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Sammanfattning 

Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. 

Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 

2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid 

upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas 

till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod 

innehåller subjektiva bedömningar av företagsledningen, vilket kräver transparens av 

företagen i sin redovisning av koncerngoodwill med information om hur 

nedskrivningsprövningen har utförts. Vi studerar i uppsatsen hur transparenta svenska 

storföretag är i sin redovisning av koncerngoodwill genom att undersöka efterlevnaden av 

upplysningskraven gällande nedskrivningsprövningen av goodwill för åren 2010 och 2005. 

Resultatet av vår undersökning har analyserats med grund i den teoretiska referensramen om 

Positive Accounting Theory och IASB:s kvalitativa egenskaper. Av vår undersökning kan vi 

konstatera att företagen uppfyller fler upplysningskrav 2010 jämfört med 2005, men att 

transparensen är låg i företagens goodwillredovisning för 2010. Den låga transparensen 

överensstämmer med Positive Accounting Theorys antagande att managers agerande styrs i 

eftersträvan av egen vinning och således avstår de från att upplysa om information som skulle 

sänka deras personliga nytta.    

 

Nyckelord: Goodwill, IFRS 3, IAS 36, Positive Accounting Theory, Nedskrivning, 

Transparens 
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Det här kapitlet introducerar bakgrunden till hur redovisningen av goodwill har förändrats 

genom åren. Kapitlet innehåller en problemdiskussion kring goodwill samt uppsatsens syfte 

och hur vi har avgränsat uppsatsen. 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Goodwill är inte ett nytt fenomen inom redovisning utan det har behandlats sedan slutet av 

1800-talet. Sedan denna period har flera olika behandlingar av goodwill varit gällande. De 

större ekonomierna i västvärlden (USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike) har alla gått 

igenom flera faser med olika regler för hanteringen av goodwill inom redovisningen. De olika 

faserna kan identifieras till fyra och utvecklingen av redovisningen har gått från att goodwill 

ska kostnadföras direkt, till att skrivas av mot eget kapital, för att därefter skrivas av under en 

längre tid och slutligen testas årligen för nedskrivningsbehov (Ding, Richard & Stolowy, 

2008). Ding et al. (2008) menar att förändringen av goodwillredovisningen över tid beror på 

att förhållandet mellan företag och ägare har förändrats. Förhållandet mellan dessa parter har 

gått från få ägare med god insikt i företagets ledning till ett stort antal ägare utan tillgång till 

företagsintern information. Strukturförändringarna i företag-ägarförhållandet har ökat 

betydelsen av information till utomstående intressenter i form av finansiella rapporter. De 

olika redovisningsmetoderna av goodwill har även existerat i Sverige, som influerats av de 

regler och normer som varit gällande i ovan nämnda länder (Nilsson, 1998). 

 

Det existerade tidigare en stor variation av redovisningsstandarder mellan medlemsländerna 

inom den Europeiska Unionen (EU), vilket föranledde en vilja hos EU att harmonisera 

redovisningsstandarderna mellan medlemsländerna (Chiapello & Medjad, 2008). Till en 

början tilläts länderna stor frihet att själva administrera förändringsarbetet av nationella 

standarder. Det var först 2002 som EU beslutade att redovisningsstandarder utgivna av 

International Accounting Standards Board (IASB) ska vara obligatoriska för alla noterade 

bolag i EU från och med 2005. Redovisningsstandarder utgivna av IASB kallas International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och dessa ska följas vid upprättande av 

koncernredovisning för noterade företag. En anledning till viljan av harmonisering av 

redovisningsstandarder var att öka effektiviteten på kapitalmarknader genom en förbättrad 

jämförbarhet av koncernredovisningar mellan noterade företag inom EU (Chiapello & 

Medjad, 2008). 
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De nya reglerna fick konsekvenser inom flera områden och en av dem var goodwill. Enligt 

standarden IFRS 3 Rörelseförvärv skulle nu förvärvad goodwill vid ett rörelseförvärv testas 

årligen för nedskrivningsbehov. Innan IFRS trädde i kraft skulle redovisad koncerngoodwill 

årligen skrivas av i Sverige (RR1, § 54). 

1.2 Problemdiskussion 

Hur koncernmässig goodwill ska redovisas har varit en av de mest kontroversiella 

redovisningsfrågorna för normgivare att hantera (Artsberg, 2005). Det har inte minst 

uppenbarat sig i alla förändringar som skett under åren. 

 

Efter införandet av IFRS år 2005 har redovisningen av koncernmässig goodwill ändrats. I 

enlighet med IFRS 3 ska goodwill uppkommen vid företagsförvärv redovisas som en tillgång 

som därefter ska nedskrivningstestas minst en gång per år. Goodwill ska fördelas till 

kassagenererande enheter
1
 i företaget och årligen ska deras återvinningsvärde beräknas för att 

jämföras med det redovisade värdet för att utreda om ett nedskrivningsbehov föreligger. Hur 

nedskrivningsprövningen ska utföras anges i International Accounting Standards (IAS) 36 

Nedskrivningar, där det även framgår att företag måste upplysa om vilka antaganden de har 

gjort vid nedskrivningsprövningen. 

 

En rådande trend är att det blir allt vanligare inom redovisning med en värdering till verkligt 

värde och goodwill är ett av tillgångsslagen som ska värderas till verkligt värde. Denna 

värderingsmetod förlitar sig i stor utsträckning på priviligierad information hos ledningen och 

det får till följd att företaget och dess ledning har ett informationsövertag gentemot användare 

av finansiella rapporter för att värdera en tillgångs verkliga värde. Den priviligierade 

informationen möjliggör att ledningen kan styra tillgångens värde och därmed påverka 

företagets resultat (Christensen, 2010). Information måste vara transparent för att utomstående 

ska kunna bedöma den. Watts (2003) framhäver att värderingar av goodwill till verkligt värde 

är problematiskt eftersom det kräver bedömningar av framtida kassaflöden, som är 

svårverifierbara och skapar utrymme för manipulering av dessa värden. Enligt Watts och 

Zimmerman (1990) kan managers opportunistiskt utnyttja detta utrymme genom att ge sig 

själva fördelar på bekostnad av andra intressenter. 

 

                                                           
1
 "En kassagenererande enhet (KGE) är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande 

användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av 

tillgångar.” (IAS 36, 2005, s. 6) 
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De nya reglerna har möjliggjort att företagsledningen kan påverka om ett nedskrivningsbehov 

föreligger och därmed om en nedskrivning kommer belasta resultatet. Ett större 

handlingsutrymme finns nu för ledningen, vilket enligt Carlin och Finch (2009) leder till att 

företagsledningar opportunistiskt väljer diskonteringsräntor som medför att nedskrivningar av 

goodwill undviks. I Sverige har företagens goodwillposter stadigt ökat medan nedskrivningar 

av goodwill har legat på låga nivåer, vilket har medfört att goodwill tar upp en allt större 

andel av företagens balansräkningar (Gauffin & Nilsson, 2011; Hamberg, Paananen & Novak, 

2011). Det medför att goodwill har fått en större betydelse och det ökar därmed behovet av 

transparens i företags årsredovisningar. 

 

IAS 36 kräver att företag ska lämna ett antal upplysningar rörande deras redovisade goodwill 

samt de antaganden som gjorts vid goodwillpostens nedskrivningsprövning. Större företag 

har, enligt Palmer (2008), bättre kompetens och monetära resurser än mindre företag samt är 

utsatta för mer granskning av externa intressenter, vilket bör föranleda bättre upplysningar. 

Dessvärre finns det brister i efterlevnaden av vissa upplysningskrav, i enlighet med IAS 36, 

hos svenska börsbolag (Gauffin & Thörnsten, 2010). Bristfällig information i de finansiella 

rapporterna medför att rapporternas värde minskar för dess användare genom att företagets 

framtida nettokassaflöden blir svårbedömda samt att jämförbarheten mellan företag försämras 

(Gauffin & Thörnsten, 2010). Korrekta upplysningar är viktiga för finansiella rapporters 

primära användare, vilket enligt IASB är befintliga och potentiella investerare, kreditgivare 

och andra borgenärer (IASB föreställningsram, 2010). Utöver dessa finns det andra 

användare, t.ex. aktieägare, leverantörer och anställda, som har ett intresse av information från 

företag. Denna information är viktig eftersom dessa användare ska kunna fatta välgrundade 

beslut beträffande företaget. Felaktiga eller utelämnade tilläggsupplysningar medför 

försämrad transparens och får konsekvenser eftersom det försvårar bedömningen av företaget 

och dess framtidsutsikter. Detta leder fram till vår uppsats frågeställning som är: 

 

Hur transparenta är företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm large cap i sin 

redovisning av koncerngoodwill? 
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1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur transparenta företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm large 

cap är i sin redovisning av koncerngoodwill. Det uppnås genom att undersöka om företagen 

följer de obligatoriska upplysningskraven i enlighet med IAS 36 p. 134 för året 2010. En 

jämförelse kommer även att göras för att se hur bolagen har följt upplysningskraven år 2010 

jämfört med 2005. 

