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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och gjort denna kandidatuppsats möjlig. Först 
och främst vill vi tacka våra intervjurespondenter för att ni tagit er tid att svara på våra frågor; 
Susann Nyberg på Indutrade, Gustav Nygren på ICA Gruppen, Christer Engryd på Meda, Elin 
Lind på Boliden och Jan Brandt på Trelleborg. Det har varit till stor hjälp att ta del av er långa 
erfarenhet och kunskap. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Gunnar Wramsby och 
våra opponenter som gett oss konstruktiv kritik under hela uppsatsprocessen.  

Sist men inte minst vill vi tacka Shyam Hirani på KPMG för värdefull hjälp i uppstarten av 
vår uppsats. Tack för all hjälp med våra frågeställningar, syfte och inledning.  
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Sammanfattning 
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36, IAS 38 

Syfte:  Uppsatsen syftar till att förklara hur de utvalda företagen resonerar 
kring IAS 36 och hur de resonerar kring förändringar på 
marknaden. 

 
Metod: Denna uppsats bygger på en deduktiv ansats. Uppsatsen är främst 

kvalitativ där fem intervjuer genomförts och fakta från 
årsredovisningar har inhämtats. Uppsatsen har även en kvantitativ 
del där diskonteringsräntor för de olika företagen undersökts.  

Teori:  Den teoretiska referensramen grundas i teorier om goodwill, 
diskonteringsränta, redovisningsprinciper, nedskrivning och 
nedskrivningsprövning av goodwill. Författarna tittar även närmre 
på interna problem vid förvärv såsom principal/agent-teorin.  

Empiri:  Empirin har samlats in genom fyra mailintervjuer och en 
telefonintervju. Syftet med intervjuerna var att få en inblick i hur 
intervjurespondenterna resonerar kring IAS 36. Vidare har empiri 
samlats in från årsredovisningar av de undersökta företagen. 
Empirin grundas på en period på tio år. De företag som undersökts 
är Meda, Trelleborg, ICA Gruppen, Indutrade och Boliden. 

Analys:  Analysen bygger på jämförelser mellan teori och empiri och 
mellan empiri och empiri. 

Slutsats:  Slutsatsen bygger på den analys som arbetades fram. Här jämförs 
även empiri med empiri. Uppsatsens slutsats visar på att företag i 
allmänhet följer IAS 36 anvisningar bra men brister på några 
punkter. Vidare visar slutsatsen att motiven till den använda 
diskonteringsräntan inte skiljer sig nämnvärt mellan de undersökta 
företagen och inte heller över tid.   

 
 



Abstract 

Title:   Discount rate - how do Swedish companies handle IAS 36 at 
impairment testing of goodwill? 

Subject/course: Independent thesis in business administration 15 credits  

Author:  Sara Karlsson & Åse Thorsen 

Mentor:  Gunnar Wramsby 

Examiner:  Urban Österlund 

Seminar:  2015-05-26 

Keywords:  Goodwill, impairment test, discount rate, IFRS, IAS 36 and IAS 
38 

Purpose:  This thesis aims to explain how the selected companies reason 
about IAS 36 and how they reason about changes in the market. 

Method:  This thesis is based on a deductive approach. The thesis is mainly 
qualitative in which five interviews were conducted and facts from 
annual reports have been obtained. The thesis also has a 
quantitative part where the discount rates for the various 
companies were surveyed. 

Theory:  The theoretical framework is based on theories of goodwill, 
discount rate, accounting principles, goodwill impairment and 
goodwill impairment testing. The authors also look closely at 
internal problems in the acquisition, such as principal/agent theory. 

Empiric:  Empirical data were collected through four mail interviews and 
one telephone interview. The purpose of the interviews was to gain 
an insight into how the interview respondents reason about IAS 36. 
Furthermore, empirical evidence gathered from the annual reports 
of the companies was surveyed. Empirical data was based on a 
period of ten years. The companies that have been researched are 
Meda, Trelleborg, ICA Gruppen, Indutrade and Boliden.  

Analysis:  The analysis is based on comparisons between theory and empirics 
and between empirics and empirics. 

Conclusion:  The conclusion is based on the analysis that was composed. It is 
also a comparison of empirics with empirics. The thesis conclusion 
shows that companies generally follow IAS 36 guidelines well but 
lack in some areas. Furthermore, the conclusion shows that the 
grounds for the discount rate did not differ significantly between 
the companies investigated, nor over time.  
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1. Inledning 
 
I föreliggande uppsats inledande kapitel presenterar författarna bakgrunden till uppsatsens 
ämne, därefter följer en problemdiskussion kring tidigare forskning. Problemdiskussionen 
leder fram till frågeställningarna och uppsatsens syfte. 
 

1.1 Problembakgrund  
 
Sedan 1 januari år 2005 ska alla börsnoterade företag i Sverige följa IFRS. Regelverket ska 
även följas av företag som är dotterbolag till börsnoterade företag och av företag som vill ha 
en kvalitet på sin årsredovisning jämförbar med noterade företag (Marton, Lumsden, 
Lundqvist & Pettersson, 2012). När regelverket infördes var syftet att få en enhetlighet i 
årsredovisningarna från de börsnoterade företag som finns på marknaden (EU:s 
redovisningsstandard: en introduktion till IFRS/IAS, 2005). När ett företag köper upp ett 
annat och bildar en koncern ska förvärvsmetoden enligt IFRS 3 tillämpas. Vid 
förvärvstillfället ska tillgångar och skulder värderas till verkligt värde vilket kan vara svårt att 
göra i praktiken. En ofta omdiskuterad tillgång vid företagsförvärv är goodwill (Marton, et al., 
2012). 
 
Goodwill är en icke identifierbar immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod som 
inte går att härleda separat. Goodwill ska årligen prövas för nedskrivning. Vid 
nedskrivningsprövning beräknas ett nuvärde fram av framtida kassaflöden med hjälp av en 
lämplig diskonteringsränta. Är detta nuvärde lägre än det redovisade värdet i koncernen ska 
en nedskrivning ske. Ett exempel på goodwill är företags personalstyrka som kan bidra till 
framtida vinster men fördelas på flera poster i koncernens balansräkning. En prövning av 
sådana tillgångar godkänns bara som redovisningsändamål när tillgångarna förvärvas och kan 
aldrig upparbetas internt i ett företag (Marton et al., 2012). 
 
När ett företag köper ett annat, vilka benämns A och B, skapas i koncernredovisningen ett 
nytt företag, AB. I exemplet köper företag A företag B för mer än det bokförda värde B har 
redovisat i sin balansräkning. I figur 1 är residualen ett värde av 8 000 000 kronor. Att en 
residual uppstår finns olika orsaker till. En orsak kan vara att A betalar för en immateriell 
tillgång som inte finns noterad på B:s balansräkning. Tillgången kan till exempel vara en 
lovande produkt eller teknik som A har mer nytta av och därför värdesätts högre för A än för 
B (Brealey, Myers & Allen, 2014). Enligt förvärvsmetoden ska tillgångarna i dotterbolaget nu 
värderas till det nya högre värdet. Dock antas dotterbolagets tillgångar vara värderade korrekt 
vilket innebär att det får läggas till ytterligare en tillgång som i svenska termer kan gå under 
namnet framtida extra goda vinster men som i redovisningen benämns goodwill (Lönnqvist, 
2012).  
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Figur 1:  Hur uppkomsten av goodwill påverkar redovisningen (Brealey et al., 2014). 
 
Att definiera goodwill och sätta ett värde på tillgången har visat sig ställa till problem, både 
för företag och revisorer, men även i rättsfall. Vem som har rätt är svårt att fastställa då 
immateriella tillgångar har en ganska komplex natur, tillgången har ett emotionellt värde och 
betyder mer för vissa än för andra (Nethercott & Hanlon, 2002). 

1.2 Problemdiskussion 
 
Att redovisa hur företags nedskrivning av goodwill har gått till är ett krav som IFRS ställer på 
företag som använder sig av regelverket. En studie gjord i Storbritannien av företag på 
italienska, franska, tyska och spanska börsen visar att företag är dåliga på att lämna 
uppgifterna enligt de krav IFRS ställer (Devalle & Rizatto, 2012). IAS 36 kräver vissa 
obligatoriska offentliggöranden i de finansiella rapporter som företag årligen ska redovisa. 
Företag ska bland annat visa fördelningen av goodwill till en kassagenererande enhet, varför 
de valt återvinningsvärdet som tas upp och vilken diskonteringsränta som valts till 
kassaflödesprognoserna (Marton et al., 2012). Ovan nämnda studie har undersökt kvaliteten 
på den obligatoriska delen av nedskrivning av goodwill i koncernredovisning enligt IFRS. 
Forskningen visar i många fall att noterna inte är kompatibla med de krav som ställs i IAS 36 
avseende nedskrivningar av goodwill. Formellt uppfyller företag IFRS krav i många 
avseenden men upplysningarna är ofta otydliga eller otillräckliga och inte användbara för 
intressenter. Respekten för den internationella redovisningsstandarden behöver höjas och det 
sätter press på revisorer (Devalle & Rizatto, 2012).  
 
När Australien år 2005 antog IFRS regelverk ledde det till nya lagar och förhållningssätt 
gentemot tidigare bestämmelser i landet. Den breda spridning i diskonteringsräntor som då 
uppkom hos företag kan möjligtvis spegla svårigheten cheferna hade i praktiken med att följa 
de nya IFRS-reglerna (Carlin & Finch, 2009a). Enligt IFRS är CAPM-modellen en av de 
lämpliga modeller företag kan använda vid beräkning av diskonteringsräntan vid 
nedskrivningsprövning (Marton et al., 2012). CAPM-modellen användes inte vid 
beräkningarna innan Australien antog IFRS vilket kan ha gjort det svårt för företag att anpassa 
sig till de nya regler, lagar och principer som IFRS innebär (Carlin & Finch, 2009a). 
Osäkerhet och tvetydighet hos företag visade sig bli en följd av de nya reglerna och detta 
påverkade årsredovisningarna. Ett hinder med den nya redovisningsstandarden har visat sig 
vara att identifiera kassagenererande enheter. När ett företag förvärvar ett dotterbolag som i 
sin tur äger flera olika dotterbolag har frågor dykt upp om exempelvis företaget som förvärvar 
kan identifiera en och samma kassagenererande enhet hos flera olika dotterbolag. Istället för 
att identifiera goodwill på individnivå var det istället företag som valde att kvitta ut positiv 
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goodwill i ett dotterbolag mot negativ goodwill i ett annat för att slippa ändra något i 
redovisningen (Wines, Dagwell & Windsor, 2007).  
 
Räntor att ta hänsyn till vid val av diskonteringsränta förutom företags WACC-ränta är enligt 
IFRS bland annat företags marginella upplåningsränta. Aktuell metodik säger att på grund av 
CAPM-modellens komplexitet, kostnad och brist på precision för vissa företag motiveras 
istället användning av företags marginella upplåningsränta. Det är även möjligt att chefer 
väljer tillgångsspecifika diskonteringsräntor för att på ett bättre sätt spegla tillgångars 
specifika risk men även för att ge en bättre bild av det ekonomiska värdet som tillgången 
egentligen har. Diskonteringsräntan används då inte för att agera opportunistiskt utan för att 
chefer har en bättre insyn om värdena på kassagenererade enheter än utomstående (Carlin & 
Finch, 2009a). Revisorer anser även att det är svårt att ifrågasätta uppskattningar gjorda av 
ledningen då det är utlåtanden från experter av företags interna uppgifter (Pajunen & 
Saastamoinen, 2013). 
Nedskrivning av goodwill påverkar resultatet negativt. Detta gör att företag ibland försöker 
skjuta på nedskrivningen till det år de har en högre avkastning. Det har visats att företag 
använder sig av nedskrivningsprincipen för att hantera volatiliteten i företaget, något som kan 
beskrivas som standardavvikelsen på en tillgångs avkastning. Forskning har även visat att 
företag kan använda sig av regeln för nedskrivning för att slippa gå med förlust. Metoden har 
varit vanlig främst hos företag som är nära ett nollresultat, där företag med hjälp av 
nedskrivningsmetoden kan ändra sina siffror för att istället visa upp ett plusresultat (Jahmani, 
Dowling & Torres, 2010). 
 
Att företag väljer att använda olika diskonteringsräntor på grund av olika motiv är något 
tidigare forskning har tagit upp. Motiven kan handla om att visa upp ett sämre resultat än 
redovisat (Carlin & Finch, 2009a), eller viljan att redovisa ett positivt resultat istället för ett 
negativt (Jahmani et al., 2010). Författarna till föreliggande uppsats finner därmed en lucka i 
tidigare forskning där de ämnar undersöka om motiven ändras över tid i ett och samma 
företag och varför de i så fall förändras. Författarna vill även undersöka hur väl företag har 
applicerat IFRS i sina årsredovisningar. 

1.3 Frågeställning 
 
Hur skiljer sig valet av diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill under åren 
2005-2014 hos fem av de största företagen på OMX Stockholm Large Cap? 
 
Hur motiveras valet av diskonteringsränta vid nedskrivningsprövning av goodwill hos fem av 
de största företagen på OMX Stockholm Large Cap? 
 
Hur väl följer fem av de största företagen på Stockholm Large Cap IAS 36? 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att förklara hur företagen resonerar kring IAS 36 och hur de resonerar 
kring förändringar på marknaden. 

1.5 Avgränsning 
 
I föreliggande uppsats beaktas endast lagar i IAS 38 och IAS 36 som innefattar oidentifierbara 
immateriella tillgångar. 
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1.5 Bidrag 
 
Föreliggande uppsats kommer bidra till en förståelse för hur de utvalda företagen använder 
diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövning av goodwill. Författarna ska hjälpa 
intressenter att förstå den del i årsredovisningar som tar upp goodwill. 

1.6 Centrala begrepp 
 
IFRS – International Financial Reporting Standards 
IAS – International Accounting Standards 
IAS 36 – Nedskrivning av immateriella tillgångar 
IAS 38 – Immateriella tillgångar 
CAPM – Capital asset pricing model 
WACC – Weighted average cost of capital 
Kassagenererande enhet – En kombination av tillgångar som leder till framtida in- och 
utbetalningar (Marton et al., 2012). 
Dotterbolag – Företag som förvärvas av ett annat företag. 
Moderbolag – Företag som köper upp ett annat företag och äger mer än 50 procent av 
aktierna/andelarna blir moderbolag. 
Verkligt värde – Vad företag är värt på marknaden. 
CFO – Chief finance officer 
Nedskrivningsbehov – Är det belopp med vilket en tillgångs redovisade värde överstiger 
dess återvinningsvärde. 
Författarna – De två personer som skrivit föreliggande uppsats. 
Marknadsräntan – Annan benämning på den riskfria räntan. 
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2. Metodologi 
 
I metodkapitlet presenterar författarna till föreliggande uppsats de tillvägagångssätt och 
metoder de valt att använda i uppsatsarbetet. 

2.1 Val av ämne 
 
Vid uppstarten av uppsatsen fanns det många ämnen som kändes relevanta och intressanta. 
Diskussionen kring valet av ämne för uppsatsskrivandet ledde till att goodwill skulle 
undersökas på större företag i Sverige. Vid tidigare kurser under utbildningen har tycke fattats 
för koncernredovisning och finansiering. Därför kändes en kombination av dessa två ämnen 
rolig och när författarna fick kontakt med Shyam Hirani på KPMG och han erbjöd sin hjälp i 
form av tips och råd i detta ämne bestämdes det att diskonteringsräntorna vid nedskrivning av 
goodwill hos börsnoterade företag skulle undersökas. Undersökningen känns aktuell och 
relevant då IFRS är ett relativt nytt regelverk i Sverige.  

