innehålla all 
information som är möjlig att ge, vilket blir av största vikt (Patel & Davidson, s. 70-71, 
2003). I samband med att denna studies enkätundersökning skickades ut, skickades 
även ett missiv ut. Där fick företagen bland annat information om vad syftet med 
undersökningen var, länken till enkäten, samt att resultatet sedan kommer redovisas på 
internet. Eftersom att hanteringen av goodwill kan uppfattas som ett känsligt ämne, 
som ovan nämnt med exempel i form av Swedbank och Eniro, valdes ett anonymt 
tillvägagångssätt i denna undersökning för att få så ärliga svar som möjligt. Denna 
information gavs även i det utsända missivet. Det blev således inte möjligt att föra 
register över vilka respondenter som svarat på enkäten, vilket innebar att samtliga 
företag i urvalet fick en påminnelse två arbetsveckor senare. I detta email tackades de 
företag som redan svarat på enkäten och uppmanades bortse från påminnelsen i övrigt. 

4.4 Metodkritik
En undersökning har hög validitet om denna undersöker vad den avser undersöka. Med 
andra ord beskriver validiteten graden av kausalitet mellan undersökningens använda 
variabler (Saunders m.fl., s. 156, 2009). Vidare finns det två vanligt förekommande sätt 
att mäta validiteten i undersökningen, detta genom att utvärdera innehållsvaliditeten 
samt den samtidiga validiteten. Mätningen av innehållsvaliditeten baseras på en logisk 
analys av innehållet i det instrument som ska fånga undersökningens empiriska data. 
Denna analys handlar kortfattat om att tillgodose att det finns en god koppling mellan 
den teoretiska referensramen och instrumentets variabler. Den samtidiga validiteten 
kan analyseras genom att jämföra utfallet på undersökningens instrument med en 
annan undersöknings utfall. Detta sker oftast genom att exempelvis utföra en 
enkätundersökning vars utfall sedan jämförs med de från en intervju (Patel & 
Davidson, s. 22, 2003). I denna undersökning har innehållsvaliditeten analyserats 
genom en noggrann utvärdering av huruvida den teoretiska referensramen kan 
användas för att analysera respondenternas svar på enkätfrågorna. Vidare går det att 
kritisera denna undersökning då den saknar en samtidig analys. Samtidigt är uppsatsens 
huvudsakliga syfte att utföra en kvantitativ analys för att få en överblickande syn av 
verkligenheten. På bakgrund av detta kan därför uppsatsens huvudsakliga syfte 
motverkas genom att implementera kvalitativa angreppssätt. Ett annat sätt att 
motverka en låg grad av validitet är att använda ett fåtal respondenter som en 
projektgrupp, för att sedan med hjälp av deras feedback förbättra enkäten (Saunders 
m.fl., s. 156, 2009). Då undersökningens enkät baserades på Petersen & Plenborgs 
(2010) enkät, denna vilken testats av en projektgrupp, kan detta anses skapa en hög 
grad av validitet i denna undersökning. 
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Undersökningens reliabilitet påverkas av huruvida insamlingen av det empiriska 
materialet är utförd på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten kan, annorlunda uttryckt, 
mätas i den grad undersökningen resulterar i konsistenta resultat vid en upprepning av 
insamlingen samt huruvida transparens råder vid formuleringen av analyser baserade på 
undersökningens råa empiriska data (Saunders m.fl., s. 155, 2009). Enkätens 
distributionssätt påverkar vilken grad det går att vara säker på att respondenten som 
svarar på enkäten verkligen är den person som avsågs svara, vilket kan påverka 
reliabiliteten i svaren. Då kontakten med respondenterna upprättats via email kan 
detta sägas styrka undersökningens reliabilitet, eftersom respondenterna kan förutsättas 
vara de som ämnades besvara enkäten (Saunders m.fl., s. 363, 2009). Dock skickades 
det i vissa fall inte email till en specifik person utan istället till en allmän 
kontaktavdelning för att sedan distribueras vidare till rätt person; detta i brist på 
specifik kontaktinformation. Dessa avdelningar svarade i somliga fall med att bifoga 
adressen till kunnig person eller konstatera att de skulle vidarebefordra länken direkt 
till denna person. Detta kan dock eventuellt ha gett upphov till att enkäten hamnade 
hos fel person som inte besitter den kunskap som eftersöks. I dessa fall kan 
respondenterna välja att svara på enkäten genom att gissa, vilket kan vara ett problem. 
Detta kan exempelvis vara fallet när respondenten belönas för att svara på enkäten 
(Saunders m.fl., s. 363, 2009). Då enkätundersökningen som användes i denna uppsats 
inte var kopplad till någon belöning för berörda personer eller företag, kan det ses som 
relativt orimligt med gissningar bland svaren, då respondenterna frivilligt valde att 
besvara denna. Att respondenten, på alla frågor med svarsalternativ, kunde svara ”Vet 
ej / Vill inte svara” kan även ha bidragit till att antalet gissningar minskades. 
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5. Presentation av insamlad data

I detta avsnitt redovisas enkätundersökningens insamlade data. Avsnittet innehåller de 
enkätfrågor vilka, mot bakgrund av de argument som förs i metodavsnittet, ansågs vara mest 
lämpade för presentation i undersökningen.7

Tabell 1. Hur genomförs nedskrivningstest av goodwill inom er koncern?