1.4 Avgränsningar 

Vår undersökning är begränsad till att innefatta företag som är noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm large cap 2011. En ytterligare avgränsning är att vi har uteslutit punkt (b) i IAS 36 

p. 134, som berör immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, eftersom 

huvudfokus i vår undersökning är information gällande goodwill. 
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I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som använts för att analysera 

resultaten av vår undersökning. Kapitlet redogör för Positive Accounting Theory, hur 

goodwill uppstår och hur företag ska behandla förvärvad goodwill. En beskrivning ingår av 

IASB:s föreställningsram och tillhörande kvalitativa egenskaper.  

2. Teori 

2.1 Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory (PAT) är utvecklad av framförallt Watts och Zimmerman (1978, 

1979) som särskilt tagit inspiration från agentteorin och teorin om effektiva marknader vid 

framställandet av sin egen teori (Deegan & Unerman 2006). Detta skedde efter att Jensen 

(1976) ifrågasatte dominansen av normativa teorier och bristen på förklarande teorier för hur 

redovisning i allmänhet utspelar sig i praktiken och varför utövare agerar som de gör samt de 

konsekvenser som påverkar allmänheten (Riahi-Belkaoui, 2004). PAT är baserad på 

antagandet att företagsledare, aktieägare och motsvarande individer är rationella samt att de 

alltid kommer agera egocentriskt om deras handlingar inbringar en ökad egen vinning (Riahi-

Belkaoui, 2004). Detta är inte likställt med att företagsledarna alltid siktar på att företaget i sig 

ska vara så vinstgivande som möjligt, extremt kan det sägas att om en förlust för företaget 

inbringar mer nytta för en ledare än vad en motsvarande vinst skulle så är det detta som 

kommer eftersträvas. 

 

Enligt Wolk, Dodd och Rozycki (2008) benämns detta egocentriska agerande oftast som 

opportunistiskt beteende eller som ett moral hazard-problem. Det handlar om att aktieägare 

lägger ansvaret i en företagslednings händer att förvalta bolaget i bästa möjliga mån utifrån 

aktieägarnas intresse. Här uppstår det vissa problem då ägarna vill övervaka ledningens 

handlanden och se till att de agerar i enlighet med ägarnas mål medan ledningen 

opportunistiskt söker egen vinning. Deegan och Unerman (2006) talar om att aktieägarna 

därför ofta inkorporerar vissa system, t.ex. bonussystem, för att styra ledningen i rätt riktning. 

Då det antas att det är företagsledningens uppgift att upprätta bolagets finansiella rapporter, i 

vilka det finns stora utrymmen för manipulering, är det en överhängande risk att ett 

bonussystem tillsammans med ledningens opportunistiska inställning kommer leda till 

inadekvata rapporter (Deegan & Unerman 2006). Enligt Deegan och Unerman (2006) är det 

varken möjligt eller tillräckligt effektivt att vägleda en företagsledning in i minsta detalj, 

vilket innebär att det alltid kommer finnas utrymme att agera opportunistiskt. 
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Deegan och Unerman (2006) samt Riahi-Belkaoui (2004) förklarar att utöver olika 

bonussystem så finns det enligt PAT även andra anledningar till företagsledningars 

manipulerande ageranden. Dessa är, inter alia, att redovisa ett lägre resultat än det verkliga för 

att undvika politiska kostnader som kan uppstå när ett företag får för stor uppmärksamhet 

samt att undanhålla information från vissa intressenter såsom konkurrenter eller kreditgivare 

som t.ex. ställt krav på att företaget inte ska göra för stora utdelningar eller ingå riskfyllda 

projekt. Det kan således finnas incitament för en företagsledning att undvika delgivning av 

priviligierade och, för dem, känsliga uppgifter rörande företagets redovisning av goodwill då 

det skulle minska företagsledningens nytta (Nagar, Nanda & Wysocki, 2003) samt ge 

konkurrenter en ofördelaktig insyn i företaget (Leuz & Wysocki, 2008). Detta indikerar att 

företag kan välja att avstå från att efterfölja vissa krav som finns föreskrivna vid en 

nedskrivningsprövning av en goodwillpost. 

 

Ett antal artikelförfattare har lyft fram viss kritik som belyser några brister avseende PAT. 

Howieson (1996) och Sterling (1990) anser att avsaknaden av lösningsförslag till de problem 

teorin visar på gör den bristfällig i ett praktiskt sammanhang då den bara förklarar och 

förutser problem utan att presentera praktiska motåtgärder för dessa. Fields, Lys och Vincent 

(2001) samt Sterling (1990) framhäver även bristen av utveckling rörande PAT då teorin 

endast ändrats marginellt under åren den förekommit. PATs centrala antagande att allt 

agerande görs med en eftersträvan efter maximerad egen vinning är även det något som 

kritiserats då det är en alldeles för simpel och förenklad syn på hur människan i allmänhet 

verkar (Deegan & Unerman, 2006). Trots att kritiken inte är helt ogrundad kvarstår det 

faktum att PAT fortfarande används flitigt av forskare, att lärosäten världen över fortsätter 

undervisa om teorin samt att flera prominenta tidskrifter alltjämt väljer att publicera forskning 

rörande PAT (Deegan & Unerman, 2006). 

 

Det ständiga utrymmet för opportunism och manipulation kan antas vara särskilt närvarande 

vid behandlingen av goodwill och nedskrivningsprövningen av denna då detta görs till 

verkligt värde, vilket enligt Watts (2003) förknippas med synnerligen subjektiva och 

svårverifierbara antaganden. Dessa antaganden förekommer t.ex. i IAS 36 p. 134 när ett 

företag ska beskriva på vilka grunder deras kassagenererande enheters återvinningsvärden är 

beräknade. PATs antagande om individers självmaximerande agerande kan komma att 

genomsyra denna nedskrivningsprocess genom utelämnande av dessa förhållandevis simpla 

upplysningskrav, vilket i sin tur leder till försämrad transparens. 
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2.2 Goodwill 

IFRS 3 Rörelseförvärv är standarden vars syfte är att ange hur företag ska utforma den 

finansiella rapporteringen vid förvärv av en rörelse. Vid ett rörelseförvärv får förvärvaren 

bestämmande inflytande över den förvärvade verksamheten. Att ha bestämmande inflytande 

innebär att ett företag har makten att skapa ett annat företags finansiella och operativa 

strategier (IFRS 3, § 19). 

 

I enlighet med IFRS 3 ska rörelseförvärv redovisas med användning av förvärvsmetoden. 

Förvärvsmetoden innefattar tre steg, där det första steget är att identifiera företaget som är 

förvärvaren. Det andra steget är att fastställa anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det 

sista steget innefattar att anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet ska fördelas på förvärvade 

tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser (IFRS 3, § 16). 

 

Företag kan vara villiga att betala ett övervärde för en verksamhet. Vid förvärvstidpunkten 

ska förvärvaren redovisa det förvärvade företagets tillgångar, skulder och 

eventualförpliktelser till verkligt värde. Anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet kan överstiga 

det verkliga värdet netto för det förvärvade företagets tillgångar, skulder och 

eventualförpliktelser och denna skillnad ska då redovisas som goodwill hos förvärvaren (IFRS 

3, § 51). Goodwill redovisas som en tillgång i förvärvarens finansiella rapporter och den 

goodwill som uppstår vid rörelseförvärv ska därefter testas årligen för eventuellt 

nedskrivningsbehov i enlighet med IAS 36 (IFRS 3, § 55). 

2.3 Nedskrivning av goodwill  

Syftet med standarden IAS 36 Nedskrivningar är att beskriva hur företag ska gå tillväga för att 

mäta att sina tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. Är det 

redovisade värdet högre än återvinningsvärdet måste företaget göra en nedskrivning av 

tillgångens värde (IAS 36, § 1). Återvinningsvärdet för en tillgång eller kassagenererande 

enhet är det högsta av dess verkliga värde minus försäljningskostnader eller nyttjandevärde. 