2.2 Kvalitativ metod  
 
För att få ett djup i undersökningen bestämde sig författarna för att använda sig av den 
kvalitativa metoden. De kvalitativa data som samlades in var dels siffror från årsredovisningar 
som resulterade i ord och tabeller, fakta från årsredovisningarna och intervjuer. Genom 
intervjuer av personer som har en god inblick i de företag som valdes kunde författarna sedan 
dra paralleller mellan det som blev sagt i intervjuerna jämfört med det som författarna själva 
samlade in. Det finns tidigare uppsatser kring ämnet men författarna hittade en lucka i att all 
tidigare undersökning nästan uteslutande varit kvantitativ och ville därför utöka den 
existerande undersökning som gjorts på svenska företag.  

2.3 Datainsamling 
 
Enligt Jacobsen (2002) är en deduktiv ansats ett synsätt där författaren samlar in kunskap och 
förväntningar om ämnet innan insamling av uppsatsens empiri. Förväntningarna bygger på 
tidigare empiriska rön och tidigare teorier. Genom en deduktiv ansats har författaren klart för 
sig innan insamlingen av empirin vad som ska undersökas och har en bild av hur analysen 
kommer att bli (ibid.). För att kunna utläsa rätt information i de årsredovisningar författarna 
till föreliggande uppsats tittat närmare i behövdes kunskap om ämnet för att kritiskt kunna 
analysera och förstå det som undersöktes. Därför samlades teori in som var relevant för 
uppsatsen innan empirin genomfördes, på så sätt var författarna pålästa och kunniga inom 
ämnet. Fokus låg på att hitta böcker och artiklar som förklarade komplexiteten av goodwill. 
Då goodwill är en tillgång som kan vara svår att förstå ville författarna måla upp en enkel bild 
av posten som även utomstående enkelt kan ta åt sig. Detta löstes genom insamling av många 
olika källor och främst hittade författarna bra fakta i kursboken IFRS – i teori och praktik. Att 
hitta litteratur som förklarar goodwill var ganska enkelt då det är en viktig post i 
redovisningen som tas upp i både IAS 36 och i IAS 38. Eftersom reglerna för hur goodwill 
ska tas upp har ändrats för många länder fanns det även många artiklar att tillgå. För att hitta 
artiklar har författarna använt sig av databaser som Proquest och Emerald som innehåller 
många artiklar inom ämnet företagsekonomi. Sökord som användes var bland andra: 
goodwill, impairment test, discount rate, weighted average cost of capital, IAS 36, IAS 38 och 
IFRS. Det viktigaste för författarna när de valde ut artiklar till teorin var att artiklarna skulle 
grundas på IFRS regler så långt det var möjligt. Det var även viktigt för författarna att tilliten i 
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de vetenskapliga artiklarna kunde styrkas. Därför valdes i största möjliga mån artiklar som 
publicerats i journals. 
 
Många av de artiklar författarna hittade om WACC- och CAPM-teorierna utgick ifrån 
kursboken Principles of Corporate Finance av Brealey, Myers och Allen vilket ledde till att 
författarna hellre använde sig av kursboken istället för de artiklar de hittade. Detta val 
grundades på att det kändes mer trovärdigt att gå till förstahandskällan då det annars är lätt att 
feltolka andra författares tolkningar, speciellt när artiklarna inte är skrivna på modersmålet för 
författarna. Författarna hittade även två användbara böcker skrivna av Aswath Damodaran 
som arbetar som professor inom corporate finance på New York University.  

I teorin har det dragits likheter och jämförelser mellan tidigare forskning och vad som står 
skrivet i regelverket IFRS. I flertalet stycken har IFRS-volymen använts som källa. Då 2015 
års upplaga inte hade utkommit när teorin skrevs men tillgång till 2014 års upplaga fanns 
gjordes en jämförelse mellan de två upplagorna. Jämförelsen gjordes genom att på FAR:s 
hemsida se vilka delar i 2015 års upplaga som var förändrad mot 2014 års upplaga. 
Författarna kunde utläsa att inga nya ändringar gjorts i de kapitel som användes och därför 
ansåg författarna att 2014 års upplaga kunde användas. 

Trelleborg har redovisat sin diskonteringsränta efter skatt. När författarna frågade Jan Brandt 
på Trelleborg om de använt sig av aktuell bolagsskatt blev svaret att de inte upplyser om 
skattesatsen specifikt mer än att i andra sammanhang anger att den likställs med koncernens 
underliggande skattesats, som ligger i närheten av 28 procent. Detta gjorde författarna 
konfunderade med tanke på att Brandt inte kunde ange någon räntesats utan endast ett vagt 
ungefärligt tal. Författarna valde därför att redovisa Trelleborgs diskonteringsräntor efter 
skatt.  
 
Meda har ändrat sina upplysningar angående diskonteringsräntan. Under år 2005-2009 har de 
redovisat diskonteringsräntan efter skatt men från och med år 2010 redovisar de 
diskonteringsräntan före skatt. Författarna tog kontakt med Christer Engryd angående vilken 
skattesats som använts under år 2005-2009 och fick svaret att skattesatsen Meda använt är 
ungefär den bolagsskatt som gällde från år 2009, 26,3 procent. Eftersom det inte fanns någon 
information om använd skattesats i årsredovisningarna och Engryd varit den person som 
beräknat fram diskonteringsräntan de senaste tio åren fick författarna förlita sig på den 
information Engryd gav. Med denna information räknades siffrorna för år 2005-2009 om med 
en skattesats på 26,3 procent. Formeln som användes var den nedan, där t = 26,3 %. 
 
Diskonteringsränta efter skatt  
                 (1 - t) 

2.4 Sekundär- och primärdata 
 
Enligt Jacobsen (2002) är sekundärdata sådana fakta som inte samlas in av författarna själva 
utan som redan finns tillgänglig för allmänheten. Vid insamling av sekundärdata måste 
författarna agera källkritiskt då ändamålet kanske inte varit detsamma tidigare som författarna 
nu söker (ibid.). I föreliggande uppsats samlade författarna in sekundärdata genom att hämta 
den kvantitativa empiri som behövdes från företagens årsredovisningar. Förutom att följa 
lagen får företag också möjlighet i sina årsredovisningar att marknadsföra företaget och få det 
att framstå som tryggt och stabilt. Därav avviker författarnas ändamål mot företagens då 
författarnas syfte med insamlandet var att se om företagen redovisar sin diskonteringsränta i 
samband med nedskrivningen av goodwill och om de följer de anvisningar IFRS ger. 
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Författarna agerade källkritiskt genom att granska årsredovisningarna flera gånger för att se 
till att den fakta som hämtades stämde överens med den som företagen lämnat i rapporterna. 
Börsnoterade företag har ett strikt regelverk att följa och kan förlora mycket på att redovisa 
fel. Revisorerna som granskar företagen har även dem ett stort ansvar på sig att 
årsredovisningen blir korrekt. Dock har det i författarnas insamlande visat sig att en del 
företag väljer att utesluta vissa delar som är obligatoriska. De företag författarna valde fick 
komplettera bäst de kunde, i annat fall tog författarna hänsyn till de bristerna i analysen.  
 
Primärdata är sådana data som samlas in för första gången, alltså det som författaren själv 
samlar in. Primärdata samlas specifikt in för författarens problemställning och syfte och 
införskaffas genom exempelvis intervjuer (Jacobsen, 2002). Trots att de företag som valdes 
till föreliggande uppsats redovisar i enlighet med IFRS fanns det fortfarande några oklarheter 
som författarna ville ta reda på och som är intressant för företagens intressenter. Eftersom 
föreliggande uppsats andra frågeställning är av kvalitativ karaktär valde författarna att även 
genomföra intervjuer för att komplettera den redan insamlade fakta som hämtades ur 
årsredovisningarna. Primärdata i föreliggande uppsats består utav fem intervjuer från personer 
som är insatta i koncernens redovisning. Då personerna som söktes satt utspridda i hela landet 
blev mail- och telefonintervjuer aktuella.  

2.5 Urval 
 
Jacobsen (2002) anser att tillförlitlighet och trovärdighet är ett krav vid insamling av empiri. 
Det andra kravet enligt Jacobsen (2002) är att informationen ska vara giltig och relevant. För 
att författarna skulle kunna uppfylla de två krav som nämnts var det viktigt att hitta rätt 
personer i företag att intervjua med goda kunskaper om IFRS och koncernredovisning. När 
författarna till föreliggande uppsats skulle välja ut de företag som skulle undersökas bestämde 
de sig för att använda de största företagen i Sverige på grund av tre argument: det första 
argumentet författarna hade var att företag som finns på OMX Stockholm Large  
Cap är företag som de flesta människor känner till, detta menade författarna skulle öka 
attraktionskraften till föreliggande uppsats. Det andra argumentet var att företagen författarna 
valde är tvungna att följa IFRS, vilket inte alla företag i Sverige gör. Då författarna ville 
avgränsa urvalet av företag till en viss del, till exempel en och samma börsmarknad, kändes 
OMX Stockholm Large Cap som ett bra val, där alla företag följer IFRS. Detta gjorde OMX 
Stockholm Large Cap till en bra grupp av företag att välja då författarna inte behövde sålla ut 
några företag på grund av att de inte följer IFRS. Det tredje och sista argumentet som fanns 
var att stora börsnoterade företag ständigt blir granskade av externa intressenter som 
exempelvis myndigheter, utomstående eller framtida investerare och konkurrenter. I och med 
det kändes det som att företagen visar upp mycket i sina årsredovisningar vilket underlättade 
för författarna att hitta de upplysningar som var viktiga för föreliggande uppsats. Författarna 
kände även en ökad kvalitet i företagens årsredovisningar jämfört med mindre företag. 
Börsnoterade företag har en anledning till att attrahera en större grupp intressenter vilket gör 
att årsredovisningarna oftast är utförliga, noggranna och trovärdiga.  
 
När urvalsprocessen startade fanns det ett antal kriterier företagen var tvungna att uppnå för 
att kunna inkluderas i uppsatsen. Det första kriteriet var att företaget ska ha varit börsnoterat 
sedan år 2005 eller tidigare och under alla de år som undersökningen sträckte sig över. 
Kriteriet valdes på grund av att uppsatsen önskar undersöka hur resonemang kring IAS 36 och 
IAS 38 sker, vilket företag på OMX Stockholm Large Cap bör ha en insikt om då 
börsnoterade företag ur lagsynpunkt ska följa IFRS. På OMX Stockholm Large Cap fanns 72 
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stycken företag (Affärsvärlden, 2015) och efter att första kriteriet undersökts återstod 65 
stycken företag. 

Det andra kriteriet var att företagen skulle inneha goodwill under hela undersökningsperioden, 
år 2005-2014. De företag som inte hade goodwill i sin redovisning var inte aktuella för 
föreliggande uppsats och därför valdes de företagen bort. Efter detta kriterium återstod 52 
stycken företag. 

Det tredje kriteriet som författarna utgick ifrån var att företagen som skulle inkluderas i 
uppsatsen hade redovisat en diskonteringsränta varje år under hela undersökningsperioden. 
Även fast goodwill existerade i företagens årsredovisningar fann författarna företag som inte 
redovisat använd diskonteringsränta vid beräkning av nyttjandevärde. Därmed kändes detta 
kriterium nödvändigt då uppsatsen önskar undersöka förändring av diskonteringsränta över 
tid.  Återstående företag efter att tredje kriteriet undersökts var 32 stycken företag. 

Det sista kriteriet som författarna utgick ifrån var om företagen redovisade ifall använd 
diskonteringsränta var beräknad före eller efter skatt. Om ingen förklaring återfanns i 
årsredovisningen ansåg författarna att företaget skulle exkluderas för att jämförelsen mellan år 
inte blir trovärdig eftersom att företagen kan skifta mellan före och efter skatt. Kriteriet 
rensade bort ytterligare två stycken företag vilket resulterade i 30 stycken återstående företag. 

Vid detta skede fanns det alltså 30 stycken företag som kunde användas. Här startade en lång 
process av att ringa runt till företagen i fråga och hitta passande intervjurespondenter. På 
grund av att insamlandet av empirin inföll samtidigt som företagen skulle skicka ut första 
kvartalsrapporten för år 2015 var det många som tackade nej till att ställa upp på intervju. 
Många företag kunde även tänka sig att ställa upp men kunde då först återkoppla i mitten på 
maj. Det kändes för sent för att allt skulle hinnas med och det resulterade i att fem företag 
ställde upp i undersökningen. För författarnas del kändes detta väldigt bra då de hann gå 
igenom varje företags årsredovisningar på ett grundligt sätt.  

2.6 Intervjuförfarande 
 
Enligt Jacobsen (2002) passar en öppen intervju, i form av en dialog mellan undersökaren och 
intervjurespondenten, bäst när ett fåtal enheter undersöks. Föreliggande uppsats undersökte 
fem företag vilket styrker metoden för intervjuförfarande enligt Jacobsen (2002). Då 
intervjurespondenterna som var aktuella i undersökningen satt utspridda i hela landet 
skickades frågorna ut till respektives mailadress. De företag som inte hade möjlighet att 
genomföra en telefonintervju besvarade frågorna via mail. En telefonintervju genomfördes 
med Indutrade, intervjun spelades in för att underlätta sammanställandet av empirin. Intervjun 
tog 30 minuter. Jacobsen (2002) anser att genom att spela in intervjuer kan uppsatsen 
återskapa citat från den som intervjuas vilket gör uppsatsen mer trovärdig. Efter att intervjun 
genomförts var det värdefullt för författarna att kunna gå tillbaka och lyssna på det som sagts 
eftersom det gjorde att svar fångades upp som annars skulle fallit i glömska. Vidare anser 
dock Jacobsen (2002) att telefonintervjuer som spelas in kan få undersökaren att tappa 
koncentrationen för att personen är medveten om att all information som samlats in går att få 
tag på vid ett senare tillfälle. Detta undveks genom att den författare som genomförde 
intervjun kompletterade med följdfrågor för att hela tiden hålla samtalet aktivt. Den författare 
som inte höll i intervjun antecknade även under hela samtalet. 

Mailintervjuer genomfördes med ICA Gruppen, Boliden, Trelleborg och Meda. Vid alla 
intervjuer fanns chans att återkoppla och få komplettering till insamlat material, vilket 
utnyttjades vid oklara svar och svar som kunde besvaras mer utförligt. Med tanke på att 
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författarna kunde återkoppla till alla intervjurespondenter kändes telefon- och mailintervjuer 
som ett bra val i efterhand då författarna hade kontakt med företagen efteråt och om det dykt 
upp något nytt som intervjurespondenterna ville berätta fick de chans att göra det. 
Besöksintervjuer var inte möjliga att genomföra eftersom några av intervjurespondenterna 
arbetade på kontor i Stockholm. Vid den tidpunkt som intervjuerna genomfördes fanns det 
tidsmässigt inte möjlighet för författarna att åka fram och tillbaka till Stockholm.  

Intervjuunderlaget innehöll huvudfrågor med några få följdfrågor. En del av 
intervjurespondenterna har även fått svara på frågor angående dess företags årsredovisningar 
för att komplettera sammanställandet av empirin. Detta utnyttjades när årsredovisningarna 
inte var tillräckligt tydliga eller innehöll den information som behövdes för att sammanställa 
empirin.   