Svarsalternativ: Large 
Cap (#)

Small 
Cap (#)

Large 
Cap (%)

Small 
Cap (%)

1 Internt inom koncernen på centraliserad nivå 16 16 84% 89%
2 Internt inom koncernen på decentraliserad nivå 1 0 5% 0%
3 Genom externt anlitade experter 1 1 5% 6%
4 En kombination av interna och externa experter 1 1 5% 6%
5 Annat 0 0 0% 0%
6 Vet ej / Vill inte svara 0 0 0% 0%

Total 19 18 100% 100%

Tabell 1 visar hur nedskrivningsprövning av goodwill går till i de två kategorierna Large 
Cap och Small Cap. Resultaten visar att nästan samtliga företag, 84 % respektive 89 %,  
sköter nedskrivningsprövningar internt på central nivå. I det totala urvalet var samma 
siffra ca. 86 %. Resterande företag skötte istället detta på decentraliserad nivå, genom 
externt anlitade experter, eller i en kombination med interna experter. 

Diagram 1. Hur resurskrävande upplever ni att nedskrivningsprövningar av goodwill enligt IAS 36 är 
för er koncern? (1 = ‘Inte alls’ och 5 = ‘I allra högsta grad’)

Av de 37 respondenter som besvarade frågan om hur resurskrävande implementeringen 
av IAS 36 är gällande nedskrivningsprövning menade tre företag i Small Cap respektive 
ett företag i Large Cap att detta inte alls var resurskrävande. Resterande svarsfrekvens 
kan noteras i graderingarna 2, 3 och 4. Av Large Cap-respondenterna befann sig 26 %, 
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37 % samt 21 % på dessa svarsalternativ. Motsvarande siffra för Small Cap-företagen 
var 39 %, 28 % samt 28 %. Ingen respondent ansåg att IAS 36 var mycket 
resurskrävande. Dessa data finns i diagram 1. 

Diagram 2. Hur svår är IAS 36 att implementera i praktiken? (1 = ‘Inte alls’ och 5 = ‘I allra högsta 
grad’)

Ovanstående enkätfråga behandlar hur svårt företagen anser implementeringen av IAS 
36 är i praktiken. Enkätfrågan besvarades av sammanlagt 37 respondenter. Av dessa 
befinner sig 9 respondenter från Large Cap respektive 6 från Small Cap på skalans 
mittpunkt. Vidare anser 6 respondenter från Large Cap respektive 7 från Small Cap att 
regleringen är svår att implementera, samtidigt som en respondent från Small Cap 
menar att implementeringen är mycket svår. Sammanfattningsvis befinner sig 
majoriteten av respondenterna på eller över skalans mittpunkt.

Majoriteten av företagen (89% samt 88%) inom både Large respektive Small Cap 
använder en utarbetad mall och ett standardiserat tillvägagångssätt vid  
nedskrivningstest av goodwill. Då undersökningen inte preciserat närmre vad denna 
mall kan tänkas innehålla kan en viss subjektivitet uppstå vid definitionen av vad en 
mall faktiskt är. Detta har därför föranlett att respondenterna själva har möjligheten att 
avgöra om en mall existerar inom företaget eller inte baserat på deras egen uppfattning 
om vad som kan definieras som en mall.

På frågan huruvida företagen aktivt söker efter värdeförändringar av goodwill 
uppmärksammandes det att 89% av företagen i Large Cap aktivt söker efter 
värdeförändringar, medan 78% av företagen i Small Cap gör detta. Vidare uppger 
majoriteten av företag, 78% av Large Cap företagen samt 72% av företagen inom Small 
Cap, att de utför ett nedskrivningstest om de finner en indikation på att 
värdeförändring av dess goodwill har skett. I vardera urvalsgrupp angav 17 % att detta 
sker när det finns två eller flera indikationer om värdeförändring av en KGE. 
Resterande företag svarade ”Vet ej / Vill ej svara”.  
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Diagram 3. Vilka av följande indikationer anser ni främst kan tyda på att en nedskrivningsprövning är 
nödvändig? Svara gärna med flera svar.

I diagram 3 redovisas hur respondenterna resonerar gällande indikationer på att en 
nedskrivning är nödvändig, där de fick möjlighet att svara med flera alternativ. Flest 
företag svarade att en betydande observerbar nedgång i marknadsvärdet av tillgången är 
en viktig indikation. Lägst frekvens återfinns i alternativet begränsning eller fysiska 
skador på tillgången som en viktig indikation. På svarsalternativ ”annat” fick 
respondenterna själva peka på viktiga element att ta hänsyn till. Ett företag menade att 
resultatförväntningar var viktiga, medan ett annat pekade på generella makrohändelser.

På frågan om hur många kassagenererande enheter varje företag i urvalet har definierat 
varierar antalet mellan 1 och ca 20. Medelvärdet för bolag inom kategorin Large Cap är 
ca 7,3 KGE/företag och en median på 9 KGE/företag. För Small Cap är medelvärdet 
ca 5 KGE/företag, samt en median på 3 KGE/företag. Dessa data är beräknade på 
antalet respondenter som uppgav hur många kassagenererande enheter de har i 
företaget. Av 19 respondenter svarade 17 på frågan i Large Cap-kategorin, respektive 
15 av 18 respondenter i Small Cap. Totalt sett över båda kategorierna var medelvärdet 
ca 6,3 KGE/företag, samt en median på 4 enheter/företag.

Large Cap Small Cap

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8

2

77

2

8
1010

2

11

55
88

14
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förhållanden vilka påverkar tillgångens marknadsvärde
3. Marknadsräntor eller avkastningskrav har ökat under perioden
4. Begränsningar eller fysiska skador på tillgången
5. Negativa påverkningar vilka förändrar nyttjandeperioden på tillgången
6. Indikationer från intern rapportering att en tillgångs nyttovärde har påverkats 

negativt eller kommer att göra detta
7. Annat
8. Vet ej / Vill inte svara
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Tabell 2. Vilket av följande alternativ beskriver relationen mellan antalet kassagenererande enheter 
(KGE) och antal segment (i enlighet med IFRS 8)?