Nyttjandevärdet i sin tur beräknas genom att estimera tillgångens framtida kassaflöden och 

därefter diskontera kassaflödena (IAS 36, § 31). Standarden anger också hur 

nedskrivningsprövningen av kassagenererande enheter och goodwill ska utföras. 
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Efter införandet 2005 av IFRS ska noterade företag testa nedskrivningsbehovet minst årligen, 

i enlighet med IAS 36, för goodwill som uppkommit i ett rörelseförvärv. Vid ett 

rörelseförvärv ska företaget fördela förvärvad goodwill på kassagenererande enheter eller 

grupper av kassagenererande enheter. Vid nedskrivningsprövning av goodwill testas 

kassagenererande enheter på vilka goodwill har fördelats. Den kassagenererande enhetens 

redovisade värde jämförs med enhetens återvinningsvärde och om det är lägre än det 

redovisade värdet ska en nedskrivning utföras (IAS 36, § 90). Antal kassagenererande enheter 

företaget väljer att fördela sin goodwill över kommer påverka sannolikheten för eventuella 

framtida nedskrivningsbehov. Ju färre kassagenererande enheter goodwillposten är fördelad 

över desto mindre troligt är det att en nedskrivning kommer inträffa. Anledningen är att en 

sämre presterande enhets resultat kan vägas upp av en enhet som levererar större kassaflöden 

inom den kassagenererande enheten (Petersen & Plenborg, 2010). Nedskrivningen ska 

fördelas genom att först minska det redovisade värdet av goodwill som är kopplat till den 

kassagenererande enheten och därefter minska värdet på goodwillen som är kopplat till övriga 

tillgångar (IAS 36, § 104). 

 

Det kan finnas externa eller interna källor som indikerar att en tidigare nedskrivning av en 

tillgångs värde ska återföras om återvinningsvärdet för tillgången har ökat sedan senaste 

värderingen. Det är dock inte tillåtet att återföra en tidigare nedskrivning av goodwill (IAS 36, 

§§ 110-124). 

 

IAS 36 p. 134 kräver att företag lämnar ett antal upplysningar vid nedskrivningsprövning av 

kassagenererande enheter, där goodwill har fördelats på enheten. Informationen ska bland 

annat innehålla det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten, hur 

återvinningsvärdet för enheten har beräknats och om återvinningsvärdet utgörs av 

nyttjandevärde måste bl.a. antaganden för kassaflödesprognoser, kassaflödesprognosens längd 

och val av diskonteringssats beskrivas (IAS 36, § 134). De upplysningskrav som ingår i IAS 

36 p. 134 återges i originalutförande i avsnitt 3.4 Bedömningsmall (s. 13) tillsammans med 

vår operationalisering av upplysningskraven. 
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2.4 IASB föreställningsram 

IASB:s föreställningsram arbetades fram av IASB:s föregångare, International Accounting 

Standards Committee (IASC), år 1989 och fastställdes av IASB år 2001 (IASB 

föreställningsram, 2001). Det pågår ett fortgående arbete mellan Financial Accounting 

Standards Board (FASB) och IASB i att utarbeta en gemensam föreställningsram. IASB:s 

befintliga föreställningsram förändrades 2010 i och med att första fasen av förändringsarbetet 

blev klart. Det som då ändrades var kapitlen om de finansiella rapporternas syfte och de 

kvalitativa egenskaperna, som är avgörande för användbarheten av den information som 

lämnas i de finansiella rapporterna. 

 

Avsikten med föreställningsramen är bland annat att hjälpa IASB:s styrelse i utvecklingen av 

nya redovisningsstandarder och att vägleda upprättare av finansiella rapporter hur IFRS ska 

tillämpas samt hur de ska hantera frågor som ännu inte behandlas i någon av IFRS 

redovisningsstandarder (IASB föreställningsram, 2010). 

 

Grunden i föreställningsramen är syftet med finansiella rapporter. De andra delarna av 

föreställningsramen utgår som en följd från syftet. Syftet ändrades 2010 och fokuserar nu på 

färre intressenter än tidigare. Enligt föreställningsramen är “syftet med finansiella rapporter 

att tillhandahålla finansiell information om företaget som är användbar för befintliga och 

potentiella investerare, långivare och andra borgenärer i att fatta beslut att tillhandahålla 

resurser till företaget” (IASB föreställningsram, 2010, s. 9). Det är dessa intressenter som 

utgör den primära grupp som finansiella rapporter ska rikta sig mot. De måste förlita sig på 

extern information i form av finansiella rapporter och behöver följaktligen information för att 

kunna bedöma företagets framtida nettokassaflöden och hur effektivt ledningen använt 

företagets resurser för att uppnå sina mål (IASB föreställningsram, 2010). De kvalitativa 

egenskaperna är attributen som gör informationen användbar för de finansiella rapporternas 

primära målgrupp (Christensen, 2010). För att uppfylla de kvalitativa egenskaperna krävs det 

att företag är transparenta i sin redovisning. 

 

För att finansiell information ska vara användbar för användarna ska den uppfylla vissa 

kvalitativa egenskaper. Den uppdaterade föreställningsramen från 2010 skiljer sig mot 

tidigare utgåva vad gäller kapitlet om kvalitativa egenskaper för användbar finansiell 

information. De kvalitativa egenskaperna var tidigare relevans, tillförlitlighet, begriplighet 

och jämförbarhet. Skillnaden är att man har delat upp de kvalitativa egenskaperna i 
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fundamentala kvalitativa egenskaper och förbättrande kvalitativa egenskaper, där relevans och 

rättvisande bild tillhör det förstnämnda och jämförbarhet, verifierbarhet, tidsmässig 

lämplighet och begriplighet till det sistnämnda. Nedan beskrivs de kvalitativa egenskaperna
2
 

(IASB föreställningsram, 2010). 

2.4.1 Fundamentala kvalitativa egenskaper 

Relevans 

Information är relevant om den möjliggör att användare kan använda den som beslutsunderlag 

och informationen ska ha ett förutsägande värde. Information har ett förutsägande värde om 

den kan utnyttjas för att förutsäga framtida resultat. En annan aspekt av relevans är att 

informationen ska vara väsentlig, vilket innebär att om väsentlig information utelämnas får 

det konsekvenser för användarnas beslutsfattande (IASB föreställningsram, 2010, QC6-11). 

 

Rättvisande bild 

Den andra fundamentala kvalitativa egenskapen är rättvisande bild. Finansiell information ska 

inte enbart vara relevant för att vara användbar, utan ett ekonomiskt fenomen måste också ge 

en rättvisande bild för vad det utger sig att framställa. En rättvisande bild ska vara komplett, 

neutral och fri från fel. Informationen om ett ekonomiskt fenomen är komplett om den 

innehåller all information som är nödvändig för att en användare ska förstå det ekonomiska 

fenomenet som skildrats. Informationen ska inkludera beskrivningar och förklaringar. Att 

informationen ska vara neutral innebär att den ska presenteras utan snedvridning. Den sista 

karaktäristikan för en rättvisande bild är att den ska vara fri från fel och det innebär att det inte 

ska finnas fel i förklaringen eller framställningen av informationen (IASB föreställningsram, 

2010, QC12-16). 

2.4.2 Förbättrande kvalitativa egenskaper 

Jämförbarhet 

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

mellan olika investeringsalternativ och information som är jämförbar ökar därmed 

informationens användbarhet då företag kan jämföras mot varandra eller genom möjligheten 

att jämföra ett företag över flera tidsperioder. Att ett visst ekonomiskt fenomen tillåts 

redovisas med olika metoder försämrar jämförbarheten (IASB föreställningsram, 2010, 

QC20-25). 

 

                                                           
2
 De kvalitativa egenskaperna har översatts i enlighet med Fars Engelska ordbok 2011. 
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Verifierbarhet 

Verifierbarhet syftar till att oberoende parter ska vara eniga att framställningen av ett 

ekonomiskt fenomen ger en rättvisande bild. Verifierbarhet förstärker att informationen ger en 

rättvisande bild av det ekonomiska fenomenet. Framåtblickande finansiell information är inte 

möjlig att verifiera förrän senare perioder. Genom att upplysa om gjorda antaganden och 

använda metoder som underbygger informationen kan användare ta ställning till 

informationen (IASB föreställningsram, 2010, QC26-28).   