2.7 Från rådata till annoterad data 
 
När alla intervjuer var genomförda återstod en hel del material som behövde bearbetas. 
Mailintervjuerna var strukturerade fråga för fråga och telefonintervjun fanns inspelad 
tillsammans med stödord. Det fanns rådata att ta tag i. Första steget när rådata ska bli 
annoterad är att renskriva intervjuer. Efter det är det viktigt att kommentera de enskilda 
intervjuerna så en djupare förståelse nås, därefter ska datan annoteras, alltså sammanfattas 
(Jacobsen, 2002). Telefonintervjun strukturerades och skrevs ner ordagrant i ett dokument för 
att inget som sades skulle tas bort, författarna ville undvika att göra medvetna urval (ibid.). 
Istället skrevs intervjun ihop så att den var likvärdig med hur mailintervjuerna såg ut. Därefter 
sammanställdes alla intervjuer till löpande renskriven text där frågorna eliminerades och 
irrelevant text försvann. Författarna valde att presentera företagen var för sig eftersom att det 
flöt ihop bra med de fakta som hämtades ur årsredovisningarna. Eftersom varje företag 
presenteras var för sig blir det även enkelt för läsaren att hänga med i faktan, då det är tydligt 
vilket företag som nämns. 

2.8 Metod för analys 
 
Författarna diskuterade ett par dagar hur de skulle skriva analysen. Det kändes som en stor 
och omfattande uppgift och struktur lades fram för hur processen skulle gå till. Först och 
främst kartlade författarna att de ville behålla namnen på intervjurespondenterna för att få en 
klarare blick i vem som nämndes. Efter det började författarna att dra paralleller mellan den 
teori och empiri som finns i uppsatsens tredje och fjärde kapitel. Då bestämde författarna även 
rubriker till analysdelen. Jacobsen (2002) anser att författarna kan skapa överkategorier och 
sedan komplettera med underkategorier för att kunna placera in relevanta enheter under varje 
kategori, det är nämligen inte fördelaktigt att ha en kategori där alla enheter kan placeras 
under. Författarna valde att använda samma överrubriker som de hade i teorin. Därefter 
skrevs en punktlista ner på delar som skulle tas upp för att försöka undvika skrivkramp när 
analysen väl skulle skrivas. Sedan började analysen ta form. Arbetet flöt på bra och det 
märktes att teori och empiri gick in i varandra och hängde ihop, författarna hade inga 
svårigheter med att hitta jämförelser. Analysen blev grunden för den slutsats som sedan 
skrevs. Här drog författarna slutsatser kring de likheter och olikheter de hittade mellan teori 
och empiri.   

2.9 Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Jacobsen (2002) bör all empiri som samlas in uppfylla kraven av validitet. Validitet 
delas upp i både intern och extern giltighet där båda delar handlar om att mäta det som önskas 
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mäta. Intern giltighet handlar om att författarna måste vara kritiska till insamlad data för att 
kunna granska resultatens giltighet. Jacobsen (2002) anser att det är viktigt att kritiskt granska 
källans förmåga att ge riktig information om det som undersöks. Det är därmed viktigt att 
bedöma uppgiftslämnarens närhet till det som undersöks, om insamlad data kommer från 
förstahandskällor som refererar till en händelse de själva varit med om eller om 
uppgiftslämnaren är en andrahandskälla. I föreliggande uppsats har samtliga respondenter 
arbetat med det som undersökts. Respondenterna arbetar inom de undersökta koncernerna 
med koncernredovisning samt alla respondenter förutom Nygren har varit med och beräknat 
fram de diskonteringsräntor som används vid nedskrivning av goodwill. Vidare anser 
Jacobsen (2002) att trots rätt utvalda respondenter måste hänsyn tas till att källorna kan uppge 
oriktig information på grund av olika motiv. Föreliggande uppsats ämne kan uppfattas som 
känsligt då nedskrivning av goodwill påverkar ett företags resultat negativt. Detta kan vara ett 
motiv till att dölja viktig information, något som kan skada den interna giltigheten. Dock har 
författarna själva samlat in och granskat information från de undersökta koncernernas 
årsredovisningar för att både styrka och anmärka brister på den information som 
respondenterna angett vilket styrker den interna giltigheten.  
 
Den externa giltigheten handlar om i vilken grad undersökningen kan generaliseras. Jacobsen 
(2002) anser att en kvalitativ metod inte har som avsikt att generalisera urvalet till en större 
population. Detta på grund av att de utvalda enheterna som undersökts har valts ut för ett 
speciellt syfte (ibid.). Med tanke på att respondenterna i föreliggande uppsats gett en del 
spridda svar samt på grund av att de undersökta enheterna är få, har författarna därmed inte 
som avsikt att generalisera sina svar till en större population.  
 
Jacobsen (2002) anser även att empirin ska uppfylla kravet av reliabilitet, faktan ska vara 
tillförlitlig och trovärdig. Det innebär att studien ska kunna genomföras igen och ge ett 
liknande resultat (ibid.). Genom att granska årsredovisningarna ett flertal gånger och 
dessutom gå igenom varje intervju grundligt fick författarna med den fakta i föreliggande 
uppsats som ansågs viktig för studien. Empirin ansågs därmed välarbetad och skulle studien 
upprepas skulle resultaten bli liknande mot de i föreliggande uppsats.  
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3. Teori 
 
I det här kapitlet presenteras teori som är relevant för frågeställningarna och syftet. Kapitlet 
blandar tidigare forskning med kurslitteratur för att skapa en grund till det som senare blir 
uppsatsens analys. 
 

3.1 Goodwill 
 
Om en immateriell tillgång förvärvas i ett företagsförvärv är anskaffningsvärdet tillgångens 
verkliga värde vid förvärvstidpunkten enligt IFRS 3. Det verkliga värde som betalas för 
tillgången återspeglar marknadsförväntningar om sannolikheten att tillgångens förväntade 
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget. Moderbolaget väntar sig ett flöde av 
ekonomiska fördelar, även om tidpunkten för fördelarna inte går att säkerställa. På grund av 
osäkerheten som uppstår finns två krav för att en immateriell tillgång ska kunna redovisas i 
rapporten över finansiell ställning, det ska vara sannolikt att de framtida fördelarna kommer 
att tillfalla företaget och tillgångens anskaffningsvärde ska kunna beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Om en immateriell tillgång inte går att identifiera men passar in i definitionen av en 
tillgång som nämnd ovan har företag goodwill. Det som skiljer immateriella tillgångar från 
goodwill är identifierbarheten (IFRS-volymen, 2014). Goodwill är skillnaden på vad 
moderbolaget betalar för dotterbolaget och det bokförda värdet på dotterbolaget (Vance, 
2010). Traditionellt har stora delar av skillnaden mellan verkligt värde och bokfört värde 
hamnat som goodwill, vilket innebär att goodwill ofta blir en omfattande post. 
Utgångspunkten i IFRS är dock att övervärden ska kunna hänvisas till specifika tillgångar i 
största möjliga utsträckning. I Sverige och många andra länder brukar goodwill benämnas 
som extra goda framtida vinster men synsättet inom IFRS är att vinsterna beror på någon 
tillgång som finns i det förvärvade företaget vid förvärvstillfället och det blir därför viktigt att 
reda ut vilken tillgång det handlar om (Marton et al., 2012). När goodwill ska prövas för 
nedskrivning ska goodwill fördelas på var och en av förvärvarens kassagenererande enheter 
som förväntas bli gynnade av effekterna med förvärvet. Kassagenererande enheter kan till 
exempel vara de olika dotterbolagen företag har förvärvat (IFRS-volymen, 2014).  
 
Företag har en tendens att redovisa ett antal olika diskonteringsräntor men med ingen 
hänvisning till vilken kassagenererande enhet som diskonteringsräntorna använts för (Carlin, 
Finch & Laili, 2009b). Detta visar tecken på att anvisningarna enligt IAS 36 om att 
diskonteringsräntor ska redovisas och justeras utifrån risker som är förknippade med den 
specifika tillgången inte följs (Marton et al., 2012).  Att inte hänvisa en diskonteringsränta till 
en kassagenererande enhet gör det svårt att förstå risken för de olika kassagenererande 
enheterna, fakta som skulle hjälpt intressenter att på ett bättre sätt förstå behovet av 
nedskrivning av goodwill (Carlin et al., 2009b).     

3.2 Interna problem vid förvärv och nedskrivning 
 
IAS 36 har visat sig vara svår att tyda för många företagsledningar, exempelvis när företag 
ska värdera immateriella tillgångar. För att värdera en immateriell tillgång korrekt krävs det 
att företag och deras finansiella rådgivare kan ställa upp värderingsmodeller och att de har 
goda ekonomiska kunskaper i budgetering. Det finns ingen klar vägledning för hur företag ska 
tänka när de ska beräkna framtida kassaflöden (Petersen & Plenborg, 2010). 
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3.2.1 Principal/agent-teorin 
 
Principal/agent-teorin grundas i att olika intressenter har olika intressen i ett företag, alla 
jobbar för att maximera sin egen nytta (Churyk & Cripe, 2011). När en chef blir anställd av 
ett företag har ägarna informerat om deras önskemål och planer för företaget och grundidén är 
att alla parter agerar rationellt, även om det ofta visar sig att egenintresset går före det 
rationella (Simon, 1955). Chefer har incitament som kan vara till nackdel för ägarna. När det 
handlar om rörelseförvärv kan chefen tycka att en ny företagsstruktur ger dem mer makt eller 
fler arbetstillfällen. När chefer jobbar för egen vinning istället för att gynna ägarna tänker de 
oftast inte bara på pengar vilket kan resultera i att det betalas för mycket för goodwillen. 
Uppstår det budgivning om ett dotterbolag kan även det göra att det betalas ett överpris för 
förvärvet. När företag väl gjort förvärvet och ska testa de immateriella tillgångarna för 
nedskrivning kan chefer välja att skriva av goodwill för att ändra resultatet för att till exempel 
slippa en större skattesmäll (Churyk & Cripe, 2011). Enligt Lhaopadchan (2010) sker 
nedskrivning av goodwill till stor del på grund av viljan att jämna ut företags intäkter, så 
kallad inkomstutjämning. Tack vare att företags resultat då jämnas ut under ett antal år 
uppvisas inte den riktiga volalitet som egentligen finns i företags verksamhet och framräknade 
resultat. Tidigare forskning har även visat att företag är villiga att använda finanskriser som 
ursäkt för att skriva av goodwill från långvariga dåliga förvärv (ibid.). Företagsledningar kan 
välja att ta ett så kallat big bath, vilket innebär att företag visar upp ett extra dåligt resultat i 
svåra tider genom att immateriella tillgångar skrivits ner mer för att det senare ska se ut som 
att de återhämtat sig bättre än de egentligen gjort. En sådan handling blir missgynnande för 
ägarna eftersom det blir mindre utdelning när företag har lägre vinst. Ägarna kan då välja att 
införskaffa en hårdare kontroll på cheferna för att se till att de arbetar för ägarnas 
vinstintressen, alternativt att ägarna försöker göra deras egna intressen till chefens intresse 
(Churyk & Cripe, 2011). 

3.2.2 Positiv redovisningsteori 
 
Under 1960-talet kom första studierna till det som senare blev positiv redovisningsteori. 
Denna empiriska studie påbörjades av Ball och Brown i USA och sökte främst efter 
information som kunde stödja ett samband mellan det bokförda värdet och börsvärdet hos ett 
företag. Den forskning Ball och Brown kom fram till kallades informationsperspektivet, som 
handlade om varför marknadsintressenter söker i bokföringen för att hitta ett värde på 
företaget. De försökte även hitta en förklaring till varför företag väljer olika 
redovisningsmetoder (Watts & Zimmerman, 1990).  
 
Watts och Zimmerman (1990) valde att utveckla informationsperspektivet då de ansåg att den 
tillgängliga forskningen brast på många plan. Tidigare forskning grundades på tidiga 
finansiella teorier som CAPM-modellen och effektiva marknadshypotesen. Dessa utgår ifrån 
att informationen på marknaden är korrekt och att det inte finns några skatter eller 
transaktionskostnader. Watts och Zimmerman var negativa till de antagandena eftersom det 
inte är så världen ser ut. De ansåg att företag kan vilseleda intressenter genom att göra 
ändringar i redovisningen, något som anhängare till CAPM-modellen och effektiva 
marknadshypotesen inte håller med om (Humayun, 2010). Positiv redovisningsteori försöker 
förklara varför olika aktörer agerar olika. I likhet med principal/agent-teorin utgår positiv 
redovisningsteori från att aktörerna kommer agera för egen vinning. Agerar aktörerna utifrån 
det opportunistiska synsättet innebär det att cheferna kommer välja redovisningsstrategier 
som de tror kommer öka deras egen välfärd och få företag att se bättre ut. Utifrån ett 
prestationsperspektiv jobbar cheferna istället för att visa hur företag verkligen presterar. Vid 
nedskrivning av goodwill har det visat sig att chefer har ett utrymme för egna tolkningar och 
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på så sätt kan de agera opportunistiskt. Detta ser inte utomstående intressenter och de får i sin 
tur lita på att det årsredovisningarna säger stämmer (Watts & Zimmerman, 1990).  

3.3 Nedskrivning  
 
Innan IFRS använde sig svenska företag av svenska redovisningsstandarder, då fick företag 
göra avskrivningar på goodwill på fem år. Vid första anblick kan skillnaderna mellan 
nedskrivning och avskrivning anses små men vid närmre titt visar det sig att så inte är fallet. 
Vid förvärvet betalar moderbolaget ett högre pris än det redovisade värdet på dotterbolaget 
för att få nytta av de framtida vinsterna. Med åren kommer vinsterna visas i balansräkningen 
som en ökning av ordinarie nettotillgångar eller i form av utdelning. Samma vinst kan inte 
visas två gånger i redovisningen, antingen är det en framtida vinst och ingår i goodwillposten, 
eller så är det en vinst från ett föregående år och finns bland övriga nettotillgångar. De 
tidigare reglerna grundades på att moderbolaget endast kunde ta del av vinst från goodwill i 
samband med förvärvet. Därför var det nödvändigt för företag att värdet på goodwill skulle 
minska med åren (Lönnqvist, 2012). Enligt Petersen och Plenborg (2010) är fördelarna med 
att göra avskrivningar på goodwill att det är enkelt att se hur goodwillposten kommer att 
påverka resultatet eftersom företag då gör linjära avskrivningar istället för en prövning varje 
år. I samband med införandet av IFRS försvann denna linjära avskrivning och även 
tidshorisonten förflyttades framåt, levnadsperioden för goodwill försvann. Enligt IAS 36 ska 
koncernen, så länge det bedöms finnas extra goda framtida vinster, redovisa dessa som en 
tillgång i form av goodwill (Lönnqvist, 2012).  
 
Goodwill ska prövas för nedskrivning minst en gång per år. Vilken tidpunkt 
nedskrivningsprövningen sker är valfritt men det ska ske vid samma tidpunkt varje år. I vissa 
speciella fall är det dock inte nödvändigt att göra en prövning men det måste då bero på att 
tidigare prövning visat att återvinningsvärdet ligger högt över det redovisade värdet och inget 
speciellt har hänt inom företaget som förändrat situationen. Vid en nedskrivningsprövning är 
återvinningsvärdet en central beaktning. En tillgångs eller kassagenererande enhets 
återvinningsvärde är det högsta av dess verkliga värde minus försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde (Marton et al., 2012). 
 