Svarsalternativ: Large 
Cap (#)

Small 
Cap (#)

Large 
Cap (%)

Small 
Cap 
(%)

1 Antal KGE < Antal segment 2 5 11% 28%
2 Antal KGE = Antal segment 7 10 37% 56%
3 Antal KGE > Antal segment 9 3 47% 17%
4 Vet ej / Vill inte svara 1 0 5% 0%

Totalt 19 18 100% 100%

Som tabell 2 visar har sammanlagt 37 företag besvarat frågan om antalet operativa 
segment i relation till kassagenererande enheter. Av dessa redovisar 11 % av 
respondenterna i Large Cap-kategorin, respektive 28 % i Small Cap, mindre antal 
kassagenererande enheter än operativa segment. Antal företag som definierat samma 
antal operativa segment som KGE är 37 % respektive 56 %. De företag som definierat 
fler kassagenererande enheter än segment uppgår till 47 % respektive 17 %. I hela 
urvalet är respektive siffror ca 19 %, 46 % samt 32 %. En av respondenterna valde att 
inte besvara frågan, vilket uppgår till 3% av det totala antalet.

Diagram 4. Vilka av följande faktorer påverkar främst hur kategoriseringen av koncernens KGE görs? 
Svara gärna med flera svar.

Enligt ovanstående diagram är den främsta faktorn som påverkar sammansättningen av 
de kassagenererande enheterna att dessa ska vara överensstämmande med 
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organisationen i övrigt. Av urvalet på 37 respondenter har 27 uppgivit denna faktor 
som en av de viktigaste. En annan gemensam faktor för de båda urvalsgrupperna är att 
de har uppgett att det interna rapporteringssystemet är en begränsning för hur små de 
kassagenererande enheterna kan vara. Detta med en frekvens på 11 respondenter 
sammanlagt. Vidare anser de större företagens respondenter, till en högre grad än de 
mindre, att kassaflödena från de kassagenererande enheterna ska vara oberoende av 
varandra.

Tabell 3. Vilken metod använder ni för att uppskatta återvinningsvärdet av kassagenererande enheter?

Svarsalternativ: Large Cap 
(#)

Large Cap 
(%)

Small 
Cap (#)

Small 
Cap (%)

1 Verkligt värde minus 
försäljningskostnader

2 11% 2 11 %

2 Nyttjandevärde 14 74% 9 50 %
3 En kombination av 

metoderna
2 11% 5 28 %

4 Vet ej / Vill inte svara 1 5% 2 11 %
Totalt 19 100% 18 100 %

Majoriteten av företagen både inom Large Cap och Small Cap använder 
nyttjandevärdet eller en kombination av nyttjandevärde och verkligt värde vid 
värderingen av goodwill. Detta innebär således att den enkätfråga vilken behandlar 
verkligt värde har ett väldigt lågt urval. På bakgrund av detta kommer vi därför 
fortsättningsvis redovisa de frågor vilka berör hur företagen beräknar nyttjandevärdet 
av dess goodwill. Den enkätfråga vilken berör hur tillgångens verkliga värde beräknas 
finns redovisad i uppsatsens bilaga och kommer därför inte heller behandlas i 
uppsatsens analys.

Uppskattningen av tillgångens nyttjandevärde beräknas vanligen genom antingen en 
DCF-modell eller en EVA-modell. I denna undersökning har 88% av företagen på 
Large Cap uppgett att de använder en DCF-modell medan en respondent angivit att 
dess företag använder en EVA-modell. Den sista respondenten i urvalet ha uppgivit att 
denna inte vet vilken modell företaget använder. Svarsresultaten för företagen på Small 
Cap är fördelade på ett liknande sätt. 94% av företagen använder en DCF-modell 
medan 1 respondent anger att denna inte vet vilken modell företaget använder. 

Vidare anger en klar majoritet av respondenterna att de använder WACC för beräkning 
av diskonteringsräntan. Detta då samtliga företag på Small Cap och där 93% på Large 
Cap använder denna metod. Den Large Cap-respondent som inte använder WACC har 
svarat att företagen använder ”andra marknadsräntor”.

Företagen i urvalet fick även en fråga om huruvida en specifik diskonteringsränta för 
varje KGE används, eller om en gemensam sådan ränta appliceras på samtliga. Av dessa 
svarade 33 % i Large Cap respektive 44 % i Small Cap att en specifik 
diskonteringsränta används för varje kassagenererande enhet.  Resterande företag 
använde därmed en gemensam diskonteringsränta för samtliga KGE.
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Tabell 4. Tillämpar er koncern:

Svarsalternativ: Large 
Cap (#)

Small 
Cap (#)

Large 
Cap (%)

Small 
Cap 
(%)

1 En specifik diskonteringsränta för varje KGE 5 7 33% 44%
2 En gemensam diskonteringsränta vilken appliceras på 

samtliga KGE
9 8 60% 50%

3 En kombination 0 0 0% 0%
4 Vet ej / Vill inte svara 1 1 7% 6%

Totalt 15 16 100% 100%

På den sista frågan har respondenterna haft möjligheten att beskriva vad de själva anser 
vara problematiskt med IAS 36s utformning samt hur denna ska implementeras i 
företagen. Tre respondenter har svarat på denna fråga. En respondent har uppgivit att 
det kan uppstå skillnader i hur företag implementerar denna redovisningsstandard. Den 
andra respondenten menar att redovisning enligt IAS 36 kan skada företagen då känslig 
information redovisas i och med de upplysningskrav som ställs på företagen. Den sista 
respondenten menar att ett regelverk för hur lång nyttjandetid som tillåts användas i 
samband med värderingen av företagets goodwill hade varit önskvärt.