 

Tidsmässig lämplighet 

Tidsmässig lämplighet syftar på att informationen är tillgänglig i tid och därmed kan hjälpa 

användare i sitt beslutsfattande (IASB föreställningsram, 2010, QC29). 

 

Begriplighet 

Information blir begriplig om den klassificeras, betecknas och presenteras på ett klart och 

tydligt vis. Komplicerad information får inte utelämnas för att göra den finansiella rapporten 

begripligare, eftersom detta skulle medföra sämre information för finansiella rapporters 

primära målgrupp (IASB föreställningsram, 2010, QC30-32). 
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Följande kapitel behandlar de metodval vi har gjort för att besvara uppsatsens frågeställning. 

Vi beskriver hur vi operationaliserat upplysningskraven i IAS 36 p. 134 genom vår 

bedömningsmall och vi diskuterar konsekvenserna av metodvalen. 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Vår undersökning har ett deskriptivt syfte och vi har därför nyttjat en deduktiv ansats, där 

utgångspunkten har varit vår teoretiska referensram för analys av de insamlade resultaten. 

En undersökning kan antingen anta en kvantitativ eller kvalitativ metod, men det går även att 

kombinera det två olika metoderna. Utifrån vår undersökning ansåg vi att en kvalitativ metod 

var mest lämplig, vilken kännetecknas av att den insamlade datan är av icke-numerisk och ej 

standardiserad karaktär (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Den information som ingår i 

upplysningarna har denna karaktär och därmed passar en kvalitativ metod. 

 

Vi har haft ett positivistiskt förhållningssätt i uppsatsen, vilket enligt Bryman och Bell (2005) 

kännetecknas av en deduktiv ansats samt att det existerar en objektiv verklighet som kan 

upptäckas och studeras. Vi har studerat företagens upplysningar gällande goodwill och dessa 

kan studeras utan att påverkas av oss som undersökare. 

3.2 Val av företag 

Vi har avgränsat vår undersökning till företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm large 

cap, vilket utgör undersökningens målpopulation. Vi har utfört en totalundersökning av vår 

målpopulation, vilket enligt Saunders et al. (2009) innebär att alla i målpopulationen, dvs. 

företag listade på large cap, har ingått i undersökningen. Vi ansåg detta möjliggöra ett bättre 

underlag för analys av resultaten än vad en urvalsundersökning av målpopulationen skulle ge. 

Saunders et al. (2009) föreslår att urval ska tillämpas när målpopulationens storlek eller 

undersökningens tidsram gör det opraktiskt eller omöjligt att studera alla enheter. I vårt fall 

var inte dessa problem närvarande och vi valde således att göra en totalundersökning. Vi 

ställde upp vissa kriterier som företagen var tvungna att uppfylla för att ingå i den slutgiltiga 

undersökningen. Kriterierna var att företagen skulle ha följt IFRS och redovisat goodwill för 

båda åren 2010 och 2005. NASDAQ OMX Stockholm large cap bestod 2011-10-25 av 57 

företag. 15 av företagen uppfyllde inte kriterierna och ingick därför inte i undersökningen (se 

Bilaga 2). Följaktligen kunde 42 företag studeras rörande efterlevnaden av upplysningskraven 

för goodwill år 2010 och 2005. 
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3.3 Datainsamling 

Insamlingen av datan har utförts genom att hämta företagens årsredovisningar från respektive 

företags hemsida. Varje årsredovisning har granskats genomgående för att avgöra om de har 

uppfyllt upplysningskraven. Denna process har utförts med bedömningsmallen nedan som 

underlag för att avgöra om varje upplysningskrav efterföljts.     

 

Den insamlade datan består av information från företagens årsredovisningar. Informationen 

som hämtas kan anses vara primärdata därför att årsredovisningarna är dokument utgivna av 

de studerade företagen och eftersom den är obearbetad för analys- eller forskningsändamål 

(Artsberg, 2005). 

3.4 Bedömningsmall 

Upplysningskraven som beskrivs i IAS 36 p. 134 kräver att ett företag för varje 

kassagenererande enhet (grupper av enheter) ska lämna information, enligt punkterna (a)-(f), 

beträffande nedskrivningsprövningen av goodwill. Vi har gjort en tolkning av 

upplysningskraven för att konstruera en bedömningsmall, där vi för varje punkt går igenom 

vilken information som måste finnas med i företagens årsredovisningar för att de uppsatta 

kraven enligt IAS 36 p. 134 ska uppfyllas. Detta för att vi systematiskt och konsekvent ska 

kunna bedöma företagen. Alla företag bedöms på punkterna (a)-(f) och de kan antingen 

erhålla utfallen godkänd (G) eller underkänd (U). Som tidigare nämnts exkluderas punkt (b). 

Nedan följer bedömningsmallen som använts som underlag för vår undersökning och för varje 

punkt finns ett exempel på ett företag som uppnått betyget godkänt vid vår kategorisering 

samt en återgivning av upplysningskravets ursprungliga form i en tillhörande ruta. Vid 

bedömningen av företagen har information hämtats från respektive företags årsredovisningar. 

Vi har gemensamt granskat företagens årsredovisningar för att säkerställa att ingen, för 

undersökningen, viktig information förbisetts. På detta sätt kan vi också säkerställa att 

samtliga upplysningskrav enligt IAS 36 p. 134 tolkats på samma sätt, på basis av de kriterier 

som vi satt upp i vår bedömningsmall.  

 

G = Godkänd (Uppfyller upplysningskravet) 

U = Underkänd (Uppfyller ej upplysningskravet) 
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a) Redovisat värde av goodwill fördelat över kassagenererande enheter 

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

(IAS 36, 2005, s. 26) 

 

Det redovisade värdet av goodwill ska fördelas på den kassagenererande enheten (grupp av 

enheter). För godkänt krävs att all goodwill är fördelad. Företagets totala goodwill har hämtats 

från koncernens balansräkning alternativt i tillhörande noter. Detta belopp har därefter 

jämförts med summan av den goodwill som är fördelad på företagets kassagenererande 

enheter för att se om de överensstämmer. 

 

 

Figur 3.1: Fördelning av goodwill på kassagenererande enheter (SAAB:s årsredovisning 2010, s. 93) 

 

c) Framställning av återvinningsvärde 

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

nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader).” (IAS 36, 2005, s. 26) 

 

Det ska ha framgått om det är nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader 

som använts för uträkning av återvinningsvärdet för den kassagenererande enheten (gruppen 

av enheter) för att få godkänt.  

 

”Nedskrivningsprövningen för kassagenererande enheter baseras på beräkning av 

nyttjandevärden.” (SAAB:s årsredovisning, 2010, s. 93) 
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d) Återvinningsvärde baserat på nyttjandevärde 

Följande punkter (di-v) har granskats om företaget baserat beräkningen av återvinningsvärdet 

på basis av nyttjandevärde: 

 

di) Viktiga antaganden 

di) ”en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sina 

kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna. Viktiga 

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

känsligt” (IAS 36, 2005, s. 26) 

 

Det ska ha framgått vilka viktiga antaganden företaget baserat sina kassaflödesprognoser på. 

Viktiga antagande kan i detta fall inte utgöras av det som behandlas i punkt iii), iv) eller v). 

För godkänt krävs minst ett viktigt antagande. Vad som är ett viktigt antagande skiljer sig åt 

mellan företag och ett viktigt antagande kan exempelvis utgöras av rörelsemarginal, 

volymtillväxt eller valutakurser. 

 

Enligt standardens upplysningskrav krävs en beskrivning av varje viktigt antagande, men vi 

kan inte avgöra om alla viktiga antaganden har återgivits. Vi avviker därmed från vad som 

krävs av standarden i denna punkt, då vi ansåg att en gränsdragning behövde göras för 

bedömningens skull. Skulle vi följt standarden ordagrant skulle ett företag som inte angett 

något viktigt antagande likställas med ett företag som t.ex. skrivit “av framtida kassaflöden 

görs antaganden om i första hand följande finansiella parametrar” (Ericssons 

årsredovisning, 2010, s. 64). Ett minimikrav av ett viktigt antagande möjliggjorde att vi 

konsekvent kunde bedöma företagen på lika villkor. 

 

”Väsentliga antaganden som använts för beräkning av nyttjandevärden: 

• Budgeterad rörelsemarginal.” (Assa Abloys årsredovisning, 2010, s. 94) 

 

dii) Metod för viktiga antaganden 

dii) ”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” 

(IAS 36, 2005, s. 27) 
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Företaget ska beskriva den metod som använts för att fastställa värdet som innefattas i varje 

viktigt antagande. Metoden kan exempelvis bestå av tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor. För godkänt krävs att minst en metod beskrivits för ett viktigt antagande.  