Ofta är återvinningsvärdet högre än verkligt värde och begreppen ska inte blandas ihop, då 
värdet på en tillgång ofta är högre för företag än vad det är värt på marknaden. Företag kan få 
ut mer av att använda tillgången själv än att göra en avyttring. När företag ska avgöra om en 
nedskrivning bör ske jämförs redovisat värde med återvinningsvärdet. Ifall återvinningsvärdet 
är lägre än redovisat värde behöver företag redovisa en nedskrivning av goodwill (Marton et 
al., 2012). En nedskrivning ska kostnadsföras i resultatet (IFRS-volymen, 2014).  

3.3.1 Nyttjandevärde 
 
Att beräkna ett verkligt värde minus försäljningskostnader för en immateriell tillgång som inte 
går att identifiera är nästintill omöjligt då tillgången vanligtvis inte omsätts på en marknad. 
Därför använder företag nästan alltid nyttjandevärdet som jämförs med redovisat värde vid 
nedskrivningsprövning. Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång 
förväntas generera. Eftersom nyttjandevärdet baseras på framtida bedömningar kan det vara 
svårt att beräkna. Nyttjandevärdet är beroende av två variabler, beräkning av framtida 
kassaflöden och valet av diskonteringsränta. Beräkning av framtida kassaflöden baseras på 
interna effekter och valet av diskonteringsränta av externa effekter. När framtida kassaflöden 
beräknas ska de baseras på företags bästa bedömning av de ekonomiska förhållanden som 
beräknas råda under tillgångens återstående nyttjandeperiod (Marton et al., 2012).  
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När företag ska beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden kan de antingen göra uträkningen 
genom traditionell metod eller genom att använda förväntade kassaflöden. Den traditionella 
metoden utgår ifrån att alla förväntningar om framtida kassaflöden och lämplig riskpremie 
kan införlivas i en enda diskonteringsränta, därför ligger tyngdpunkten i valet av 
diskonteringsränta för den traditionella metoden. När det går att hitta jämförbara tillgångar på 
en marknad är det enkelt att använda den traditionella metoden. Problemet med den 
traditionella metoden är dock att det uppstår vissa komplexa värderingsproblem då företag ska 
försöka värdera icke-finansiella tillgångar som det inte finns någon marknad för och som inte 
heller har en jämförbar marknad. Därför är det vid beräkning av framtida kassaflöden där 
goodwill ingår svårt att använda sig av den traditionella metoden (IFRS-volymen, 2014). 
 
När en värdering av förväntade kassaflöden sker används alla förväntningar om möjliga 
framtida kassaflöden och dess sannolikhet och inte bara det mest troliga framtida kassaflödet. 
Detta ses som ett mer effektivt värderingsverktyg än den traditionella metoden. Genom att 
ställa upp de förväntade kassaflöden ett företag har och multiplicera dessa med den 
sannolikhet som passar in för respektive kassaflöde kan företag få fram en analys av hur 
framtiden mest troligt kommer att se ut. De förväntade kassaflödena summeras ihop och med 
hjälp av en diskonteringsränta får företag fram ett förväntat nuvärde. För att företag ska kunna 
använda sig av nuvärdesberäkning krävs det att företag kan ta beslut om tidpunkten för 
kassaflödena eftersom diskonteringsräntan i en vanlig nuvärdesberäkning inte kan återspegla 
osäkerhet vad gäller tidpunkt. Valet av diskonteringsränta påverkar nyttjandevärdet (IFRS-
volymen, 2014). Nedan visas en förenklad bild av hur en förändring i diskonteringsräntan kan 
påverka verksamheten. 
 

 
Figur 2: Hur valet av diskonteringsränta styr nyttjandevärdet (egen bearbetning). 

3.3.2 Interna och externa effekter 
 
Vid ett förvärv ska en förvärvsanalys upprättas där dotterbolagets tillgångar och skulder 
värderas. Vid en förvärvsanalys sker ofta justeringar från tidigare redovisade värden. 
Goodwill består av residualen mellan köpeskilling och nettotillgångar. Dock kan goodwill 
uppstå på grund av fel och misstag. Till exempel kan moderbolaget betala för mycket för 
dotterbolaget. När ett sådant misstag upptäcks finns det ett nedskrivningsbehov av goodwill 
som ska rättas till i framtida redovisningsperioder (Marton et al., 2012). Om det vid 
prövningen visar sig att företag redovisat ett övervärde på goodwill ska övervärdet skrivas ner 
tillsammans med de poster goodwill antas påverka. Att det finns ett övervärde på goodwill 
behöver inte bero på misstag utan kan även bero på värdeförändringar under året. Exempelvis 
kan företag ha förlorat viktig personal och då tappat styrka i produktionen eller forskningen, 
en sådan påverkan kallas intern effekt (Seetharaman, Sreenivasan, Sudha & Yee, 2006). 
 
Interna effekter innebär att värdenedgången sker inom företaget. Om företag byter namn kan 
förändringen förvirra kunder och investerare kan få tvivel mot stabiliteten i företaget. 
Leverantörer kan bli osäkra på om företaget ska fortsätta bedriva verksamheten i samma anda 
och anställda kan börja fundera på om de får behålla sina arbetsuppgifter. Det är inte heller 
säkert att övergången i förvärvet sker lika smidigt som företag räknat med. Om hierarkin i 
företag ska förändras sker ibland anpassningssvårigheter för många parter inom de drabbade 
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företagen (Seetharaman et al., 2006). En intern effekt kan också uppstå om tillgångar i företag 
är tekniskt föråldrade eller skadade (Marton et al., 2012).  
 
Externa effekter kan bero på att tillgångens marknadsvärde har minskat kraftigt under 
perioden, eller att andra företag får tillgång till användbar forskning vilket innebär en ökning i 
konkurrensen. Det kan även bero på höjda marknadsräntor, vilket påverkar 
diskonteringsräntan vid beräkning av nyttjandevärdet, det är allmänt känt att när räntan stiger 
går värdet på tillgångar ner, givet att allt annat är lika (Marton et al., 2012). En annan extern 
effekt som påverkar är råvarukostnader. Använder företag bomull i produktionen och priset 
på bomull går upp på grund av exempelvis förbättrade avtal för arbetande i bomullsindustrin 
påverkar detta i sin tur företags produktionskostnad (Seetharaman et al., 2006). 

3.3.3 Hur påverkar en nedskrivning ett företags resultat? 
 
Figur 1 på sida 1 i det inledande kapitlet visar hur goodwill påverkar koncernens redovisning 
när den uppstår. Genom att moderbolaget betalar ett övervärde för dotterbolaget, ökar 
koncernens eget kapital och koncernen antas ha förvärvat nya, icke identifierbara tillgångar. 
När immateriella tillgångar prövas beräknas, som tidigare visat, diskonterade kassaflöden. Är 
detta värde lägre än det redovisade värdet redovisas skillnaden som en kostnad i resultatet, 
nedskrivningen ska först och främst dras från goodwillposten. I balansräkningen minskar 
värdet på de immateriella tillgångar företag har och eftersom företaget inte längre är värt lika 
mycket, minskar även eget kapital (Marton et al., 2012).  

3.4 Diskonteringsränta 
 
När ett företag beräknar nyttjandevärdet för en eller flera tillgångar ska den diskonteringsränta 
de väljer inte återspegla de risker för vilka de uppskattade kassaflödena har blivit justerade, 
följden av det blir annars en dubbelräkning av vissa antaganden. Företag ska istället välja en 
diskonteringsränta utifrån de externa risker som finns, vilket kan ske genom att beakta 
marknadens bedömningar. Diskonteringsräntan ska beräknas utifrån de avkastningskrav som 
härleds ur aktuella marknadsmässiga transaktioner så långt det är möjligt. När det inte går att 
fastställa en diskonteringsränta direkt från marknadsbedömningar ska uppskattningar göras på 
annat sätt. Avkastningskravet kan bestämmas utifrån företags genomsnittliga kapitalkostnad, 
företags marginella upplåningsränta och andra marknadsmässiga upplåningsräntor (Marton et 
al., 2012).  
 
Förutom den riskfria räntan, även benämnd marknadsräntan, ska företag lägga på en 
riskpremie ifall det finns risk att framtida kassaflöden kommer avvika från de uträknade 
kassaflödena. När kassaflödena inkluderar goodwill kan företag mer eller mindre räkna med 
att en riskpremie behövs och därmed blir diskonteringsräntan nästan alltid högre än den 
marknadsräntan. Petersen och Plenborgs (2010) undersökning av danska börsnoterade företag 
visar att företag föredrar att redovisa använd diskonteringsränta efter skatt. Detta strider mot 
anvisningarna i IAS 36 som istället hänvisar till att använd diskonteringsränta ska redovisas 
före skatt (IFRS-volymen, 2014).   Studien får dock medhåll från tidigare författare och 
forskare som exempelvis Aswath Damodaran (Petersen & Plenborg, 2010). Forskning från 
införandet av IFRS visar att företag även väljer att inte redovisa använd diskonteringsränta 
alls i sina finansiella rapporter, vilket styrks av uppgifter från Malaysia som visar att cirka 40 
procent av de undersökta företagen inte lever upp till IAS 36 regel om att använd 
diskoneringsränta ska redovisas (Carlin et al., 2009b). Detta överrensstämmer med Devalle 
och Rizattos (2012) forskning som styrker att företag brister i informationsflödet angående 
IAS 36.   
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3.4.1 WACC 
 
Diskonteringsräntan som används är hos många företag dess genomsnittligt vägda 
kapitalkostnad, WACC-räntan (IFRS-volymen, 2014). WACC-räntan baseras på beräkningar 
av företags kostnad för eget kapital och skulder (Brealey et al., 2014). Kostnaderna vägs 
samman med dess andel av företags totala kapital och adderas ihop till företags genomsnittligt 
vägda kapitalkostnad (Brotherson, Eades, Harris & Higgins, 2013).  

WACC-räntan är en trovärdig ränta att använda vid diskontering av förväntade framtida 
kassaflöden så länge företags generella risk och skuldkvot hålls konstant. Vid förändring av 
någon av dessa variabler anses WACC-formeln inte beräkna en lika trovärdig 
diskonteringsränta (Brealey et al., 2014). Schauten, Stegink och Graaff (2010) anser även att 
om risken på den immateriella tillgången inte sammanträffar med företags generella risk är 
WACC-räntan missvisande. Då WACC-räntan ska spegla företags genomsnittliga avkastning 
på dess tillgångar och skulder anser Schauten et al. (2010) att om en immateriell tillgång har 
en högre risk än företagets risk skulle detta leda till en underskattning av den förväntade 
avkastningen på den immateriella tillgången. Är risken på den immateriella tillgången istället 
lägre än företagets risk visar WACC-räntan en överskattning av förväntad avkastning (ibid.). 

WACC-räntan beräknas enligt formeln nedan:   

WACC (Genomsnittlig vägd kapitalkostnad) = (1-T) rS x S/F + rE x E/F 
 
S = Skulder 
E = Eget kapital 
F = Företags totala kapital 
rS = Ränta på skulder 
rE = Ränta på eget kapital 
T = Skattesats på bolagsskatt 
 
(Brealey et al., 2014). 

3.4.1.1 Ränta på skulder 
 
Kostnaden för ett företags skulder utgörs av räntekostnaden för lånat kapital (Damodaran, 
1994). Haigh och Gilbert (2005) anser att goodwill i ett företag i form av ett starkt 
varumärkeskapital påverkar finansiärers syn på företagets risk. Varumärkeskapital i 
balansräkningen anses ge minskad företagsrisk vilket leder till att finansiären kan erbjuda 
lägre upplåningskostnader då risken för konkurs är mindre (ibid.). Räntan kan delas upp i tre 
olika delar som tillsammans beräknar fram den nuvarande kostnaden för företags skulder 
(Damodaran, 2001).  

3.4.1.2 Ränta på eget kapital 
 
Beräkningen för att ta fram avkastningsräntan på eget kapital sker ofta med hjälp av CAPM-
modellen som mäter och konverterar risk på marknaden till förväntad avkastning 
(Damodaran, 2001). CAPM-modellen består av komponenterna marknadsränta, betavärde på 
företags aktier och marknadsriskpremien, där alla delar enligt teorin ska vara framåtblickande 
och inte baserade på tidigare bedömningar (Brotherson et al., 2013). CAPM-modellen utgår 
från att alla på marknaden har tillgång till samma information och att investerare därmed inte 
kan finna under- eller övervärderade tillgångar. CAPM-modellen utgår även från att alla 
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tillgångar på marknaden handlas, att det inte finns några transaktionskostnader vid avyttring 
och köp av tillgångar, samt att alla investeringar är oändligt delbara, vilket innebär att en 
investerare kan köpa vilken del som helst av en tillgång (Damodaran, 2001). CAPM-modellen 
beräknar förväntad aktieavkastning, ränta på eget kapital, enligt formeln: 
 
Ränta på eget kapital = förväntad avkastning = Rf + B (Rm – Rf) 
 
B = Betavärde 
Rf = Riskfri ränta (marknadsränta) 
Rm = Marknadsriskpremie 
 
(Brealey et al., 2014). 
 
En akties betavärde är ett mått på hur mycket en aktie i genomsnitt avviker från huvudindex, 
till exempel OMX Stockholm. Om aktiekursen följer börsen exakt, både uppåt och nedåt, har 
den betavärdet 1 (Wrede, 2009). Av aktiekursens totala varians beror bara en liten del på 
förändringar av marknaden, såsom exempelvis politiska, ekonomiska eller teknologiska 
förändringar. Övrig varians är företagsspecifik vilket innebär att den går att diversifiera bort 
(Brealey et al., 2014). 
 
En avkastning utan risk för värdenedgång kan erhållas med hjälp av en riskfri ränta. 
Investeraren vet då med säkerhet den avkastning som följer under analysens tidshorisont 
(Damodaran, 2001). Räntan baseras på stadsskuldsväxlar eller stadsobligationer med den 
löptid undersökaren önskar använda (Brealey et al., 2014). Stadsskuldsväxlar och 
stadsobligationer ges ut av Riksgälden. Löptidens variation för både stadsskuldsväxlar och 
stadsobligationer beror på regerings riktlinjer för stadsskulden (Riksgälden, 2013).  
 
Skillnaden mellan avkastningen på den riskfria räntan och genomsnittlig avkastning på 
marknadsportföljen benämns marknadsriskpremie (Brealey et al., 2014). På grund av att 
CAPM-modellen utgår ifrån att alla på marknaden har tillgång till samma information består 
marknadsportföljen av alla tillgångar som handlas på marknaden i proportion till deras 
marknadsvärde (Damodaran, 2001). Marknadsriskpremien är den avkastning investerare får 
för att investera i en riskfylld tillgång istället för att investera i en riskfri tillgång (Brealey et 
al., 2014). 