6. Analys av insamlad data

Icke-noterade små och medelstora företag (SMEs) upplever att vissa aspekter av 
nedskrivningsprövningen av goodwill är för betungande och krävande. Anledningen till 
detta är den expertis, komplexitet och kostnad som förknippas med den typen av 
värdering, vilket kan resultera i mindre värderelevans i redovisningen för de mindre 
bolagen (Chalmers m.fl., 2011). Även om denna uppsats enbart behandlar 
börsnoterade bolag så kan problematiken för SMEs belysa vikten av resurser för företag 
vid nedskrivningsprövning av goodwill. Andra studier pekar även på att det kan uppstå 
svårigheter för mindre bolag att värdera goodwill i och med implementeringen av 
redovisningsstandarder som baseras på verkligt värde. Detta med anledning av att 
företagen i vissa fall måste tillägna mer resurser i värderingsprocessen genom att t.ex. 
anlita externa experter (Bens m.fl., 2007). I denna undersökning fick respondenterna 
ange hur resurskrävande de anser att tillämpningen av IAS 36 är. Några signifikanta 
skillnader är svåra att urskilja mellan Large Cap och Small Cap, där 58 % respektive 56 
% befann sig på punkt tre och uppåt på en femgradig skala, där fem symboliserar en 
mycket resurskrävande process (diagram 1). Resultaten i denna studie visar således att 
de mindre bolagen inte upplever IAS 36 som mer resurskrävande än de större bolagen i 
Large Cap. De tillfrågade respondetnerna i enkätundersökningen fick även frågan hur  
nedskrivningsprövning av goodwill genomförs inom företagen. Resultaten visar att 
detta i nästan samtliga fall hanteras på centraliserad nivå för både de större och mindre 
bolagen. Inget företag angav att nedskrivningsprövningen exklusivt var delegerad till 
externa experter.
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Dessa resultat kan tyda på att börsnoterade bolag generellt upplever att de har 
tillräckliga resurser för den här typen av värderingar, oavsett om de kategoriseras som 
Small Cap eller Large Cap. Det kan dock finnas bakomliggande orsaker till resultaten 
ovan. Möjligen har bolagen i Small Cap inte ekonomiska möjligheter att anlita externa 
experter, även om detta vore eftersträvansvärt. Det kan även vara så att de större 
bolagen har bättre möjlighet till utbildning av personal, vilket skulle leda till högre 
kvalitet på redovisningen i dessa bolag gentemot de mindre bolagen. Detta skulle 
innebära att även om nedskrivningsprövningen av goodwill sker på centraliserad nivå i 
båda urvalsgrupperna, så behöver det inte betyda att kvaliteten är densamma. Detta är 
dock något som undersöks i en tidigare studie om associationen mellan nedskrivningar 
av goodwill och framtida kassaflöden, där ett högt samband innebär korrekt värdering 
av goodwill. I studien undersöks detta även specifikt på mindre företag för att 
kontrollera om dessa har möjlighet att utföra sofistikerade nedskrivningsprövningar i 
samma grad som de större bolagen. Resultatet pekar på att detta är möjligt, vilket 
innebär att även mindre företag kan göra en korrekt värdering av goodwill (Jarva, 
2009). 

Resultaten ovan visar att nedskrivningsprövningen av goodwill hanteras internt, samt 
att det inte finns några signifikanta skillnader i hur resurskrävande företagen upplever 
att användningen av IAS 36 är. Användningen av en principbaserad standard kan, trots 
tillräckliga resurser, innebära komplikationer då den inte förser företagen med ett 
standardiserat tillvägagångssätt. Det kan således uppstå svårigheter eftersom metoden 
för implementeringen i stor utsträckning avgörs av företagen själva (Agoglia m.fl., 
2011, Laux & Leuz, 2009; Bens m.fl., 2007). Enkätundersökningen i denna studie visar 
att företagen i viss mån upplever svårigheter att implementera bestämmelserna i IAS 
36. Majoriteten av respondenterna befinner sig på skalans mittpunkt (3) eller över 
denna, där punkt fem symboliserar stora svårigheter att implementera IAS 36 (diagram 
2). Mot bakgrund av respondenternas svar på denna fråga skulle det teoretiskt sett 
kunna råda avvikelser i hur företag implementerar IAS 36, något som behandlas i 
kommande avsnitt.

6.1 Hantering av goodwill i praktiken
Den kontinentala redovisningstraditionen karaktäriserats av en hög grad regleringar, där 
syftet är att tydligt fastslå företagens tillvägagångssätt för tillämpningen av den rådande 
standarden. Standardens utformning syftar emellertid till att motverka att företagen 
använder alltför skilda tillvägagångssätt, vilket kan påverka jämförbarheten företag 
emellan negativt, samtidigt som den ska underlätta för företagets användning av 
standarden (Agogilia m.fl., 2001; Schipper, 2003). Sverige har tidigare främst varit 
influerat av den kontinentala traditionen, även om landet under åren har påverkats av 
den anglosaxiska traditionen (Smith, s.77, 2000; d’Arcy, 2001). Majoriteten av denna 
undersöknings respondenter inom de båda urvalskategorierna angav att företagen 
använde en standardiserad mall för nedskrivningsprövningen av goodwill. Detta skulle 
därför kunna ha sin förklaring i att Sverige har sitt ursprung i den kontinentala 
traditionen, vilket i sin tur påverkar företagens preferenser för hur de önskar 
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implementera IAS 36. En standardiserad mall kan mot bakgrund av ovanstående 
argument därför ses som ett steg i riktning mot den kontinentala traditionen, där 
företagen föredrar att använda ett tydligt tillvägagångssätt. En annan förklaring till att 
en standardiserad mall används skulle även kunna vara att det är en svår process att 
implementera IAS 36. Detta har i sin tur föranlett att företagen behöver ett 
standardiserat tillvägagångssätt för att klara av att implementera standarden.