 

I denna punkt har vi också valt att avvika i vår tolkning från standarden. Vi anser att en 

gränsdragning var viktig av samma anledning som punkten ovan (di). Följs upplysningskravet 

bokstavligen ska varje metod för varje viktigt antagande anges. Företag som inte angett metod 

jämställs då med ett företag som angett metoden för t.ex. 3 av 5 antaganden. Av denna 

anledning valde vi i bedömningsmallen att sätta en miniminivå för godkänt av 

upplysningskravet. 

 

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

förväntningar på den framtida marknadsutvecklingen.” (Assa Abloys årsredovisning, 2010, s. 

94) 

 

diii) Tidshorisont för kassaflödesprognos 

diii) ”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” (IAS 36, 2005, s. 27) 

 

För godkänt krävs att tidsperioden för prognoserna är angiven samt om prognoser längre än 

fem år har använts krävs en förklaring till den längre perioden.    

 

”Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av 

nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår ifrån uppskattade framtida kassaflöden baserade på 

finansiella budgetar som godkänts av ledningen och som täcker en treårsperiod.”  

(Assa Abloys årsredovisning, 2010, s. 94) 

 

div) Tillväxttakt för extrapolering 

div) ”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” (IAS 36, 2005, s. 27) 
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Tillväxttakten ska ha angetts i procent för godkänt. Används en tillväxttakt som överstiger 

tillväxten för de produkter, branscher eller länder där företaget är verksamt ska detta ha 

motiverats.  

”Kassaflöden bortom treårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt enligt 

uppgift nedan. (…) För att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden har en tillväxttakt 

om 3 procent (3) använts för samtliga KGE. Denna tillväxttakt bedöms vara en konservativ 

skattning.” (Assa Abloys årsredovisning, 2010, s. 94) 

 

dv) Diskonteringsränta 

dv) ”den diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas på kassaflödesprognoserna” (IAS 

36, 2005, s. 27) 

 

Det ska ha framgått i procent vilken diskonteringsränta som använts för varje 

kassagenererande enhet för att få godkänt. 

 

Figur 3.2: Redogörelse för diskonteringsränta per KGE (SAAB:s årsredovisning 2010, s. 93) 

 

e) Återvinningsvärde baserat på verkligt värde minus försäljningskostnader 

e) ”Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus 

försäljningskostnader, den metod som används för att fastställa verkligt värde minus 

försäljningskostnader. Om verkligt värde minus försäljningskostnader inte fastställs med hjälp av ett 

observerbart marknadspris för enheten (gruppen av enheter) ska följande upplysningar också lämnas:” 

(IAS 36, 2005, s. 27) 

 

Det ska ha framgått vilken metod som använts vid beräkning av verkligt värde minus 

försäljningskostnader för att få godkänt. Är metoden inte baserad på observerbara 

marknadspriser ska två ytterligare upplysningar, (ei) och (eii), ha angetts för att bli godkänd.  
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”Goodwill är hänförbart till Lundbergs förvärv av Holmen och återvinningsvärdet bedöms 

med ledning av aktiernas börskurs den 31 december 2010.” (Lundbergföretagens 

årsredovisning, 2010, s. 53) 

 

ei) Viktiga antaganden 

ei) ”en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt fastställande 

av verkligt värde minus försäljningskostnader. Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka 

enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt” (IAS 36, 2005, s. 27) 

 

Det ska framgå vilka viktiga antaganden verkligt värde minus försäljningskostnader baserats 

på. Minst ett viktigt antagande krävs för godkänt. En gränsdragning har gjorts med samma 

motivering som i punkt (di). 

 

”Nedskrivningsprövningen för Inwido baseras på en beräkning av verkligt värde med avdrag 

för försäljningskostnader. Viktiga variabler vid beräkningen är vinstmultipel vid exit och 

vinstprognos.” (Ratos årsredovisning, 2010, s. 77) 

 

eii) Metod för viktiga antaganden 

eii) ”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” (IAS 36, 2005, s. 27) 

 

Företaget ska beskriva den metod som använts för att fastställa värdet som innefattas i varje 

viktigt antagande. Metoden kan exempelvis bestå av tidigare erfarenheter eller externa 

informationskällor. För godkänt krävs att minst en metod beskrivits för ett viktigt antagande. 

Motiveringen till en miniminivå följer samma resonemang som i punkt (dii). 

 

”Utgångspunkt för att skatta värden för dessa är enheternas tidigare erfarenheter samt 

externa källor. En viktig parameter vid bedömning av bolagsvärdet har varit Inwidos 

placering i konjunkturcykeln samt att bolagets vinstmultipel ligger i nivå med jämförbara 

noterade bolags värderingsmultiplar.” (Ratos årsredovisning, 2010, s. 77) 
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f) Känslighetsanalys 

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” (IAS 36, 2005, s. 27) 

 

Företaget ska ha utfört en känslighetsanalys för att få godkänt. Det ska ha framgått att en 

känslighetsanalys är utförd där företaget har ändrat ett viktigt antagande vid 

nedskrivningsprövningen och bekräfta att detta inte lett till att återvinningsvärdet understigit 

det redovisade värdet.  Om en förändring i ett viktigt antagande lett till att den 

kassagenererande enhetens redovisade värde överstigit dess återvinningsvärde ska även 

följande punkter, (fi), (fii) och (fiii), ha angetts för att få godkänt: 

 

”Koncernledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i ovanstående variabler inte 

skulle ha så stora effekter att de var för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde 

som är lägre än det redovisade värdet.” (SAAB:s årsredovisning, 2010, s. 93) 

 

fi) Skillnad mellan återvinningsvärde och redovisat värde 

fi) ”det belopp med vilket enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde överstiger dess redovisade 

värde” (IAS 36, 2005, s. 27) 

 

Företaget ska ha angett den kassagenererande enhetens återvinningsvärde innan förändringen 

i ett viktigt antagande och angett skillnaden mellan detta och det nuvarande redovisade värdet 

för den kassagenererande enheten.  

 

 

 

 

 
 
 
Figur 3.3: Resultat av känslighetsanalys (Swedbanks årsredovisning, 2010, s. 109)  
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fii) Värdet tilldelat det viktiga antagandet 

fii) ”det värde som är tilldelat det viktiga antagandet” (IAS 36, 2005, s. 27) 

 

Det ska ha framgått med vilket värde det viktiga antagandet har förändrats. Se figur 3.3 ovan 

för exempel.  

 

fiii) Förändring av det viktiga antagandets värde 

fiii) ”det belopp med vilket värdet som innefattats i det viktiga antagandet måste ändras, efter det att 

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

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

dess sammanlagda redovisade värde” (IAS 36, 2005, s. 27) 

 

Det belopp med vilket värdet som innefattas i det viktiga antagandet måste ändras för att den 

kassagenererande enhetens (grupp av enheter) återvinningsvärde ska motsvara dess 

redovisade värde. 

 

”Den långsiktiga tillväxten har i nedskrivningstestet beräknats till 2 procent (3) för Hemma 

och 3 procent (3) för Hemtex. Diskonteringsräntan är 11,6 procent före skatt. En minskad 

tillväxttakt, en ökad diskonteringsränta eller andra negativa förändringar av viktiga variabler 

i nedskrivningstestet skulle medföra nedskrivningar av redovisade värden.” (Hakon Invests 

årsredovisning, 2010, s. 98)  

Återvinningsvärdet är i detta fall lika med det redovisade värdet, därför skulle en förändring 

av någon av de nämnda variablerna leda till en nedskrivning. 
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3.5 Metoddiskussion 

De metodval vi har gjort får konsekvenser på uppsatsen och inverkar på undersökningens 

reliabilitet och validitet. För att uppnå reliabilitet menar Bryman och Bell (2005) att 

forskningens resultat inte ska variera beroende på vem som utför studien eller att resultatet 

skiftar mellan olika tidpunkter. Den bedömningsmall vi har upprättat för undersökningen 

utgör en central del i vår uppsats. Skulle undersökningen replikeras av en annan person, som 

använder vår bedömningsmall, ska ett identiskt resultat kunna erhållas. 