3.5 Redovisningsprinciper 

3.5.1 Rättvisande bild 
 
IFRS kräver att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av företags situation (Marton 
et al., 2012). Med rättvisande bild menas att företag visar en riktig bild av företaget utifrån de 
lagar som finns i IFRS och hur företagets verksamhet och ekonomi ser ut. Vid bedömning av 
immateriella tillgångar har det visat sig bli problem då det kan vara svårt att bedöma rätt 
värde på tillgången, vid en felaktig bedömning uppnås inte kravet på rättvisande bild (IFRS-
volymen, 2014). Tidigare forskning visar att företag är dåliga på att visa det som IFRS kräver. 
En studie gjord på 141 företag under år 2010 visade att noterna i företagens 
koncernredovisningar inte överensstämmer med vad regelverket säger. Företag är noggranna 
med att formellt uppfylla de krav IFRS ställer men när det handlar om att visa upp en bild av 
företag som är användbar för intressenterna, är det många koncernredovisningar som brister i 
informationslämnandet (Devalle & Rizatto, 2012). Tidigare studier har även visat att en 
ekonomisk störning såsom en finanskris ökar graden av upplysningar om nedskrivning av 
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goodwill i de finansiella rapporterna från företag (Sutthachai & Cooke, 2009). När företag 
utsätts för kris ger dem mer upplysningar för att attrahera investerare. Teorin styrks av Bepari, 
Rahman och Mollik (2014) som fann att sambandet mellan att följa IFRS regelverk vid 
nedskrivning av goodwill genom exempelvis ökade upplysningar var mycket tydligare under 
den globala finanskris som rådde år 2008-2009 jämfört med perioden innan. Che och Fengs 
tidigare forskning refererad i Bepari et al. (2014) har även visat att tydligare och fler 
upplysningar vid nedskrivning av goodwill skett vid nedskrivning av en stor andel goodwill, 
då främst på grund av att investerare kräver mer information till anledningen av 
nedskrivningen. 

3.5.2 Fortlevnadsprincipen 
 
Antagandet om fortlevnad är nödvändig för att upprätta de finansiella rapporterna för ett 
företag som förväntas fortsätta i drift under överskådlig framtid. Grundantagandet är att det 
ska antas att företag kommer vara verksamt i lång tid framöver så länge det inte finns 
indikationer på konkurs i företaget. Fortlevnadsprincipen utgår från att företag kan förutspå 
sin framtid och tar inte hänsyn till finanskriser eller liknande. Ofta sker handlingar i företag 
långsiktigt och det kan ta tid innan de får valuta för de investeringar de gör idag. 
Fortlevnadsprincipen antar att företag kommer fortsätta i samma anda i många år. Det är 
dessvärre inte realistiskt att ett företag kan förutspå framtiden (Musvoto & Gouws, 2011). 
Sutthachi och Cooke (2009) anser att en finanskris kan leda till förändringar i de finansiella 
rapporterna då företag ställs inför en osäker fortlevnad.  Det argumentet styrker Bepari et al. 
(2014) i sin forskning om finanskrisens effekt på goodwillnedskrivning. 
 
Fortlevnadsprincipen antar att ett företag ska gå med vinst. Enligt principen kan företag 
omöjligt gå med förlust för att överleva. Principen utgår ifrån en stabilitet i företaget och 
ekonomin. Det är inte trovärdigt eller önskvärt att anta detta. Företag kan i viss mån planera 
de interna händelserna men kan inte förutse vad som kommer hända med ekonomin på sikt 
(Musvoto & Gouws, 2011).  

3.5.3 Konsekvent utformning 
 
Ett företag ska upprätta liknande finansiella rapporter varje år för att inte förvirra intressenter. 
För att det enligt IFRS ska finnas utrymme att ändra sina rapporter ska en av två anledningar 
uppfyllas; antingen ska reglerna i IFRS för utformningen ändras eller ska det vara uppenbart 
att en förändring i rapporterna krävs för att upprätthålla rättvisande bild (Marton et al., 2012). 

3.6 Teoretisk sammanfattning 
 
Goodwill är en oidentifierbar immateriell tillgång som uppstår vid företagsförvärv. Företag 
som följer IFRS ska inte längre skriva av goodwill utan tillgången ska prövas för 
nedskrivning minst en gång varje år. Vid redovisning ska företag uppvisa en rättvisande bild 
av företaget vilket innebär att de ska visa upp en riktig bild av företagets skulder och 
tillgångar för utomstående intressenter. Enligt IFRS ska fortlevnadsprincipen antas vilket kan 
vara svårt när ett företag inte kan förutse framtiden. Vid en finanskris kan företag komma att 
behöva skriva ner sina immateriella tillgångar för att dessa minskar i värde när det går dåligt 
för företaget. Företag ska även enligt IFRS göra en korrekt redovisning vilket innebär att de 
ska ändra så lite som möjligt i sina redovisningsmallar från år till år.  
 
Om det uppstår interna eller externa effekter som exempelvis byte av VD eller en förändring i 
marknadsräntan kan det leda till indikationer på värdeförändring av goodwill. Vid en sådan 
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värdeförändring behöver goodwill skrivas ner. Vid en nedskrivning påverkas koncernens 
resultat då nedskrivningen ska redovisas som en kostnad och även posten immateriella 
tillgångar minskar, vilket även minskar eget kapital. Vid en nedskrivningsprövning ska 
företag jämföra redovisat värde med återvinningsvärdet på en kassagenererande enhet. Är 
redovisat värde högre än återvinningsvärdet ska denna skillnad skrivas ner och kostnadsföras. 
När en värdering av goodwill sker är återvinningsvärdet lika med nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet är ett diskonterat nuvärde av framtida ekonomiska fördelar som goodwillen 
beräknas generera. Vid en sådan beräkning används alla förväntningar om möjliga framtida 
kassaflöden och dess sannolikhet. Alla dessa uträknade förväntningar summeras ihop och 
diskonteras med en ränta för att få fram ett nuvärde.  
 
Diskonteringsräntan ska återspegla de externa effekter som påverkar företag. Detta är 
exempelvis marknadsbedömningar. När en värdering av goodwill sker är det svårt att följa 
marknadsmässiga bedömningar. Då ska det istället tas hänsyn till exempelvis företags 
genomsnittliga kapitalkostnad, företags marginella upplåningsränta och andra 
marknadsmässiga upplåningsräntor. Dessa diskonteringsräntor ska justeras utifrån de 
specifika risker som tillfaller tillgången. Diskonteringsräntan som fastställs ska enligt IFRS 
redovisas före skatt, dock visar forskning att många företag föredrar att visa räntan efter skatt. 
Företags genomsnittliga kapitalkostnad är den vanligaste diskonteringsräntan företag 
använder vid nedskrivningsprövning av goodwill. Den genomsnittliga kapitalkostnaden består 
av en ränta för skulder och en för eget kapital, vilka vägs samman med dess andel av företags 
totala kapital.  
 
Principal/agent-teorin utgår ifrån att olika intressenter har olika intressen i ett företag. Chefen 
och ledningen arbetar båda för att maximera sin egen nytta. Chefen kan ha annorlunda mål än 
ledningen då han eller hon vid en nedskrivningsprövning vill skriva ner goodwill mer än 
nödvändigt för att påverka resultatet. Detta exempel påverkar ägarna då det blir mindre 
utdelning vid ett sämre resultat. Chefer kan även använda nedskrivning för att jämna ut 
resultat mellan olika år för att dölja den volalitet som egentligen finns i företags verksamhet. 
Positiv redovisningsteori utgår i likhet med principal/agent-teorin ifrån att intressenter agerar 
olika. Positiv redovisningsteori ämnar förklara varför detta uppstår. Antingen kan chefer 
agera utifrån det opportunistiska synsättet där de kommer välja redovisningsstandarder som 
de tror kommer öka företags välfärd, eller utifrån prestationsperspektivet där chefer istället 
arbetar för att visa en riktig bild av företaget.  
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4. Empiri 
 
I den empiriska delen av föreliggande uppsats presenteras insamlandet av fakta från de 
utvalda företagen. Insamlandet består av såväl fakta från årsredovisningar som intervjuer 
från nyckelpersoner i företagen. Empirin har delats upp företag för företag för att göra 
läsningen enklare.  

4.1 Indutrade 
 
Indutrade säljer och utvecklar system, tjänster och komponenter med tekniskt innehåll till 
kunder inom många olika branscher och länder (Indutrade, 2015a; Indutrade, 2015b). Deras 
tre största kundsegment är läkemedel, verkstad och energi. Indutrade har verksamhet i 27 
länder fördelat över fyra världsdelar. Deras omsättning år 2014 var cirka 770 miljoner kronor 
(Indutrade, 2015c). Intervjurespondent är Susann Nyberg som är ansvarig över finansstaben i 
moderbolaget och arbetar i ett team med fyra andra. Nyberg är ansvarig för 
koncernredovisning och rapporter och allt som avser bankkontakter i företaget. I företaget 
finns även en CFO som Nyberg rapporterar till. Nyberg svarade på frågorna i en 
telefonintervju 2015-04-24. 

4.1.1 Vad säger årsredovisningarna? 
 

 
Figur 2 – Indutrades diskonteringsräntor år 2005-2014 (Indutrades årsredovisningar, 2005-
2014). 
 
Indutrades goodwill är mellan år 2005 och 2011 fördelad på fyra kassagenererande enheter 
som även är Indutrades olika segment: Engineering & Equipment, Flow Technology, 
Industrial Components och Special Products. Vid beräkning av nyttjandevärdet har en och 
samma diskonteringsränta valts då de olika segmenten bedriver likartad verksamhet. 
Indutrade använder sedan år 2010 en diskonteringsränta som är hänförlig till företagets 
WACC-ränta. Från år 2013 är verksamheten uppdelad på fem segment och förutom de fyra 
tidigare finns nu även Fluids & Mechanical Solutions. Det nya segmentet tas upp för 
nedskrivning i årsredovisning för år 2012.  
 
I samband med ny bedömning av villkorade köpeskillingar under år 2014, till följd av lägre 
resultatnivå i förhållande till den förväntansbild som legat till grund för den tidigare 
uppbokade villkorade köpeskillingen, gjordes nedskrivningsprövning av goodwill i berörda 
dotterbolag enligt de vanliga principerna. Till följd av denna nedskrivningsprövning har 
goodwill i affärsområdet Special Products skrivits ned med tre miljoner kronor under år 2014. 
För huvuddelen av detta segment är utvecklingen positiv, men inte i den takt som krävs för 
utbetalning av villkorad köpeskilling. Beslut om en ny långsiktig strategi för en företagsgrupp 

20 
 



inom affärsområdet Flow Technology har antagits under året. Som en följd av detta beslut har 
nedskrivningsbehov av goodwill i denna grupp prövats, vilket lett till en nedskrivning om 38 
miljoner kronor. Diskonteringsräntan är beräknad utifrån rådande räntelägen och har ändrats 
för år 2014 på grund av att marknadsräntan sjunkit konstant i ett antal år. 

4.1.2 Intervju med Susann Nyberg 
 
I Indutrade tas diskonteringsräntan fram av CFO, Jan Öhman. Öhman tillsattes under år 2014 
men även tidigare var det företagets CFO som ansvarade för framtagandet av 
diskonteringsräntan. Att det är just CFO som beslutar är mest på grund av tradition men även 
för att Öhman besitter kompetens som behövs. Öhman har tidigare erfarenhet från att arbeta i 
företag med stora investeringar, även där används räntor i beräkningar. Dock anser Nyberg att 
Öhman sällan tar beslut utan att stämma av med kollegor och specialister på området. I 
Indutrade har det aldrig varit några oklarheter över vem som ska ta beslutet, skulle företaget 
hamna i en svår kris där det var avgörande vem som tog beslutet skulle det kunna bli en fråga 
av det men i dagsläget är det tradition och kompetens som avgör. 
 
Nyberg tycker att IAS 36 är tydliga kring hur diskonteringsräntan ska redovisas i rapporterna 
men när det handlar om att ta hjälp av IAS 36 vid framtagandet av diskonteringsräntan är 
anvisningarna lite oklara. Ibland tar Indutrade hjälp från kollegor i samma bransch, det kan 
vara bra att se hur andra gjort i praktiken för att få bättre koll anser Nyberg. Det finns även 
kunskap hos revisionsbyråer och banker som kan vara värdefull.  
 
Vid beräkning av diskonteringsräntan är kostnad på eget kapital viktigaste variabeln då den är 
den huvudsakliga beräkningen som utförs enligt Nyberg. Precis som författarna utläst i 
årsredovisningen för år 2014 har diskonteringsräntan ändrats på grund av det rådande 
ränteläget. Diskonteringsräntan ska sättas långsiktigt utefter vilka tillgångar som prövas och 
på grund av en nedgång som pågått ett tag i marknadsräntan fanns det en anledning för 
Indutrade att sänka diskonteringsräntan. Anledningen till att Indutrade väntade till år 2014 
med att sänka diskonteringsräntan är för att de tilltar en försiktighet och ser långsiktigt på 
förändringar. Nyberg säger även att företag kan vara återhållssamma med att ändra 
diskonteringsräntan då det är lättare att slippa en nedskrivning när diskonteringsräntan är 
lägre, skulle marknadsräntan då gå upp kanske företag väljer att inte höja diskonteringsräntan 
i samma takt.  
 
När företag ska redovisa nedskrivningsprövningen av goodwill, och huruvida de skrivit ner 
eller inte, har de en informationsplikt och det går inte att skriva ner utan att förklara 
bakgrunden till det. När kassaflödesprognoser dock ställs upp är de byggda på bedömning och 
därmed finns en risk att företag gör bedömningen till sin fördel. Nyberg anser att om 
nedskrivningsprövningen utnyttjas på fel sätt talar det för att de tidigare reglerna om 
avskrivning kanske var en lämpligare regel. Att företag skulle utnyttja 
nedskrivningsprövningen nämnvärt tror Nyberg i så fall skulle bero på en kris i företaget. 
Nyberg säger vidare att ingen gör kassaflödesprognoser bättre än de som sitter i företag och 
därför finns det ett litet utrymme för företag att styra lite hur de vill att prognoserna ska bli.  
 
För Indutrade har det inte varit ett problem att en nedskrivning påverkar resultatet och på så 
vis även det egna kapitalet. Nyberg tror att hänsyn till utdelning tas främst hos företag med 
väldigt stora goodwillposter som det inte heller går bra för. Där kan en återhållsamhet över 
nedskrivningen påverka mycket. Den rättvisande bilden kan störas på grund av 
bedömningarna som utförs angående till exempel diskonteringsräntan, prognostiserade 
kassaflöden och tillväxt. Bedömningar i alla lägen gör det svårare att följa en rättvisande bild, 
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värdering av goodwill är inte lika konkret som till exempel värdering av kundfordringar. 
Indutrade gör vanligtvis en nedskrivningsprövning per år. En anledning till att pröva fler 
gånger per år är om de kassagenererande enheterna, som i Indutrades fall är de olika 
affärsområdena, skulle bli mindre lönsamma säger Nyberg.  

4.2 ICA Gruppen 
 
Kärnan i ICA Gruppens verksamhet är handel med dagligvaror. I koncernen ingår idag ICA 
Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA banken, Apotek 
Hjärtat samt ICA Fastigheter. År 2014 omsatte ICA Gruppen 87 miljarder kronor och i 
dagsläget har koncernen över 19 000 anställda framför allt i Sverige och Baltikum (ICA 
Gruppen, 2015). Intervjurespondent är Gustav Nygren som är IFRS specialist. Nygren 
svarade på frågorna över mail 2015-04-21. 

4.2.1 Vad säger årsredovisningarna? 
 

 
Figur 3 – ICA Gruppens diskonteringsräntor år 2005-2014 (ICA Gruppens årsredovisningar, 
2005-2014). 
 