Studier pekar på att flertalet företag systematiskt definierar färre kassagenererande 
enheter än vad som är lämpligt (Carlin & Finch, 2009). Detta innebär att om företagen 
gör en nedskrivningsprövning på gruppnivå, där gruppen består av ett högt antal KGE, 
kommer risken spridas bland enheterna där bättre presterande enheter kan neutralisera 
nedskrivningsbehovet från de sämre presterande enheterna (Petersen & Plenborg, 
2010). I denna studie varierar antalet kassagenererande enheter mellan 1 till 20 bland 
företagen som deltagit i enkätundersökningen. Detta skulle enligt given teori kunna 
tyda på viss godtycklighet vid kategoriseringen av dessa enheter, eftersom antalet KGE 
som företagen använder kan påverka behovet av en nedskrivning av tillgången. 
Samtidigt kan utformningen av företagens verksamhet påverka kategoriseringen av 
KGE, vilket kan tala emot denna godtycklighet. Petersen & Plenborg (2010) menar 
även att då IAS 36 endast ger lite vägledning i hur en KGE bör definieras, kan detta 
innebära svårigheter i praktiken. Det kan därmed vara så att de svenska bolagen, som 
ansåg att de upplevde vissa svårigheter med IAS 36, inte riktigt har kunskap nog att 
definiera kassagenererande enheter på ett effektivt sätt. 

Vidare kräver IAS 36 att antalet KGE inte får vara större än företagets operativa 
segment (IAS 36, §80b). Resultaten i denna undersökning visar att 11 % av företagen 
inom Large Cap respektive 28 % i Small Cap uppger att de har färre KGE än segment 
inom koncernen. Detta innebär implicit att de kassagenererande enheterna är större än 
företagens segment, vilket strider mot bestämmelserna i IAS 36. Vidare kan skillnaden 
mellan de stora och små företagens kategorisering av KGE i denna undersökning tyda 
på att de mindre företagen finner det svårare att implementera IAS 36 rent praktiskt. 
Detta argument strider dock mot resultaten ovan, där de mindre bolagen varken 
upplevde att IAS 36 var mer resurskrävande eller svårare att implementera än de större 
bolagen i Large Cap. 

Företagen uppger att kategoriseringen av KGE beror på ett antal faktorer, där den mest 
frekventa faktorn är att enheterna ska vara överensstämmande med organisationen i 
övrigt. Spridningen av respondenternas svar på denna fråga kan emellertid tala för att 
användningen av en principbaserad standard är fördelaktig, eftersom den tillåter en 
högre grad av handlingsfrihet för företagen. Då företagen själva tillåts bestämma 
utformningen kan detta resultera i att kategoriseringen av KGE på ett bättre sätt 
samspelar med organisationens utformning i helhet. Detta skulle då kunna tala för att 
redovisning enligt verkligt värde bättre speglar verkligheten och ökar relevansen i 
redovisningen, något som användare och regulatorer av finansiell rapportering strävat 
efter (Barlev & Haddad, 2003). I denna kontext kan även företagsledningens sökande 
efter indikationer för ett eventuellt nedskrivningsbehov diskuteras. Då respondenternas 
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svar i stor utsträckning är spridda bland svarsalternativen kan även detta tala för att en 
hög grad av handlingsfrihet för företagsledningen kan vara eftersträvansvärt. Om 
företagen har möjligheten att själva avgöra vilka indikationer som ska resultera i en 
nedskrivningsprövning bör detta resultera i en mer relevant och kostnadseffektiv 
behandling av goodwill. Detta då sammansättningen av den kassagenererande enheten 
bör påverka vilka indikationer som kan föranleda ett nedskrivningsbehov.

Enligt undersökningens insamlade data söker 89 % i Large Cap respektive 78 % i Small 
Cap aktivt efter värdeförändringar i goodwill. Även om skillnaden mellan de båda 
urvalskategorierna är relativt liten skulle detta kunna tala för att de mindre företagen 
allokerar mindre resurser till behandling av goodwillposten. Vidare tyder resultaten i 
denna studie på att 78 % av företagen inom Large Cap respektive 72 % av företagen 
inom Small Cap utför en nedskrivningsprövning om de finner en indikation på 
värdeförändring av företagets goodwill. Av resterande respondenter, med undantag för 
de som svarade ”Vet ej / Vill ej svara”, angav 17 % i vardera kategori att en 
nedskrivningsprövning utförs i de fall där två eller flera indikationer om 
värdeförändring förekommer. Bestämmelserna i IAS 36 klargör dock att en 
nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter ska ske när det föreligger någon 
indikation om värdeförändring (Melville, s. 122, 2007). 