 

Vi har ämnat undersöka hur transparenta företag är i sin redovisning av koncerngoodwill 

genom att studera efterlevnaden av upplysningskraven i enlighet med IAS 36 p. 134. Vi 

utförde en provundersökning bestående av ett antal företag där vi använde oss av 

upplysningskraven i originalutförande. Detta föranledde att vi ansåg att en förenkling av vissa 

upplysningskrav var nödvändig. De punkter vi har förenklat är (di), (dii), (ei) och (eii). 

Orsaken är för att möjliggöra en konsekvent bedömning av alla företag i undersökningen. Vi 

är medvetna om att förenklingen har medfört att antalet godkända företag har ökat för dessa 

upplysningskrav. En utförligare redogörelse för anledningen av förenklingen återfinns i 

avsnittet 3.4 Bedömningsmall under respektive punkt. 
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29% 
uppfyller 

71% 
uppfyller 

ej 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. Vi redogör för resultatet av varje 

upplysningskrav i IAS 36 p. 134 och jämför utfallen för åren 2010 och 2005.  

4. Resultat 

Studiens syfte är att undersöka efterlevnaden av upplysningskraven gällande koncerngoodwill 

för företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm large cap för 2010 och även jämföra detta 

år med 2005. Totalt ingick 42 av 57 företag när vi undersökte hur upplysningskraven 

uppfylldes 2010 och 2005. De 15 företag som inte ingick hade ingen redovisad goodwill eller 

använde annan god redovisningssed. Av de som ingick i undersökningen var det tolv företag 

som uppfyllde alla upplysningskrav 2010, vilket kan jämföras med totalt sju företag 2005. 

   

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Fördelning av andelen företag som uppfyller samtliga upplysningskrav 2010 

 

Figur 4 visar att 29 % av företagen uppfyllde alla upplysningskrav 2010. Utöver denna andel 

kan vi utläsa att det skiljer sig åt mellan de två åren vilka företag som uppfyllde alla 

upplysningskrav. Det var enbart Assa Abloy, Axfood och Peab som inkluderade alla 

upplysningskrav för båda åren 2010 och 2005. Detta innebär att de övriga fyra företagen 

utelämnade vissa upplysningar 2010. 

 

Resultatet för varje upplysningskrav för båda åren redovisas i diagrammet nedan. Utifrån det 

kommer vi redovisa resultatet för varje upplysningskrav och därefter använda resultatet i 

nästkommande kapitel som underlag för analysen. Undersökningens resultat finns i sin helhet 

i Bilaga 1 och i Tabell 4.1 (s. 25) nedan återfinns exakta siffror över efterlevnaden av varje 

upplysningskrav de båda åren. 

Uppfyller samtliga krav 2010: 

Assa Abloy 

Astra Zeneca 

Axfood 

Electrolux 

Ericsson 

Meda 

Nordea 

Oriflame 

Peab 

Ratos 

SAAB 

Swedish match 

Uppfyller samtliga krav 2005: 

Assa Abloy 

Atlas Copco 

Axfood 

Hakon Invest 

Peab 

SEB 

Tele2 
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Figur 4.2: Efterlevnaden av upplysningskraven för 2010 respektive 2005 

 

a) Redovisat värde av goodwill fördelat över kassagenererande enheter 

Denna punkt uppfylldes väl redan 2005, men efterlevnaden har förbättras med 11,9 % till 

2010. Detta är ett upplysningskrav som efterföljts väldigt bra 2010, då 97,6 % av företagen 

visat hur allokeringen av deras goodwill förefaller. Majoriteten av företagen redovisar 

allokeringen genom en tabell över deras kassagenererande enheter med tillhörande 

information om summan goodwill som är fördelad på respektive enhet. De företag som istället 

angivit allokeringen i flytande text har i de allra flesta fall endast använt sig av en eller två 

kassagenererande enheter, vilket gör en tabell tämligen överflödig. 

 

c) Framställning av återvinningsvärde 

Kravet är enkelt att uppfylla då det endast finns två alternativ att välja mellan. Företagen 

behöver endast förklara om det är nyttjandevärde eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader som använts för beräkning av de kassagenererande enheternas 

återvinningsvärde. Det förekommer företag som använt båda metoderna för sina 

kassagenererande enheter. Detta har framgått i flytande text under tillhörande noter. År 2010 

visade alla företag metoden för framställning av återvinningsvärde, vilket kan jämföras med 

92,9 % 2005. 
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Nyttjandevärde (di-v) 

di) Viktiga antaganden 

Viktiga antaganden är olika variabler som legat till grund för beräkning av företagets 

kassaflödesprognoser. Vilka antaganden företag har använt kan skilja sig åt av olika 

anledningar, men antaganden kan exempelvis bestå av rörelsemarginal, volymtillväxt eller 

valutakurser. Utifrån vår bedömningsmall hade vi en minimigräns som innebar att minst ett 

viktigt antagande ska återges för att erhålla betyget godkänt. En jämförelse mellan 2010 och 

2005 uppvisar en förbättring med 17 %, men resultatet för 2010 visar att alla inte upplyser om 

viktiga antaganden. För 2010 var efterlevnaden av upplysningskravet 85,3 %.    

 

dii) Metod för viktiga antaganden 

Detta upplysningskrav kan ses som en vidare beskrivning av (di), eftersom det här ska framgå 

vilken metod företaget har använt för att beräkna värdet av det viktiga antagandet som ingått i 

beräkningen av kassaflödesprognosen. Metoden innebär vilket tillvägagångssätt företaget 

utnyttjat för att fastställa beloppet av de viktiga antaganden som redovisats i (di). 

Det syftar till att visa vad som legat till grund för det fastställda beloppet. Vanligt 

förekommande är att företagen uppger att metoden utgörs av tidigare erfarenheter eller 

externa informationskällor. Jämförelsen mellan de två undersökta åren visar på en markant 

förbättring med 24,3 %. För 2010 är uppfyllandet totalt 78 %, vilket innebär att alla som är 

godkända på (di) inte har redovisat vilken metod de använt. 

 

diii) Tidshorisont för kassaflödesprognos 

En förbättring på 9,7 % noteras för upplysningskravet och för 2010 är det 75,6 % som 

uppfyller kravet. De företag som inte har erhållit betyget godkänt har inte redovisat antalet år 

för sina kassaflödesprognoser alternativt har de inte motiverat varför de utnyttjat prognoser 

längre än 5 år. 

 

div) Tillväxttakt för extrapolering 

För det kassaflöde som extrapoleras bortom kassaflödesprognoserna krävs att det framgår 

vilken procentsats som utnyttjats. Större delen av företagen lever upp till upplysningskravet 

och för året 2010 redovisade 90,2 % tillväxttakten. Blickar vi tillbaka till 2005 ser vi ett rejält 

uppsving med en förbättring med 39 %. 

 

 



25 
 

dv) Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntan är en byggsten vid nyttjandevärdeberäkning och behövs för uträkning av 

nuvärdet av framtida kassaflöden. Hela 95,1 % upplyser 2010 om den valda 

diskonteringsräntan eller räntorna som ingått i beräkningen av nyttjandevärdet. En hög 

efterlevnad kan redan registreras för 2005, då 87,8 % redovisade valet av diskonteringsränta. 

 

e) Återvinningsvärde baserat på verkligt värde minus försäljningskostnader 

Endast två företag har använt sig av denna metod 2010 vid beräkning av de kassagenererande 

enheternas återvinningsvärde, varav ett av företagen även brukat nyttjandevärdemetoden. Ett 

av företagen har angett ett observerbart marknadsvärde vid sin beräkning. Det återstående 

företaget har inte använt ett observerbart marknadspris och har därmed redogjort för vilka 

antaganden som använts och vad dessa har grundats på. Båda företagen har erhållit godkänt. 

Färre företag har utnyttjat värderingsmetoden jämfört med 2005. 

 

f) Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen är den punkt som erhållit sämst resultat i vår undersökning. Visserligen 

har det uppstått en förbättring sedan 2005 med 21,5 %, men för 2010 är det endast 66,7 % av 

företagen som redovisar en godkänd känslighetsanalys. Fördelningen av de som underkänts 

på den här punkten är tämligen jämn, endera har företagen varit ofullständiga i sina 

upplysningar av känslighetsanalysen eller så har de avstått helt från att nämna att en 

känslighetsanalys har utförts. 

 
Tabell 4.1: En jämförelse av uppfyllnaden av upplysningskraven för åren 2010 och 2005. Tabellen visar för varje 
upplysningskrav förändringen sedan 2005. 