Diskonteringsräntorna som används är varje dotterbolags WACC-ränta där bland annat 
hänsyn har tagits till dess långsiktiga skuldsättning. Varje dotterbolag har haft en 
jämförelsegrupp bestående av noterade företag ur vilken genomsnittsavkastningen har använts 
som utgångspunkt för företagets avkastningskrav på det egna kapitalet. Justering av 
diskonteringsräntan har skett i de fall då företaget har en annan risk än dess jämförelsegrupp. 
ICA Gruppens resultat efter skatt för år 2010 visade på ett minusresultat på 391 miljoner 
kronor. År 2010 redovisade ICA Gruppen en nedskrivning av goodwill på dotterbolaget 
Hemtex med 284 miljoner kronor. ICA Gruppen skriver i sin årsredovisning att Hemtex har 
gjort ett omfattande arbete med både ledningsbyte, kapitaltillskott, omprofilering av dess 
butikskoncept och lansering av ny varumärkesplattform. Trots det visade Hemtex inte någon 
resultatförbättring sedan föregående år. Hemtex har även beslutat att stänga samtliga butiker i 
Norge och Danmark.  
 
Årsredovisningarna från år 2009 och 2010 brister i informationslämnande av 
diskonteringsräntor. I rapporten från år 2009 kan det utläsas att diskonteringsräntorna är ett 
intervall på 10-13,4 procent och i 2010 års rapport är intervallet 10,7-15,5 procent men vilken 
diskonteringsränta som är hänförd till vilken tillgång anges inte. Istället hittades information 
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för år 2010 i årsredovisningen från år 2011 då ICA Gruppen anger siffror från föregående år i 
aktuell årsredovisning. Dock avyttrade ICA Gruppen Hemma under år 2011 och har således 
inte redovisat en diskonteringsränta för Hemma år 2011 eftersom dotterbolaget istället 
värderades till verkligt värde minus försäljningskostnader. Därmed finns inte heller någon 
information över Hemmas siffror från år 2010 i årsredovisningen från år 2011. Nygren kunde 
inte heller svara på vilka diskonteringsräntor som var hänförbara till vilken tillgång för år 
2009 och 2010.  
 
År 2013 redovisade ICA Gruppen nedskrivning av goodwill hänförbara till dotterbolagen 
Hemtex med 104 miljoner kronor och Cervera med 27 miljoner kronor. Nedskrivningarna 
resulterade i att de båda dotterbolagens goodwill inte längre existerar. Då dotterbolagen 
Cervera, Kjell & Company och Forma under år 2013 ansågs som tillgångar tillgängliga för 
försäljning beräknades dess goodwill fram till verkligt värde minus försäljningskostnader. 
Därför fanns ingen diskonteringsränta för dessa dotterbolag redovisade i årsredovisningen år 
2013. Hemtex nedskrivning beräknades fram genom att jämföra dess nyttjandevärde med 
redovisat värde. Under år 2013 fortsatte Hemtex med förändringar inom företaget, bland 
annat har en satsning på att ta in produkter från både kända och okända formgivare skett. För 
att bredda sitt sortiment ytterligare valde Hemtex att även satsa på försäljning av 
hembelysning vilket visade sig vara en lyckad satsning. Under året skrevs samarbetsavtal med 
Singer för att sälja deras produkter av både symaskiner och kläd- och textilvård. Hemtex 
startade sju nya butiker och Hemtex-koncernens resultat förbättrades under året. De använda 
diskonteringsräntorna för år 2013 vid beräkning av nyttjandevärdet sattes med hänsyn till de 
då rådande räntenivåerna samt särskilda riskfaktorer för respektive dotterbolag. 

År 2014 redovisade ICA Gruppen en nedskrivning av goodwill hänförbar till dotterbolaget 
inkClub med 322 miljoner kronor. Prövningen skedde under det tredje kvartalet på grund av 
en sämre utveckling i dotterbolaget än beräknat. Under året har inkClub genomfört ett stort 
förändringsarbete. Bland annat har en ny e-handelsplattform lanserats och en utökad satsning 
mot dess företagssegment startades under april månad. Företaget lanserade även en ny 
varumärkesstrategi. Anledningen till nedskrivningen grundar sig främst på förseningar i den 
effekt den nya tekniska plattformen och varumärkesstrategin förväntas ha. De använda 
diskonteringsräntorna för år 2014 vid beräkning av nyttjandevärdet sattes med hänsyn till de 
då rådande räntenivåerna samt särskilda riskfaktorer för respektive dotterbolag. 

4.2.2 Intervju med Gustav Nygren 
 
I ICA Gruppen tas diskonteringsräntan fram genom en modell som är överenskommen och 
avstämd med koncernens revisorer. Beslut om ändringar i diskonteringsräntan fattas av 
finanskommittén som har ICA Gruppens CFO som ordförande. Nygren anser att anvisningar i 
IAS 36 avseende diskonteringsräntan vid nedskrivningsprövningar av goodwill är tydliga 
kring hur diskonteringsräntan ska redovisas i externa rapporter. Dock ser Nygren en lucka när 
det handlar om hur diskonteringsräntan ska tas fram. I teorin anser Nygren att regelverket är 
tydligt men att det i praktiken är svårt att ta fram diskonteringsräntan. Det krävs bedömningar 
när diskonteringsräntan ska fastställas och dessa bedömningar kan skilja sig från en person till 
en annan. När diskonteringsräntan ska bestämmas är den viktigaste variabeln enligt Nygren 
riskpremien som kan innebära stor diskussion mellan bestämmande parter. Riskpremien för 
en viss tillgång/grupp av tillgångar går normalt inte att läsa av utan den måste bedömas. 
Därför blir det en både viktig och svår variabel i många fall. I ICA Gruppen beror den största 
förändringen i diskonteringsräntan på förändringar i räntenivåer. I ICA Gruppens 
årsredovisningar redovisas en diskonteringsränta som ändras årligen, till skillnad från andra 

23 
 



företag i undersökningen. Nygren anser att om diskonteringsräntan ska vara oförändrad trots 
att marknaden ändras måste riskpremien ändras med exakt lika mycket.  
 
Vidare säger Nygren att det finns en gråzon där det finns utrymme för att diskutera för eller 
emot en nedskrivning. Detta beror dels på diskonteringsräntan och nivån på denna men minst 
lika mycket på vilka antaganden om framtida kassaflöden som tas fram. Nygren säger att 
detta är bedömningar som företag först i efterhand kan avgöra var korrekta eller inte. Nygren 
säger då att genom att göra ”rätt” bedömningar kan företag styra resultatet. Samtidigt måste 
företag dock kunna visa stöd för dessa antaganden och bedömningar och förankra dessa med 
sina revisorer. Nygren håller inte med författarnas påstående om att goodwillnedskrivning 
skulle kunna fungera som ett skyddsnät om att inte genomföra nedskrivning trots att värdet 
har sjunkit, eftersom bedömningarna sker i förväg innan resultatet är känt. När en verksamhet 
går dåligt kommer det på sikt leda till nedskrivningar, företag kan på så vis misslyckas med 
att visa upp en rättvisande bild om nedskrivning inte sker det år den egentligen bör ske säger 
Nygren. ICA Gruppen testar sina immateriella tillgångar för nedskrivning en gång per år, 
samt vid uppkomst av triggering events (utlösande händelser, förf. anm.). 
 
Ett företag kan ha flera mål som de åtagit sig att uppfylla mot aktieägare och aktiemarknaden. 
Det kan också vara så att vissa nyckeltal är en förutsättning för att företag ska få fortsätta låna 
av bankerna, eller få nya lån. En nedskrivning påverkar resultatet och eget kapital och därmed 
nyckeltal såsom till exempel soliditet. Om dessa måltal riskerar att brytas kan det påverka 
viljan att ta en nedskrivning som, om den sker, även kan påverka utdelningen då måltalen inte 
får brytas. Nygren anser att för en aktieanalytikers värdering av ett företag betyder en 
nedskrivning, som är mer eller mindre förväntad på grund av till exempel fleråriga 
lönsamhetsproblem, många gånger inget alls eftersom en nedskrivning inte påverkar 
kassaflödet. Kassaflödet är för analytiker oftast det viktigaste måttet i en värdering. Därför 
behöver inte en nedskrivning skrämma iväg nya investerare. 

4.3 Meda 
 
Meda är ett internationellt specialty pharmaföretag med egna försäljningsorganisationer i nära 
60 länder samt uppbyggnad av verksamhet på tillväxtmarknader. Meda är det cirka 48:e 
största läkemedelsföretaget i världen som vid utgången av år 2013 hade 3 062 anställda 
(Meda, 2015a). Koncernen hade 15352 miljoner i omsättning under år 2014 (Meda, 2015b). 
Intervjurespondent är Christer Engryd, som arbetar på Meda som skattechef. Engryd svarade 
på frågorna via mail 2015-04-30. 

4.3.1 Vad säger årsredovisningarna? 
 

 
Figur 4 – Medas diskonteringsräntor år 2005-2014 (Medas årsredovisningar, 2005-2014). 
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Meda har inte genomfört några nedskrivningar av goodwill under hela 
undersökningsperioden, år 2005-2014. I företagets känslighetsanalyser mellan år 2009-2014 
påstås nyttjandevärdet för goodwill med god marginal överstiga redovisat värde. Övriga år 
finns det ingen information om nyttjandevärdet överstiger redovisat värde med god marginal. 

Under år 2005-2009 redovisar Meda en och samma diskonteringsränta för alla 
kassagenererande enheter, medan de år 2010-2014 använder olika diskonteringsräntor för 
olika kassagenererande enheter. Medas kassagenererande enheter består av företagets olika 
geografiska verksamhetsområden som är Norden, Europa exklusive Norden, USA och 
Emerging Markets. USA tillkom som kassagenererande enhet år 2007 då Meda utökade sin 
verksamhet. Meda är ett företag som de senaste åren förändrats från grunden. På kort tid har 
företaget utvecklats från ett litet svenskt läkemedelsföretag till ett nordeuropeiskt, vidare till 
ett alleuropeiskt och genom förvärvet av Med-Pointe sommaren år 2007, till ett internationellt 
specialty pharmaföretag med full representation i Europa och USA genom egna dotterbolag i 
26 länder. På övriga marknader i världen där Meda inte har egen representation marknadsförs 
och säljs Medas läkemedel via agenter och andra läkemedelsföretag. Totalt säljs koncernens 
läkemedel i cirka 120 länder. Emerging Markets tillkom som kassagenererande enhet år 2014 
då försäljningen till länder på Emerging Markets var ungefär 17 procent av företagets totala 
försäljning.   

Under år 2005-2008 redovisar Meda inte om använd diskonteringsränta är företagets WACC-
ränta eller annan uträknad diskonteringsränta. Från år 2009 och framåt skriver företaget dock 
att använda diskonteringsräntor bedöms vara konservativa då dess WACC-ränta understiger 
diskonteringsräntan som används. Medas diskonteringsräntor har under år 2005-2009 
redovisats efter skatt i årsredovisningarna. Justering för detta har gjorts i tabellen ovan. 

4.3.2 Intervju med Christer Engryd 

Diskonteringsräntan i Meda beräknas fram av Engryd tillsammans med företagets CFO. Både 
Engryd samt företagets CFO har varit de personer som de senaste tio åren beräknat fram och 
beslutat om diskonteringsräntan. De viktigaste variablerna när diskonteringsräntan ska 
bestämmas anser Engryd även är de känsligaste, där både riskpremien, betavärde samt 
upplåningsskostnader för företaget benämns. En nästan oförändrad diskonteringsränta trots 
fluktuationer på marknaden anser Engryd att det finns två huvudsakliga skäl till. 
Diskonteringsräntan ska vara långsiktig och utgöra ett snitt över en konjunkturcykel och inte 
påverkas av tillfälliga förändringar. Det andra skälet är att Meda i sina och även externa 
parters beräkningar indikerar en lägre diskonteringsränta än de faktiskt tillämpar. De har en 
extramarginal som medför att de inte behöver höja diskonteringsräntan vid en mindre 
uppgång i marknadsräntan. De faktorer som Engberg dock anser är de största anledningarna 
till en förändring i diskonteringsräntan är omvärldsfaktorer som exempelvis ränteläge, 
upplåningskostnader och riskpremien. Om anvisningarna i IAS 36 är tillräckligt tydliga om 
hur diskonteringsräntan ska redovisas har Engryd ingen åsikt om då företaget följer 
revisorernas rekommendationer. Anvisningarna i IAS 36 om hur diskonteringsräntan ska 
beräknas anser dock Engryd är tillräckligt tydliga. 

Att företag har möjlighet att använda nedskrivning av goodwill för att styra uppvisat resultat 
anser Engryd är en obefintlig möjlighet. En eventuell nedskrivning är en engångskostnad och 
brukar räknas bort av externa bedömare. Den eventuella nedskrivningen skulle däremot kunna 
indikera på minskade förväntningar på framtida resultat anser Engryd. Även påståendet om att 
en nedskrivningsprövning av goodwill ger ett skyddsnät i form av att inte genomföra 
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nedskrivning trots att värdet har sjunkit håller Engryd inte med om. Istället anser Engryd att 
reglerna tvingar företag att bevisa att framtida försäljning överstiger bokförda värden och att 
företag även tvingas ha kontroll på kapitalbindningen. Att nedskrivning av goodwill kan 
påverka utdelning till aktieägarna och därmed äventyra en återhållsamhet för en eventuell 
nedskrivning anser Engryd är en hypotetisk fråga. En nedskrivning kan ske på grund av en 
nedgång i förväntat framtida kassaflöde inom respektive enhet. Det säger Engryd inte behöver 
betyda att företagets totala kassaflöde minskar eller är dåligt och att det i sin tur skulle leda till 
lägre utdelningar. Utdelningar styrs av fler parametrar som exempelvis skuldsituation och 
investeringsplaner. 
 
En anledning till att Meda genomför mer än en nedskrivningsprövning av goodwill per år är 
på grund av att de har höga immateriella tillgångar. 

4.4 Boliden 
 
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom 
prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. I Bolidens fyra gruvområden bryts 
malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Boliden har cirka 4 900 medarbetare 
och en omsättning på 37 miljarder kronor (Boliden, 2015). Intervjurespondent är Elin Lind, 
som jobbar som koncernredovisningschef på Boliden. Lind svarade på frågorna 2015-04-29 
via mail. 

4.4.1 Vad säger årsredovisningarna? 
 

 
Figur 5 – Bolidens diskonteringsräntor år 2005-2014 (Bolidens årsredovisningar, 2005-
2014). 
 
Lind har inga uppgifter på om Boliden använt en real eller nominell diskonteringsränta i 
2005-2008 års årsredovisningar. Boliden har under hela undersökningsperioden, år 2005-
2014, använt företagets WACC-ränta som diskonteringsränta vid nedskrivning av 
goodwill.  Företagets goodwillpost är i huvudsak hänförlig till förvärvet av verksamheterna 
från Outokumpo som skedde i slutet av december år 2003. Goodwill från förvärvet år 2003 är 
allokerad till koncernens segment koppar och zink.  
 
Nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden baseras på av styrelsen fastlagda budget- och 
planeringspriser. Planeringspriserna anges i 2007 års penningvärde och varken intäkter eller 
kostnader uppräknas under prognosperioden. De långsiktiga planeringspriserna är ett 
förväntat medelpris över kommande konjunkturcykel, i regel tio år.  
 