En klar majoritet av undersökningens respondenter uppger att företagen använder 
nyttjandevärde vid nedskrivningsprövningen av goodwill. Denna beräkning baseras i sin 
tur på en DCF-modell där de diskonterar förväntade framtida kassaflöden med en 
diskonteringsränta. Denna beräknas med hjälp av WACC. IAS 36 kräver att företagen 
ska använda en specifik diskonteringsränta för varje KGE för att fånga de faktorer som 
kan påverka enhetens framtidsprojektion (Carlin & Finch, 2009; IAS 36, § 56; Petersen 
& Plenborg, 2010). Dock har tidigare forskning påvisat att företagen ofta använder 
samma diskonteringsränta för samtliga KGE (Carlin & Finch, 2009). Undersökningens 
empiriska material pekar på att en liknande situation råder i Sverige. Detta eftersom 60 
% av respondenterna inom Large Cap samt 50 % inom Small Cap uppger att de 
använder en gemensam diskonteringsränta för samtliga KGE. Att en betydande andel 
av undersökningens urval avviker från IAS 36 kan ha sin förklaring i att uppskattningen 
av en specifik diskonteringsränta för varje KGE är en alltför resurskrävande process, 
varvid företagen endast uppskattar en ränta vilken de sedan använder på samtliga 
enheter med motivationen att de påverkas av samma riskmoment. Om företagen 
använder en gemensam diskonteringsränta innebär detta att specifika riskmoment för 
de KGE negligeras, vilket i sin tur kan innebära att uppskattningen av tillgångens 
nyttjandevärde blir missvisande (Carlin & Finch, 2009). Vidare kan dessa avvikelser 
tyda på problematiken med användningen av redovisning till verkligt värde. Även om 
denna typ av värdering bidrar med en ökad relevans i redovisningen, ställs det höga 
krav på företagen vid deras värdering av tillgångar (Bens m.fl., 2007). Denna utveckling 
kan i sin tur resultera i att företagen i viss mån misslyckas med att bibehålla en relevant 
värdering eftersom det kan bli för kostsamt för företaget. 
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6.2 Hur harmoniseringen påverkar redovisningen i Sverige
Implementeringen av IFRS kan ses som ett första steg mot en formell harmonisering av 
redovisningsstandarderna i Europa för att öka jämförbarheten av redovisningen mellan 
länder (Barlev & Haddad, 2007). Det är därmed centralt att diskutera vilka 
komplikationer tillämpningen innebär för företagen i Sverige och hur dessa eventuellt 
kan motverkas. Undersökningens insamlade data tyder på att en materiell 
harmonisering fortfarande inte har skett fullt ut, vilket i sin tur innebär att det 
förekommer en relativt stor andel företag som avviker från den rådande 
redovisningsstandarden (Garrido m.fl., 2002). 

Mechelli (2009) argumenterar för att jämförbarheten och transparensen i 
redovisningen kan skadas vid implementeringen av IFRS i Europa. Detta eftersom att 
företagen i och med IASBs principbaserade standarder ges en friare roll vid värderingen 
av goodwill. Införandet av IFRS kan därför med andra ord motverka det huvudsakliga 
syftet att harmonisera redovisningen om företagen har en alltför stor handlingsfrihet. 
De avvikelser som vi funnit i denna undersökning kan därför vara ett resultat av det 
stora antal tillvägagångssätt som tillåts, i likhet med vad Mechelli (2009) argumenterar. 

7. Sammanfattande diskussion

IAS 36 i praktiken - för- och nackdelar
Den främsta problematiken med implementeringen av IAS 36 i Sverige verkar vara att 
den ger upphov till skilda tolkningar av standarden, vilket resulterar i att 
tillvägagångssättet för implementeringen kan skilja sig åt mellan företag. Enligt den 
insamlade data avviker företagen från standarden på ett antal punkter vilka kan ses som 
fundamentala för tillämpningen av IAS 36; nämligen hur stora de KGE är, om 
företagen utför en nedskrivningsprövning vid en eller flera indikationer (utöver den 
årliga) samt om företagen använder en specifik diskonteringsränta för varje KGE. Mot 
bakgrund av dessa avvikelser bör företags värderingar i viss utsträckning vara 
missvisade, vilket kan te sig problematiskt för deras intressenter. Tidigare forskning 
gjord i Sverige pekar på en liknande problematik där företagen väljer att tolka 
standarderna olika på grund av den låga detaljeringsgraden (Pettersson & Thorsson, 
2007; Andersson m.fl., 2005). Intressant är att detta verkar fortfarande vara fallet även 
flera år efter dessa undersökningar. Detta blir tydligt då företagen i denna studie 
generellt har uppgett att de finner användningen av IAS 36 som en svår process 
samtidigt som det verkar finnas en blandad uppfattning hos respondenterna huruvida 
de anser att implementeringen av IAS 36 är resurskrävande eller inte. 

Vidare kan vi se att företagen baserar sin kategorisering av KGE på ett antal olika 
faktorer, vilket kan tyda på att det inte är lämpligt med ett universalt tillvägagångssätt 
för hur KGE bör specificeras. Ett liknande resonemang går att applicera på hur 
företaget aktivt söker efter indikationer om värdeförändring av dess goodwill. En 
betydande andel av studiens respondenter har uppgett att de aktivt söker efter 
värdeförändringar av goodwill även om det inte är obligatoriskt. Detta skulle kunna 
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vara ett resultat av förändrade ägarstrukturer och krav på mer relevant och transparent 
finansiell information på marknaden. Mot bakgrund av ovanstående argument kan 
därför företagen tvingas söka efter dessa värdeförändringar eftersom de annars kan 
resultera i drastiska konsekvenser i form av alltför volatila svängningar i  
goodwillposterna. Inom denna kontext kan Swedbanks och Eniors stora nedskrivningar 
av goodwill ses som ett tydligt exempel på denna problematik. Respondenterna har 
uppgett att de letar efter ett antal olika indikationer om värdeförändring. Då KGE kan 
bestå av ett antal olika former av tillgångar påverkar därför sammansättningen av 
enheten huruvida den påverkas av olika negativa störningar. Med andra ord kan därför 
den principbaserade redovisningen främja en mer relevant behandling av företagets 
KGE eftersom den tillåter företagen att själv anpassa enheten efter verkligheten.