       Förändring sedan 2005    

 Godkända 

2010 

Godkända 

2005 

Förbättring        Oförändrat       Försämring  Totalt 

Antal 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent     Antal Procent     Antal Procent  

a 41 97,6 36 85,7 5   11,9    37 88,1 0 0   42  
c 42 100 39 92,9 3   7,1    39 92,9 0 0   42  

di 35 85,3 28 68,3 8   19,5    32 78,0 1 2,4   41  

dii 32 78 22 53,7 10   24,4    30 73,2 1 2,4   41  
diii 31 75,6 27 65,9 7   17,1    32 78,0 2 4,9   41  

div 37 90,2 21 51,2 18   43,9    22 53,7 1 2,4   41  

dv 39 95,1 36 87,8 5   12,2    34 82,9 2 4,9   41  
e 2 100 5 100 -    -   - - - -  -  

f 28 66,7 19 45,2 12   28,6    27 64,3 3 7,1   42  
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Kapitelet innehåller en analys av resultatet från föregående kapitel. Den teoretiska 

referensramen kopplas till resultatet av undersökningen. 

5. Analys 

5.1 Fördelning av goodwillpostens redovisade värde 

De studerade företagen redovisar på ett godkänt sätt hur den redovisade goodwillposten är 

fördelad över kassagenererande enheter (a). Alla förutom ett företag uppfyllde (a) och det 

uppvisar en hög efterlevnad av upplysningskravet. Information som beskriver hur 

goodwillposten är fördelad är väldigt relevant för finansiella rapporters användare i deras 

bedömning av företaget. Den kvalitativa egenskapen relevans uppnås, men det är svårbedömt 

om företagen ger en rättvisande bild av goodwillfördelningen över KGE. Enligt Petersen och 

Plenborg (2010) möjliggör ledningens valfrihet i goodwillfördelningen över KGE att de kan 

styra uppkomsten av framtida nedskrivningsbehov genom att välja färre KGE. Managers 

besitter priviligierad information om företagets kassagenerarande enheters potentiella 

framtida kassaflöden och kan därmed subjektivt välja KGE som presterar bättre än andra för 

att undvika nedskrivningar. Detta kan, enligt Watts och Zimmermans (1990) antaganden, leda 

till att managers opportunistiskt fördelar goodwill över KGE för att företaget ska prestera ett 

bättre resultat, vilket följaktligen är till fördel för ledningen. Det subjektiva 

handlingsutrymmet får till följd att det kan ifrågasättas hur pass rättvisande bild företaget 

återger av det ekonomiska fenomen man vill framställa. 

5.2 Återvinningsvärde 

Det enda upplysningskravet som lämnar få alternativ är (c). Det finns två alternativ företag 

kan välja mellan vid beräkning av återvinningsvärdet för kassagenererande enheter och de 

begränsade och tydliga valmöjligheterna kan vara en anledning till att alla företag uppfyllde 

(c) för 2010. Informationen är relevant för användare och möjliggör en förståelse för hur 

återvinningsvärdet är kalkylerat. 

 

De företag som angett nyttjandevärde som beräkningsmetod för framställning av 

återvinningsvärdet är alla tvungna att upplysa om punkterna (di-v). Eftersom nyttjandevärdet 

utgörs av alla fem upplysningpunkter (di-v) analyseras de gemensamt. Fördelningen av 

efterlevnaden av de fem upplysningskraven är väldigt olika.  
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Av de undersökta företagen redogjorde 85,3 % för vilka viktiga antaganden (di), som utgjorde 

underlag för företagets kassaflödesprognoser. Viktiga antaganden är av stor betydelse 

eftersom det möjliggör att användare kan bedöma om företaget använt betydelsefulla 

antaganden som underlag. Därefter ska de redogöra för vilken metod (dii) de viktiga 

antagandena har grundats på och resultatet visar att 78 % upplyste om metodvalet. Det 

betyder att alla som redovisat minst ett viktigt antagande inte upplyste om tillvägagångsättet 

för att erhålla beloppet på det viktiga antagandet. Det tredje kravet (diii) innefattar att ge en 

redogörelse över kassaflödesprognosens tidshorisont. 75,6 % uppfyller (diii), vilket är den 

lägsta efterlevnadsgraden av alla upplysningskrav för nyttjandevärde. De två sista 

upplysningskraven för nyttjandevärde, tillväxttakt för extrapolering (div) och 

diskonteringsränta (dv), har en hög efterlevnadsgrad på 90,2 % respektive 95,1 %. 

Tillväxttakt och diskonteringsränta har stor inverkan på det slutgiltiga nuvärdet av framtida 

kassaflöden. Ett utelämnande av en eller flera av (di-v) kan påverka användarens möjlighet att 

utvärdera företagets bedömning av nedskrivningsbehovet av goodwillposten för året samt att 

analysera eventuella framtida nedskrivningsbehov. Våra undersökningsresultat visar att 21 av 

41 (51,2 %) företag erhöll godkänt på upplysningarna avseende nyttjandevärde (di-v) för 

2010. Informationen om nyttjandevärde är i högsta grad relevant, men det krävs också att 

företagen ger en rättvisande bild av det ekonomiska fenomenet goodwill. För att ge en 

rättvisande bild ska en framställning vara komplett, neutral och fri från fel (IASB 

föreställningsram, 2010). Vid utelämnandet av någon av upplysningarna (di-v) är 

informationen inte komplett pga. att den inte innehåller alla beskrivningar och förklaringar 

som krävs för att ge användaren en förståelse av det ekonomiska fenomen företaget försöker 

skildra. Informationen anses därutöver misslyckas med att vara neutral och den är därtill inte 

fri från fel. Hälften av företagen uppfyller inte den fundamentala kvalitativa egenskapen en 

rättvisande bild och företagen producerar därmed årsredovisningar som inte är i linje med 

IASB:s föreställningsram (2010). Den svaga transparensen kan leda till försämrad 

användbarhet för årsredovisningarnas primära målgrupp, vilka är investerare, kreditgivare och 

andra borgenärer. Upplysningar om nyttjandevärde (di-v) visar på bristfällig information och 

Gauffin och Thörnsten (2010) menar att följderna blir försämrad jämförbarhet mellan företag 

för investerare. 

 

Beräkningen av nyttjandevärde innefattar att managers subjektivt bedömer framtida 

kassaflöden och Watts (2003) menar att dessa värderingar är högst svårverifierbara och leder 

till utrymme för manipulering av kassaflödena. I enlighet med PAT besitter managers 
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priviligierad information om företaget och dess framtida potentiella kassaflöden, vilket ger 

dem ett informationsövertag gentemot investerare och andra användare. Resultaten av (di-v) 

överensstämmer med Nagar et al. (2003), som visar att managers undviker att återge 

upplysningar med priviligierad information pga. att det minskar managers privata fördelar och 

kontroll. 

 

Den andra värderingsmetoden av återvinningsvärdet är verkligt värde minus 

försäljningskostnader (e). För 2010 är det enbart två företag som använt metoden och båda 

uppfyllde de uppsatta upplysningskraven. Med tanke på det marginella användandet samt 

goda efterlevnadsgraden av (e) kan vi endast konstatera att det inte föreligger några problem. 

5.3 Känslighetsanalys 

Ett av de viktigaste upplysningskraven är (f) då den ska stärka den rättvisande bilden av de 

antaganden som gjorts, vilket kan utgöra väsentlig information för företagets olika 

intressenter. Företagsledningen måste här delge information om hur känsliga deras KGE är för 

rimliga förändringar av återvinningvärdets komponenter, vilket för ledningen kan anses vara 

högst priviligierad information. Samtidigt är detta synnerligen relevant för de finansiella 

rapporternas primära målgrupp vid granskning och beslutsfattande. Det finns även andra 

intressenter såsom aktieägare och företagets anställda som är intresserade av att veta hur 

känsliga företagets KGE egentligen är eftersom det ger en bild av företagets ställning och 

resultat. Trots att efterlevnaden av (f) redan är bristfällig kan man ytterligare ifrågasätta 

relevansen av informationen somliga godkända företag redogör för. En företagsledning som 

vill undvika att upplysa om känsligheten hos sina KGE kan helt sonika påstå att en 

känslighetsanalys har gjorts men att ledningen bedömt att det inte förelegat någon risk för 

nedskrivning. Då detta har gjorts av majoriteten av de godkända företagen på (f) kan 

informationens relevans och rättvisande bild ifrågasättas.   