Boliden har genomfört känslighetsanalyser under undersökningsåren, förutom för år 2005 och 
2009. Dessa känslighetsanalyser visar att koncernens goodwill klarar en förändring på en 
procent av långsiktiga planeringspriser men att en förändring på cirka tio procent skulle 
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förändra nedskrivningsbehovet för åren 2011 och 2012. Under de andra åren klarar koncernen 
en förändring på cirka tio procent utan att ett nedskrivningsbehov uppstår. 

4.4.2 Intervju med Elin Lind 
 
I Boliden beräknas diskonteringsräntan fram i avdelningen för koncernredovisning. 
Avstämning sker sedan med företagets revisionsutskott, CFO och företagsledning för att 
diskutera om nivån på diskonteringsräntan är rimlig. De senaste fyra åren är det Lind som 
varit med och beräknat fram diskonteringsräntan med stöd från handlarbordet och företagets 
CFO. Bolidens diskonteringsränta är beräknad med ett antal olika parametrar där vissa är 
marknadsmässiga såsom exempelvis räntenivåer, medan andra är antaganden som sker 
internt. Det kan till exempel vara tankar kring långsiktig inflation. Lind anser att en 
oförändrad diskonteringsränta trots fluktuationer på marknaden kan motiveras genom att 
tänka långsiktigt. Att som företag justera diskonteringsräntan upp och ner baserat på 
kortsiktiga händelser på marknaden anser Lind känns oseriöst. Istället anser Lind att det är 
viktigt att fånga och förstå i vilken riktning marknadsräntorna rör sig långsiktigt och se till att 
det är den trenden som fångas i företags diskonteringsränta. Det är viktigt att se på variablerna 
i ett mer långsiktigt perspektiv och inte luras av isolerade slag på marknaden. Detta synsätt 
anser Lind är viktigt att ha med i de variabler som ska inkluderas i diskonteringsräntan. 
Någon speciell del av diskonteringsräntan som kan påverka till en höjning eller sänkning av 
räntan är svår att isolera, men ränteläget anser Lind absolut är en variabel att nämna. 
Anvisningarna i IAS 36 om hur diskonteringsräntan ska redovisas och beräknas fram anser 
Lind är tydliga.   
 
Att nedskrivning av goodwill kan användas för att styra redovisat resultat har Lind svårt att 
dra några slutsatser om då hon bara arbetat hos Boliden i detta avseende. Lind berättar att när 
Boliden testar goodwill för nedskrivning värderar de sina enheter på ett långsiktigt och seriöst 
sätt och inte för att kortsiktigt påverka ett resultat. Att nedskrivning av goodwill kan påverka 
aktieägarna i form av minskad utdelning tror Lind inte alls påverkar återhållsamheten för en 
nedskrivning. Boliden anser att deras aktieägare är väldigt viktiga men verksamhetsbeslut tas 
på helt andra grunder. Påståendet om att reglerna för nedskrivning av goodwill kan ge ett 
skyddsnät i form av att inte genomföra en nedskrivning trots att värdet har sjunkit tror Lind 
inte kan användas. Om en vettig diskonteringsränta används och om analysen genomförs 
seriöst anser Lind att effekten inte ska skilja sig.  
 
Den rättvisande bilden av ett företag anser Lind måste vara att värderingen av goodwill sker 
korrekt. Har verksamheten en felaktig värdering idag ska justering ske så att företag alltid kan 
motivera det värde de har på goodwillen. En anledning till att Boliden kan testa sin goodwill 
för nedskrivning mer än en gång per år skulle exempelvis kunna vara ifall marknadsräntan 
svänger enormt eller om något annat uppenbart större händer med verksamheten. 

4.5 Trelleborg 
 
Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. De tätar, dämpar och 
skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer (Trelleborg, 2014a). Bland annat tillverkar 
de slangar till transportering vid utvinnande av olja och industridäck till gaffeltruckar 
(Trelleborg, 2014b; Trelleborg, 2011). Koncernen Trelleborg omsätter drygt 21 miljarder 
kronor och har cirka 15 500 anställda i över 40 länder (Trelleborg, 2014a). Intervjurespondent 
är Jan Brandt som är vice president of group finance på Trelleborgkoncernen. Brandt svarade 
på frågorna 2015-04-29. 
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4.5.1 Vad säger årsredovisningarna? 
 

 
Figur 6 – Trelleborgs diskonteringsräntor år 2005-2014 (Trelleborgs årsredovisningar, 2005-
2014). 
 
Trelleborgs diskonteringsränta under år 2006-2014 har varit företagets WACC-ränta. I 2005 
års årsredovisning står inga uppgifter vad för slags diskonteringsränta som använts. 
Trelleborgs goodwill är fördelad på olika segment under hela undersökningsperioden. I 
årsredovisningen för år 2014 skriver Trelleborg att med anledning av att samtliga segment har 
en likartad riskprofil och verkar på samma marknader är risken i kassaflödena likartad, vilket 
motiverar en användning av samma avkastningskrav på alla segmenten. 

År 2006 skrevs goodwill ner för affärsområdet Trelleborg Automotive med 135 miljoner 
kronor. Trelleborg Automotive arbetar inom utveckling och tillverkning av komponenter och 
system för ljud- och vibrationsdämpning till personbilar samt lätta och tunga lastbilar. 
Trelleborg Automotive fanns med i Trelleborgs årsredovisningar år 2006-2011. År 2012 
avyttrades dotterbolaget. Trelleborg skriver i årsredovisningen att råvaruprishöjningar under 
år 2006 slog hårt mot Trelleborg Automotive där dotterbolaget även i vissa delar haft 
effektivitetsproblem. Även den allmänna marknadssituationen med produktionsneddragningar 
hos vissa av affärsområdets kunder påverkade resultatet negativt. En rad åtgärder för att stärka 
lönsamheten sattes därför igång. Bland annat skedde en omorganisation med fokus på att 
förstärka globala processer för att stärka konkurrenskraften och intern effektivitet. På de 
traditionella marknaderna var tillväxten år 2006 måttlig medan tillväxtmarknaderna, 
framförallt Kina och Indien, har visat på en starkare tillväxt. 

I årsredovisningarna år 2007-2008 visar en känslighetsanalys innehållande en halverad 
tillväxttakt efter de första fem åren samt en ökning av diskonteringsräntan med en 
procentenhet att Trelleborg Automotive skulle behövt skrivas ned. Övriga år klarar alla 
segment en förändring av diskonteringsräntan med en procentenhet utan att ett 
nedskrivningsbehov uppstår. 

4.5.2 Intervju med Jan Brandt 
 
I Trelleborg har Brandt tillsammans med CFO och HR director de senaste sex åren bestämt 
hur diskonteringsräntan ska tas fram. Brandt tycker att de flesta redovisningsregler inte alltid 
är tydliga kring vad som gäller. Bland annat anser Brandt att anvisningarna kan vara otydliga i 
IAS 36 angående hur diskonteringsräntan ska beräknas och om räntan ska redovisas före eller 
efter skatt. Trelleborg använder samma diskonteringsränta till alla kassagenererande enheter 
då de anser att dessa opererar på liknande marknader och har liknande risk. Vidare anser 
Brandt att det är viktigt att göra en analys över risken i de olika kassagenererande enheterna 
då en förändring i diskonteringsräntan kan påverka mycket. Förutom den interna risken 
bestäms diskonteringsräntan utifrån marknadens bedömning. När Trelleborg ändrar sin 
diskonteringsränta beror det främst på förändringar i räntenivå, risknivå och skuldsättning. 
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Diskonteringsräntan i Trelleborg anpassas med hänsyn till fluktuationer, även om det finns 
andra parametrar som styr den slutliga diskonteringsräntan vilket kan göra att fluktuationerna 
inte får fullt utslag. Brandt har inte stött på diskussioner kring att styra uppvisat resultat utan 
finns det ett nedskrivningsbehov vid nedskrivningsprövningar får det behovet genomslag. 
Trelleborg befinner sig dock i en position med väl fungerande kassagenererande enheter och 
nedskrivning har inte varit aktuellt under en längre period. Så länge företag agerar konsekvent 
och följer en systematisk process vid upprättandet av nedskrivningsprövningar ska företag 
inte kunna styra nedskrivningen, enligt Brandt. Brandt anser vidare att resultatet skulle få en 
påverkan på den utdelning som utdelas, företag har ofta en policy som säger hur mycket av 
årets resultat som ska delas ut. Om detta påverkar en eventuell nedskrivning eller inte vågar 
Brandt inte svara på men anser att utdelningspolicyn är viktig för företag. Brandt anser även 
att en del antaganden i underliggande resultatprognoser kan äventyra den rättvisande bilden.  
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5. Analys 
 
I analyskapitlet binder författarna ihop teori med empiri och empiri med empiri med hjälp av 
rubriker från teoridelen.  

5.1 Goodwill 
 
Goodwill definieras som extra goda framtida vinster. Synsättet inom IFRS är att vinsterna 
som uppstår genom goodwill är något som finns i det förvärvade företaget vid 
förvärvstillfället och därför är det viktigt att reda ut vilken tillgång, kassagenererande enhet, 
det handlar om (Marton et al., 2012). Alla utvalda företag i föreliggande uppsats har goodwill 
hänförbar till olika kassagenererande enheter. Trots det använder merparten av företagen 
samma diskonteringsränta för alla kassagenererande enheter. Indutrade, Boliden och 
Trelleborg har samma diskonteringsränta för sina kassagenererande enheter under alla 
undersökningsår medan Meda har samma diskonteringsränta till alla enheter under år 2005-
2009. Brandt (personlig kommunikation, 29 april, 2015) berättar att anledningen till att 
Trelleborg använt samma diskonteringsränta är för att deras kassagenererande enheter 
opererar på liknande marknader och innehar liknande risk. Anvisningarna i IAS 36 är att 
diskonteringsräntan ska redovisas och justeras utifrån de risker som är förknippade med den 
specifika tillgången (Marton et al., 2012). De enda företagen i undersökningen som hänvisar 
till olika diskonteringsräntor till de kassagenererande enheterna är Meda och ICA Gruppen. 
Under alla undersökningsår har ICA Gruppen redovisat olika diskonteringsräntor till deras 
kassagenererande enheter medan Meda under år 2010-2014 redovisat olika 
diskonteringsräntor till de kassagenererande enheterna. Medas goodwill är hänförbar till dess 
olika verksamhetsområden som även är deras kassagenererande enheter. Dessa består av 
Norden, Europa exklusive Norden, USA och Emerging Markets. ICA Gruppens olika 
kassagenererande enheter är dess dotterbolag som varierar något under undersökningsåren. 
Den beskrivning företag i undersökningen ger när de härleder diskonteringsränta till olika 
kassagenererande enheter är huruvida risken skiljer sig eller inte mellan de olika enheterna. 
Ingen förklaring ges över hur de kommit fram till att olika enheter kan ha samma risk. Det 
försvårar för intressenter att förstå risken för varje specifik enhet när det för det första inte 
framkommer vilken risk enheterna har och för det andra när enheterna är stora områden. I 
IFRS står det skrivet att varje kassagenererande enhet ska härledas med en specifik risk men 
det står inget skrivet om hur stor en kassagenererande enhet kan vara i jämförelse med 
företags storlek. Därmed kan det öppna en lucka för företag för egna spekulationer och de kan 
förenkla sin redovisning genom att påstå att alla dotterbolag eller verksamhetsområden har 
samma risk.  
 
Carlin et al. (2009b) har tidigare visat att företag använder olika diskonteringsräntor men att 
de är dåliga på att ge anvisningar om till vilken kassagenererande enhet som 
diskonteringsräntorna använts för. Detta visar de flesta utvalda företag ingen tendens till, då 
näst intill samtliga årsredovisningar gett hänvisningar till använda diskonteringsräntor. 
Undantaget är ICA Gruppen som i årsredovisningar från år 2009 och 2010 har redovisat sina 
diskonteringsräntor i ett intervall men med ingen hänvisning om exakt vilken 
diskonteringsränta som använts och till vilken enhet som räntan avser. Informationen för år 
2010 hittades istället i nästkommande årsredovisning. 2009 års siffror hittas inte och kan inte 
heller hämtas med hjälp av intervjurespondenten från ICA Gruppen författarna pratade med. 
Att inte hänvisa använd diskonteringsränta till en kassagenererande enhet kan göra det svårt 
för externa intressenter att förstå risken och därmed även behovet av nedskrivning av 
goodwill (Carlin et al., 2009b). ICA Gruppen kunde inte ge någon förklaring eller 
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specifikation angående vilken diskonteringsränta som använts på vilken enhet trots att 
intervjurespondenten suttit i företaget sedan år 2005. Nygren (personlig kommunikation, 21 
april, 2015) borde ha information om denna hänvisning vilket kan tyda på att Nygren agerat 
antingen oengagerat till föreliggande uppsats eller utifrån egen vinning. Nygren ville kanske 
inte visa upp att företaget vid detta tillfälle inte följt IFRS utifrån de anvisningar som 
egentligen funnits, något som skulle bekräftat det misstag som företaget under denna 
tidsperiod faktiskt verkar ha begått.  

5.2 Interna problem vid förvärv och nedskrivning 
 
Wattz och Zimmerman (1990) anser att de personer i företag som gör 
nedskrivningsprövningen har ett utrymme för egna tolkningar och kan agera opportunistiskt. 
Detta är något som ofta förbises av intressenter då de litar på de som sitter i företagen. 
Företagsledningar kan till exempel välja att ta ett så kallat big bath, vilket innebär att företag 
visar upp ett extra dåligt resultat i svåra tider genom att immateriella tillgångar skrivits ner 
mer. På så sätt ser det senare ut som att företag återhämtat sig bättre än de egentligen gjort. En 
sådan handling blir missgynnande för ägarna eftersom det blir mindre utdelning när företag 
har lägre vinst (Churyk & Cripe, 2011). Företag har även en tendens att titta på hur andra i 
samma bransch gjort för att få hjälp med värdering av goodwill, detta är en metod som 
Indutrade brukar ta hjälp av.  För att en värdering av nyttjandevärde ska gå rätt till krävs det 
att företagen och deras finansiella rådgivare har goda ekonomiska kunskaper och kan ställa 
upp värderingsmodeller. Det finns nämligen inte någon klar vägledning för hur företag ska 
beräkna framtida kassaflöden (Petersen & Plenborg, 2010). Inget av företagen i föreliggande 
undersökning har visat tendens till att erkänna att dem själva använder sig av ett 
opportunistiskt tänk vid beräkning av framtida kassaflöden men Nyberg (personlig 
kommunikation, 24 april, 2015) säger att kassaflödesprognoserna är byggda på bedömning 
och det finns en risk att företag gör bedömningen till sin fördel. Nygren säger däremot att 
företag inte kan veta i förväg hur en nedskrivningsprövning kommer påverka resultatet 
eftersom att resultatet syns först i efterhand. Även Engryd (personlig kommunikation, 30 
april, 2015) avhyser möjligheten att styra resultatet. Dock anser Engryd att ett lägre resultat 
skulle kunna indikera på minskade förväntningar hos utomstående, att tron på att företag 
kommer gå bättre i framtiden än det gör idag minskar. Det kan ställa till det för företag 
eftersom det är oattraktivt med ett företag som inte går med stora vinster. Lind (personlig 
kommunikation, 29 april, 2015) och Brandt säger även att kassaflödesprognoserna baseras på 
ett långsiktigt perspektiv. Företagen i föreliggande undersökning agerar konsekvent och inte 
för att kortsiktigt påverka resultatet. Detta strider mot tidigare forskning eftersom att 
företagen i undersökningen ställer upp långsiktiga prognoser och viker undan för en kortsiktig 
förändring. Det verkar därmed inte som att något företag i undersökningen agerar för att 
gynna ägare, skulle det vara så att nedskrivningsprövningen utnyttjas på fel sätt talar det för 
att de tidigare reglerna om avskrivning kanske var en lämpligare regel enligt Nyberg. 
 