Råder det några skillnader mellan stora och små företags implementering av IAS 36?

Ett huvudsakligt mål med studien har varit att kartlägga skillnaderna mellan större och 
mindre bolag. Resultaten pekar på att de båda urvalskategorierna avviker från 
standarden på olika punkter; men att det samtidigt generellt inte råder några större 
skillnader mellan större och mindre företag. Av företagen i Small Cap använder 28 % 
mindre antal kassagenererande enheter än segment, mot 11 % av Large Cap-företagen. 
Vidare uppger 17 % av respondenterna i de båda urvalskategorierna att de utför en 
nedskrivningsprövning om de finner två eller fler indikationer på en värdeförändring. 
Slutligen använder 60 % av Large Cap-företagen en gemensam diskonteringsränta för 
samtliga KGE, mot 50 % av bolagen i Small Cap. Detta skulle kunna tala emot att de 
mindre bolagen finner det svårare att tillämpa IAS 36, då de inte avviker i större 
utsträckning än de större bolagen i undersökningen. 

Respondenterna i urvalskategorierna Large Cap och Small Cap har angett snarlika svar 
gällande hur resurskrävande IAS 36 är i praktiken, vilket kan tala för att företagsstorlek 
inte påverkar i vilken grad nedskrivningsprövning av goodwill kan utföras. Detta talar 
därmed emot undersökningens teoretiska referensram som menar att mindre företag 
upplever nedskrivningsprövningen som ett mer resurskrävande moment än de större 
företagen. I nästan samtliga fall görs nedskrivningsprövning av goodwill på centraliserad 
nivå inom båda urvalskategorierna. Detta kan innebära att företagen upplever att de 
har tillräcklig kunskap inom området för att hantera detta internt och därmed inte 
anställa externa experter. Enkätundersökningen visar även att det inte råder någon 
större skillnad i hur de båda respondentgrupperna upplever svårigheten i att 
implementera IAS 36.

Harmoniseringen i Sverige

Denna undersökning visar att de svenska företagen avviker från IAS 36 på flertalet 
punkter och samtidigt upplever vissa svårigheter i tillämpningen. Dessa avvikelser 
innebär i sin tur att jämförbarheten mellan företag i Sverige i vissa fall är bristfällig, 
vilket även kan indikera att det borde råda svårigheter vid jämförelser av redovisningar 
mellan länder i Europa. Mot bakgrund av företagens avvikelser blir en central 
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frågeställning hur balansgången mellan pålitlighet och relevans påverkar 
redovisningen. Den principbaserade redovisningen syftar till att öka relevansen i den 
finansiella informationen, men samtidigt kan resultaten i denna studie tala för att 
pålitligheten påverkas negativt av den ökade relevansen. Samtidigt ska det dock 
poängteras att harmonisering inte innebär standardisering, vilket betyder att det aldrig 
kommer att råda fullständig jämförbarhet. 

Att harmoniseringen av redovisningstandarder i Europa utgår från ett principbaserat 
regelverk innebär att det kommer finnas utrymme för olika tolkning, vilket därmed kan 
försämra jämförbarheten. De avvikelser som hittats i denna undersökning skulle således 
kunna tala för argumenten att om harmoniseringen sker genom en principbaserad 
standard kan detta motverka dess ursprungliga syfte. Dock är det svårt att avgöra vilken 
påverkan dessa avvikelser faktiskt har för relevansen i redovisningen och om de 
överhuvudtaget är av betydande karaktär. En möjlig anledning att företagen avviker 
från den givna standarden kan vara för att spegla verkligheten bättre och öka 
relevansen i redovisningen. Samtidigt kan det vara så att länder som varit mer 
influerade av den kontinentala redovisningstraditionen avviker i större utsträckning 
från IAS 36 än de svenska företagen. Detta skulle kunna tala för att avvikelserna i 
denna undersökning inte är av allt för betydande karaktär i sammanhanget. Tidigare 
studier talar för att tillämpningen av IFRS stöter på färre komplikationer i länder vilka 
från början har flexibilitet i sin redovisningstradition (Carmona & Trombetta, 2008). 
Sverige är ett exempel på ett sådant land, vilket borde innebära att de svenska 
företagen har relativt lätt att anpassa sig efter standarden.

En central fråga inom denna kontext är hur redovisningen i Sverige kan göras mer 
jämförbar. Ett tänkbart scenario för att öka jämförbarheten skulle kunna vara att 
företagen bistås med mer vägledning vid dess tillämpning av IAS 36. Denna vägledning 
skulle i sin tur kunna tänkas öka jämförbarheten och underlätta för företagens 
användning av standarden.

7.1 Förslag till vidare forskning
Denna studie pekar på vissa svårigheter vid implementeringen av IAS 36, vilka främst 
kan härledas till utformningen av standarden. Det vore därmed intressant att genom en 
kvalitativ studie mer djupgående undersöka vad företagen anser bör göras för att 
förbättra utformningen av standarden. Vidare vore det intressant att göra en liknande 
studie som denna mellan länder inom EU, för att ur ett harmoniseringsperspektiv 
studera likheter och skillnader i tillämpningen av IAS 36. Slutligen skulle det vara 
intressant att göra en studie som behandlar en annan principbaserad standard, för att 
sedan jämföra denna med IAS 36. Detta skulle kunna belysa om den problematik som 
uppstår vid implementeringen av IAS 36 beror på utformingen av denna specifika 
standard, eller om den snarare återfinns vid användningen av denna typ av standarder 
generellt.
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Bilaga 1 - Enkätunderlag
1. Hur genomförs nedskrivningstest av goodwill inom er koncern?