 

Av alla upplysningskrav är transparensen lägst för (f) och den relativt dåliga efterlevnaden 

kan förklaras av företagsledningarnas ovilja att upplysa (Nagar et al., 2003). Detta förklaras 

genom PAT då det sällan är fördelaktigt för en ledning att ge ut känslig information till sina 

konkurrenter (Leuz & Wysocki, 2008). Företagsledningarna har även incitament att mörka för 

kreditgivare, investerare och motsvarande intressenter hur pass fragila företagets 

kassagenererande enheter är för förändring av återvinningsvärdets komponenter då detta kan 

påverka företagets solvens och marknadsvärde. 
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I det sista kapitlet presenteras slutsatserna som framkommit av föregående kapitels analys.  

Vi lyfter fram fortsatt forskning kring goodwill som är intressant att studera. 

6. Slutsats 

Vi ämnade utreda hur transparenta företag är i sin redovisning av koncerngoodwill genom att 

undersöka efterlevnaden av upplysningskraven gällande nedskrivningsprövningen av 

goodwill. Undersökningens resultat har analyserats med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen och utifrån analysen kan vi dra två slutsatser. Dessa är giltiga för de studerade 

företagen och vi inser att slutsatserna inte kan generaliseras till företag noterade på NASDAQ 

OMX Stockholms övriga listor. Att vi inte kan generalisera slutsatserna till andra företag 

beror på att vi inte utfört några statistiska tester och företag noterade på olika listor kan inte 

anses homogena, däribland avseende företagsstorlek. 

 

Det har skett en generell förbättring av efterlevnaden av upplysningskraven vid en jämförelse 

av åren 2010 och 2005. Trots att fem år med IFRS redovisningsstandarder har passerat 

återstår dock problemet med bristfälliga upplysningar. År 2005 fanns det sju företag som 

uppfyllde alla upplysningskrav och för 2010 var det tolv av 42 företag. Vi kan dra slutsatsen 

att transparensen är svag eftersom endast 29 % av de noterade företagen på NASDAQ OMX 

Stockholm large cap uppfyller alla upplysningskrav gällande nedskrivningsprövningen av 

koncerngoodwill. 

 

Där det finns brister i efterlevnaden av upplysningskraven finns det incitament för managers 

att agera opportunistiskt genom att undanhålla information. Upplysningskraven angående 

bestämmandet av nyttjandevärdet (di-v) består av flertalet subjektiva antaganden som 

företagsledningar ibland ogärna vill redogöra för och att upplysa om känsligheten hos 

företagets kassagenererande enheter (f) kan vara ofördelaktigt i ett antal situationer. Den låga 

transparensen i redovisningen av koncerngoodwill överensstämmer med PATs antagande att 

managers handlingar styrs i eftersträvan av egen vinning och således avstår de från att upplysa 

om information som skulle sänka deras personliga nytta. 

  



30 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Resultaten av vår undersökning öppnar upp för intressanta möjligheter för vidare forskning. 

Vi anser att det skulle vara intressant med en kvalitativ studie angående hur externa revisorer 

förhåller sig till de problemfyllda upplysningarna angående nedskrivningsprövningen av 

goodwill. Intervjufrågor som berör dessa revisorers åsikter om upplysningskraven och dess 

efterlevnad kan vara av relevans. En ytterligare intressant studie vore att undersöka hur 

investerare upplever användbarheten i företagens upplysningar gällande 

nedskrivningsprövningen av koncerngoodwill och om de anser att fler upplysningar behövs. 

Det skulle även vara av intresse att bygga vidare på vår undersökning genom att studera bolag 

listade på NASDAQ OMX Stockholms andra listor i syfte att utreda hur upplysningskraven 

efterlevs. 

 

En vidareutveckling från vår undersökning skulle vara att välja ut de företag som har 

utelämnat flest upplysningskrav och studera dem mer djupgående. En sådan studie skulle 

kunna bestå av enkäter alternativt intervjuer för att undersöka hur deras 

nedskrivningsprövningar av goodwill utförs samt varför upplysningar utelämnas i 

årsredovisningarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Undersökningens utfall 

2010                

Företag a c d di dii diii div dv e ei eii f fi fii fiii 

                

Alfa Laval G G  G G G U G    U    

Alliance Oil 

Company 

G G  G G U U G    G    

Assa Abloy G G  G G G G G    G    

Astra Zeneca G G  G G G G G    G    

Atlas Copco G G  G G G G G    U    

Axfood G G  G G G G G    G    

Boliden G G  G G G G G    U U G U 

Electrolux G G  G G G G G    G    

Elekta G G  G G U G G    G    

Ericsson G G  G G G G G    G    

Getinge G G  U U G G G    G    

Hakon Invest G G  G G G G G    U G U G 

Hexagon G G  G G G G G    U    

Kinnevik G G  U U U G G    G    

Latour G G  G G U G G    G    

Lundbergföretagen G G       G   U    

Meda G G  G G G G G    G    

Millicom G G  G U G G G    G    

MTG G G  G G G G U    U    

NCC G G  G G G G U    G    

Nordea G G  G G G G G    G    

Oriflame G G  G G G G G    G    

Peab G G  G G G G G    G    

Ratos G G  G G G G G G G G G    

SAAB G G  G G G G G    G    

Sandvik G G  U U G G G    G    

SCA G G  U G U G G    G    

Scania U G  G G U U G    U    

SEB G G  U G G G G    G    

Seco Tools G G  G U U U G    G    

Securitas G G  G U G G G    U U G U 

Skanska G G  G G G G G    U G G U 

SKF G G  G G U G G    G    

Stora Enso G G  G G G G G    U U G U 

Sv. Handelsbanken G G  G U G G G    G    

Swedbank G G  G G G G G    U G G U 

Swedish match G G  G G G G G    G    

Tele2 G G  G G U G G    G    

Teliasonera G G  G G G G G    U    

Tieto Oyj G G  G G G G G    U U G U 

Trelleborg G G  G U G G G    G    

Volvo G G  U U U G G    G    
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                       2005                

Företag a c d di dii diii div dv e ei eii f fi fii fiii 

                

Alfa Laval U G  G U U U G    U    

Alliance Oil 

Company 

G G       G   U U U U 

Assa Abloy G G  G G G G G    G    

Astra Zeneca G G  U U G U G    U    

Atlas Copco G G  G G G G G    G    

Axfood G G  G G G G G    G    

Boliden U G  G G U U G    U    

Electrolux G G  U U G G G    G    

Elekta G G  G G U G G    G    

Ericsson G G  G G U U G    G    

Getinge G G  U U G G G    G    

Hakon Invest G G  G G G G G    G    

Hexagon G U  U U U U U    U    

Kinnevik G U  U U U U U    U    

Latour U G  G G U U G    G    

Lundbergföretagen U G  G U G G G G   U    

Meda G G  G U G G G    U    

Millicom G G  U U G G G    U    

MTG G G  G U G U G    U    

NCC G G  G G G U G    G    

Nordea G G  G U G G G    U    

Oriflame U U  U U U U U    U    

Peab G G  G G G G G    G    

Ratos G G  G G G U G G G G G    

SAAB G G  U U U U G    U    

Sandvik G G  U U G G G    G    

SCA G G  U G G U U    U    

Scania U G  G G U U G    U    

SEB G G  G G G G G    G    

Seco Tools G G  G G U G G    G    

Securitas G G  G U G G G    U    

Skanska G G  G G G U G    U    

SKF G G  G G U U G G   U    

Stora Enso G G  G G G G G    U    

Sv. Handelsbanken G G  U U G U U    U    

Swedbank G G  U U G U G    G    

Swedish match G G  G G G G G    U    

Tele2 G G  G G G G G    G    

Teliasonera G G  G G U U G G G G U    

Tieto Oyj G G  G G G G G    U    

Trelleborg G G  G U G G G    G    

Volvo G G  U U U U G    G    

 

G = Godkänd (Uppfyller upplysningskravet) 

U = Underkänd (Uppfyller ej upplysningskravet)
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Bilaga 2: Företag exkluderade från undersökningen 

Företag   Anledning 

ABB   ej IFRS 

Autoliv   ej IFRS 

Castellum   saknar goodwill 

Fabege   saknar goodwill 

H & M   saknar goodwill 

Holmen   saknar goodwill 

Hufvudstaden  saknar goodwill 

Husqvarna   ej IFRS 

Industrivärden  saknar goodwill 

Investor   saknar goodwill 

Lundin Mining Corporation ej IFRS 

Lundin Petroleum  saknar goodwill 

Melker Schörling  saknar goodwill 

Semafo   ej IFRS 

SSAB   saknar goodwill 

 

 