 Internt inom koncernen på centraliserad nivå

 Internt inom koncernen på decentraliserad nivå

 Genom externt anlitade experter

 En kombination av interna och externa experter

 Annat  ____________________

 Vet ej / Vill inte svara 

2.   Hur resurskrävande upplever ni att nedskrivningsprövningar av goodwill enligt IAS 36 är för er 
koncern? (1 = ‘Inte alls’ och 5 = ‘I allra högsta grad’)

 1 

 2

 3

 4

 5

 Vet ej / Vill inte svara

3. Hur svår är IAS 36 att implementera i praktiken? (1 = ‘Inte alls’ och 5 = ‘I allra högsta grad’)

 1

 2

 3

 4

 5

 Vet ej / Vill inte svara

4. Finns det en utarbetad mall och ett standardiserat tillvägagångssätt för hur koncernen utför 
nedskrivningstest av goodwill?

 Ja

 Nej

 Vet ej / Vill inte svara

5. Söker koncernen aktivt efter indikationer på värdeförändringar av goodwill?

 Ja 
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 Nej 

 Vet ej / Vill inte svara 

6. Vilka av följande indikationer anser ni främst kan tyda på att en nedskrivningsprövning är 
nödvändig? Svara gärna med flera svar.

 En betydande observerbar nedgång i marknadsvärdet av tillgången

 Betydande negativa förändringar inom teknik, reglering eller ekonomiska förhållanden vilka påverkar 
tillgångens marknadsvärde

 Marknadsräntor eller avkastningskrav har ökat under perioden

 Begränsningar eller fysiska skador på tillgången

 Negativa påverkningar vilka förändrar nyttjandeperioden på tillgången

 Indikationer från intern rapportering att en tillgångs nyttovärde har påverkats negativt eller kommer 
att göra detta

 Annat ____________________

 Vet ej / Vill inte svara

7. Hur använder koncernen dessa indikationer?

 Utför ett nedskrivningstest om en av dessa indikationer påvisar att en nedskrivning bör ske

 Utför ett nedskrivningstest om två eller fler av dessa indikationer påvisar att en nedskrivning bör ske

 Vet ej / Vill inte svara

8. Hur många kassagenererande enheter (KGE) består er koncern av?

 Antal: ____________________

 Vet ej / Vill inte svara

9. Vilket av följande alternativ beskriver relationen mellan antalet kassagenererande enheter och antal 
segment (i enlighet med IFRS 8)?

 Antal KGE < Antal segment

 Antal KGE = Antal segment

 Antal KGE > Antal segment

 Vet ej / Vill inte svara

10.   Vilka av följande faktorer påverkar främst hur kategoriseringen av koncernens kassagenrerande 
enheter görs? Svara gärna med flera svar.

 Det interna rapporteringssystemet är en begränsning för hur små de KGE kan vara
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 Ett stort antal KGE innebär ett större antal nedskrivningstest vilket försvårar operationaliseringen av 
dessa

 De KGE ska vara överrensstämmande med organisationen i övrigt 

 Antalet nedskrivningar ska begränsas

 Kassaflödena i de KGE ska vara oberoende av varandra

 Annat  ____________________

 Vet ej / Vill inte svara

11. Vilken metod använder ni för att uppskatta återvinningsvärdet av kassagenererande enheter?

 Verkligt värde minus försäljningskostnader (Fair value less costs to sell)

 Nyttjandevärde (Value in use)

 En kombination av metoderna

 Vet ej / Vill inte svara

Hur uppskattas verkligt värde minus försäljningskostnader (fair value less costs to sell)? Svara gärna 
med fler svar.

 Det finns ett bud på tillgången av en annan aktör på marknaden

 KGE eller gruppen av KGE är börsnoterad

 Det har nyligen skett en affär av tillgångar med jämförbar verksamhet

 Det finns ett liknande bolag vilket är börsnoterat

 Vet ej / Vill inte svara

Hur uppskattar ni nyttjandevärdet (value in use)?

 Genom en DCF-modell (discounted cash flow model) 

 Genom en EVA-modell (economic value added model) 

 Annat ____________________

 Vet ej / Vill inte svara

Resterande frågor behandlar hur företagen beräknar nyttjandevärdet av dess goodwill. Om 
respondenterna uppgett att de använder tillgångens verkliga värde minus försäljningskostnader har de 
dirigerats till fråga 15.

12. Vilken metod använder er koncern som utgångspunkt för att beräkna diskonteringsräntan?

 Vägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) 

 Enhetens inkrementella upplåningsränta (Entity’s incremental borrowing rate.)

 Andra marknadsräntor 
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 Annat  ____________________

 Vet ej / Vill inte svara

13. Tillämpar er koncern:

 En specifik diskonteringsränta för varje KGE

 En gemensam diskkonteringsränta vilken appliceras på samtliga KGE

 En kombination  ____________________

 Vet ej / Vill inte svara 

14. Vilken diskonteringsränta använder ni vid era nedskrivningstest?

 En diskonteringsränta före skatt (pre-tax) 

 En diskonteringsränta efter skatt (after-tax)

 Vet ej / Vill inte svara

Ovanstående fråga har inte behandlats i undersökningens genomgång av insamlad data på grund av dess 
otydliga formulering.

15. Vid intresse, redogör gärna för de största svårigheterna som ni upplever vid nedskrivningsprövning 
av goodwill? Vad kan förbättras i IAS 36?

 Svar:  ____________________
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