Positiv redovisningsteori grundas på två principer. Antingen kan ledningen i företag agera 
opportunistiskt eller kan de agera utifrån att visa upp företaget på ett rätt sätt och redovisa 
utifrån en rättvisande bild (Wattz & Zimmerman, 1990). Vidare anser Churyk och Cripe 
(2011) att företagsledningen har incitament som kan vara till nackdel för ägarna. Därför kan 
det vara viktigt för ägarna att hitta en ledning som styr i den riktning de önskar. 
Nedskrivningar påverkar resultatet och kan ge mindre utdelning vilket blir missgynnande för 
ägarna. Med andra ord borde det kunna påverka företag att ibland försöka hantera 
nedskrivningsprövningen till fördel för ägarna i noterade företag, annars finns risken att de 
säljer sina andelar och sätter företaget i en dålig sits. Flertalet respondenter har visat en 
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förståelse för detta påstående, trots att ingen erkänt att deras företag i något sammanhang 
skulle agera såhär. Nyberg tror att nedskrivningarna behöver vara väldigt stora i förhållande 
till företags kapital för att hänsyn ska tas till ägarna och utdelning. Då kan en återhållsamhet 
påverka väldigt mycket för företags intressenter. Företag kan ha flera mål som de åtagit sig att 
uppfylla mot ägare. Det kan även vara så att vissa nyckeltal är nödvändiga för att ta upp nya 
lån exempelvis. Soliditeten påverkas av en nedskrivning och är soliditeten ett viktigt nyckeltal 
säger Nygren att det kan påverka viljan att ta en nedskrivning. Engryd anser att utdelningar 
styrs av till exempel skuldsituation och investeringsplaner och behöver därför inte påverkas 
av nedskrivningar. Bolidens verksamhetsbeslut tas på helt andra grunder än med hänsyn till 
aktieägare trots att ägarna är viktiga för företaget. Enligt Brandt får resultatet en påverkan på 
den utdelning företag gör och att utdelningspolicyn är viktig för företag, vilket kan påverka en 
eventuell nedskrivning. Ingen förändring i årsredovisningarna bevisar att något företag skulle 
agera utifrån ägarnas vinning. 

5.3 Nedskrivning 
 
Vid nedskrivningsprövning av goodwill jämförs nästan alltid redovisat värde med 
nyttjandevärde. Detta på grund av att det är nästintill omöjligt att värdera en immateriell 
tillgång som vanligtvis inte omsätts på en marknad till försäljningspris (Marton et al., 2012). 
Författarna fann att ICA Gruppen var det enda företag i föreliggande undersökning som i 
några av sina årsredovisningar beräknade fram ett försäljningspris på den goodwillpost som 
var hänförbar till dotterbolag på grund av avyttring. Vid beräkning av nyttjandevärdet kan 
uträkning antingen ske med traditionell metod eller genom att använda förväntade 
kassaflöden. När en värdering av förväntade kassaflöden sker används alla förväntningar om 
möjliga framtida kassaflöden och dess sannolikhet och inte det mest troliga framtida 
kassaflödet. De förväntade kassaflödena summeras ihop och med hjälp av en 
diskonteringsränta får företag fram ett förväntat nuvärde (IFRS-volymen, 2014). I 
föreliggande uppsats fann författarna att samtliga företag i undersökningen använde sig av 
denna metod och därmed följer IFRS på ett korrekt sätt. 
 
Företagen i föreliggande undersökning utför vanligtvis en nedskrivningsprövning per år. Det 
enda företaget som berättade att de gör mer än en nedskrivningsprövning per år i de intervjuer 
som genomfördes är Meda. Detta för att deras immateriella tillgångar är högt värderade i 
jämförelse med företagets totala tillgångar. Trots det har inte Meda behövt skriva ner de 
immateriella tillgångarna under de senaste tio åren. Indutrade gör mer än en prövning per år 
ifall de olika affärsområdena skulle bli mindre lönsamma. En sådan prövning har kunnat 
utläsas i årsredovisningen från år 2014 vilket resulterade i att de skrev ner Flow Technology 
och Special Products. Om diskonteringsräntan skulle ändras enormt eller om någon annan 
avgörande händelse på marknaden sker och det leder till indikationer på en värdenedgång på 
tillgången prövar alla företag tillgångarna igen enligt uppgifter från respondenterna. I vissa 
speciella fall behöver företag inte enligt IAS 36 utföra en nedskrivningsprövning varje år, det 
ska bero på att återvinningsvärdet i så fall ligger högt över det redovisade värdet och inget 
speciellt har hänt inom varken företaget eller på marknaden (Marton et al., 2012). Vissa 
företag i undersökningen har inte gjort stora förändringar i diskonteringsräntan trots att 
marknaden har ändrats under de tio år som undersökts. Bland annat har världen överlevt en 
finanskris vilket har haft en effekt på marknadsräntan. Detta kan bero på att företagen varit 
oengagerade i att faktiskt göra en nedskrivningsprövning årligen, då de ansett att det inte 
funnits indikationer på en värdenedgång. Detta stämmer med den åsikt Nyberg har angående 
att de tidigare reglerna om avskrivning vore en lämpligare metod. Skillnaden mellan 
avskrivning och nedskrivning kan anses små vid första anblick vilket kan lura företag att de 
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inte behöver göra särskilt mycket för att se om värdet på goodwill består. Den största 
skillnaden på de olika principerna är att i de tidigare lagarna kunde goodwill endast uppstå i 
samband med förvärvet och kunde aldrig öka i värde under åren, utan endast minska i form av 
avskrivning (Lönnqvist, 2012).   
 
Enligt IAS 36 ska koncernen, så länge det bedöms finnas extra goda framtida vinster, redovisa 
dessa som en tillgång i form av goodwill (Lönnqvist, 2012). En värdenedgång på goodwill 
beror på externa eller interna effekter. Externa effekter kan bland annat bero på att tillgångens 
marknadsvärde har minskat kraftigt under perioden eller att råvarupriser kan öka och försvåra 
produktionen i form av högre kostnader (Marton et al., 2012). Bland de företag i 
undersökningen som genomfört en nedskrivning styrks detta av ICA Gruppen som i 
årsredovisningen för år 2010 skrivit ner goodwill hänförbar till Hemtex på grund av att 
dotterbolaget inte visat någon resultatförbättring sedan tidigare år. Vidare skriver ICA 
Gruppen att Hemtex under samma år även beslutat att stänga samtliga butiker i Norge och 
Danmark. I ICA Gruppens årsredovisning för år 2013 har dock goodwill hänförbar till 
Hemtex skrivits ner trots att Hemtex öppnat sju nya butiker och trots uppvisad 
resultatförbättring. Hemtex levde inte upp till de förväntningar som fanns trots att företaget 
visade en resultatförbättring. Nedskrivningen innebar att goodwill hänförbar till Hemtex inte 
längre existerade. Även Trelleborg påverkades av externa effekter i samband med 
nedskrivning av Trelleborg Automotive år 2006. På grund av att råvarupriserna steg markant 
och att dotterbolaget haft effektivitetsproblem var en nedskrivning nödvändig. De interna 
effekter som kan medföra en värdeförändring av goodwill kan exempelvis uppstå om 
tillgångar i företag är tekniskt föråldrade eller skadade (Marton et al., 2012). Interna effekter 
innebär direkta värdenedgångar på goodwill. Till exempel kan utvecklingen gå långsammare 
än beräknat (Seetharaman et al., 2006). Nedskrivningen av InkClub i ICA Gruppen år 2014 
uppstod på grund av förseningar i den effekt den nya tekniska e-plattformen förväntades ha. 
Här uppstod nedskrivningen på grund av en intern effekt och hade inte med utomstående 
marknad att göra. Meda och Boliden har under undersökningsperioden inte påverkats av 
varken externa eller interna effekter. Deras dotterbolag och verksamhetsområden har enligt 
uppgifter haft ett bestående värde och har inte behövt skrivas ner.  

5.4 Diskonteringsränta 
 
Indutrade har under nio av de tio åren som undersökts använt sig av en 14 procentig 
diskonteringsränta. I 2010 års årsredovisning och framåt använder de sig av företagets 
WACC-ränta. År 2014 bytte Indutrade CFO. Samma år ändrade även Indutrade sin 
diskonteringsränta markant till nio procent. Enligt Nyberg skedde förändringen på grund av 
det rådande ränteläget men det känns lägligt att förändringen av diskonteringsräntan skedde i 
samband med förändringen av CFO. ICA Gruppen har olika diskonteringsräntor till sina olika 
kassagenererande enheter. Under år 2005 och 2006 hänfördes goodwill till en 
kassagenererande enhet med en diskonteringsränta på tio procent men i takt med att 
koncernen förvärvade fler företag ökade även antal enheter. År 2007 och 2008 var de olika 
enheterna vitvaru- och förlagsverksamhet. Diskonteringsräntorna under åren låg på de båda 
enheterna runt elva till 13 procent. Från år 2009 och framåt skiftar i stort sett 
diskonteringsräntorna varje år för de olika kassagenererande enheterna. ICA Gruppen har 
visat på en stor utveckling under de undersökta åren, detta i samband med att de vuxit och 
förvärvat många dotterbolag. Meda har under åren 2005-2009 redovisat diskonteringsräntan 
efter skatt, räntan låg stabilt på 9,3 procent under åren. År 2010-2014 började Meda hänföra 
olika diskonteringsräntor till flera kassagenererande enheter som är uppdelade efter Medas 
verksamhetsområden. De ändrade även i redovisningen och visar numera diskonteringsräntan 
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före skatt. Trots denna stora förändring i årsredovisningarna så har samma personer suttit och 
reglerat diskonteringsräntan under de år som undersökts i föreliggande uppsats. Författarna 
kan inte hitta någon skälig förklaring till denna förändring eller rättare sagt till varför Meda 
redovisade efter skatt förut. År 2010 var Medas diskonteringsränta kvar på 9,3 procent för alla 
enheter, därefter har den stigit. Boliden har en och samma diskonteringsränta till alla sina 
kassagenererande enheter. Den låg år 2005 på åtta procent och har därefter stigit under de två 
nästkommande åren. Därefter har den legat stabilt på tio procent. I årsredovisningen för år 
2010 och framåt kan det även utläsas att diskonteringsräntan är en realt beräknad ränta. Lind 
har inga uppgifter på om diskonteringsräntan är real eller nominell under år 2005-2009. 
Trelleborg har en låg diskonteringsränta jämfört med de andra undersökta företagen. Deras 
diskonteringsränta har pendlat från år till år mellan sju och 8,2 procent. Trelleborg har en och 
samma diskonteringsränta till alla sina kassagenererande enheter. Företagen visar på olika 
resonemang kring förändringar i diskonteringsräntan och det finns inget riktigt mönster att 
utläsa mellan de undersökta företagen. Detta kan bero på att företagen verkar på olika 
marknader och kan inte jämföras riskmässigt. Därmed har de inte behov av lika stora 
diskonteringsränteförändringar under de undersökta åren.  
 
När det inte går att fastställa en diskonteringsränta direkt från marknadsbedömningar ska 
uppskattningar göras på annat sätt. Avkastningskravet kan bestämmas utifrån företags 
genomsnittliga kapitalkostnad, företags marginella upplåningsränta och andra 
marknadsmässiga upplåningsräntor (Marton et al., 2012). Undersökta företag på Stockholm 
Large Cap använder sig gärna av den genomsnittliga kapitalkostnaden, WACC-räntan, för 
immateriella tillgångar. I föreliggande undersökning har alla företag utom Meda redovisat 
WACC-räntan som diskonteringsränta. Indutrade har från år 2010 och framåt använt sig av 
företagets WACC-ränta. ICA Gruppen, Trelleborg, Boliden och Indutrade är överens i sina 
årsredovisningar och deras diskonteringsräntor sätts med hänsyn till rådande räntenivåer och 
särskilda riskfaktorer. Vid beräkning av diskonteringsräntan hos Meda tas istället en 
konservativ ränta fram då företagets WACC-ränta understiger dess diskonteringsränta. Detta 
gör dem för att ha en säkerhet, de slipper ändra diskonteringsräntan vid förändringar i 
marknadsräntan. Det finns två problem med WACC-räntan författarna kunnat utläsa som gör 
att den inte alltid är pålitlig. Först och främst, desto mer skulder ett företag har, desto lägre 
blir diskonteringsräntan och därmed får tillgångarna ett högre värde och behöver således 
kanske inte skrivas ner. Det andra problemet finns i CAPM-modellen. CAPM-modellen 
innehåller betavärde som är ett mått på hur mycket en aktie i genomsnitt avviker från 
huvudindex (Brealey et al., 2014). Desto högre betavärde desto högre blir kostnaden för eget 
kapital vilket ger en högre WACC-ränta och därmed lägre värde på tillgångarna. Beroende på 
företags situation kan WACC-räntan bli missvisande. Schauten et al. (2010) anser även att om 
risken på den immateriella tillgången inte sammanträffar med företags generella risk är 
WACC-räntan missvisande. ICA Gruppen är det enda företaget i undersökningen som nämner 
att justering har gjorts vid beräkning av avkastning på eget kapital om den jämförelsegrupp 
som använts som utgångspunkt inte har samma risk som det undersökta dotterbolaget. 
Jämförelsegruppen som använts är likartade företag. I övrigt antar undersökta företag att hela 
dotterbolag eller hela världsdelar har likartad risk. 

Petersen och Plenborgs (2010) undersökning av danska börsnoterade företag visar att företag 
väljer att redovisa använd diskonteringsränta efter skatt. IAS 36 hänvisar till att använd 
diskonteringsränta istället ska redovisas före skatt (IFRS-volymen, 2014). Undersökta företag 
uppvisar blandat resultat om huruvida diskonteringsräntan är redovisad enligt regelverket eller 
inte. Boliden, Indutrade och ICA Gruppen redovisar diskonteringsräntan före skatt under hela 
undersökningsperioden och följer därmed IFRS. Medas diskonteringsräntor har under år 
2005-2009 istället redovisats efter skatt, medan Trelleborg under hela undersökningsperioden 
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redovisar diskonteringsräntan efter skatt vilket stämmer överens med Petersen och Plenborgs 
(2010) undersökning. Undersökta företag har även blandade åsikter om huruvida IAS 36 är 
tillräckligt tydliga kring hur diskonteringsräntan ska redovisas i externa rapporter. Nygren, 
Nyberg och Lind är överens om att anvisningarna är tydliga. Engryd har ingen åsikt om den 
frågan då Meda följer revisorernas rekommendationer medan Brandt tycker anvisningarna är 
otydliga om huruvida använd diskonteringsränta ska redovisas före eller efter skatt, något som 
märks då Trelleborgs diskonteringsränta under hela redovisningsperioden redovisats efter 
skatt.  Även åsikter om anvisningarna hur diskonteringsräntan enligt IAS 36 ska beräknas 
skiljer sig åt mellan respondenterna. Lind och Engryd anser att regelverket är tydligt. Nyberg, 
Brandt och Nygren anser istället att regelverket är lite otydligt. Nygren anser exempelvis att 
på grund av de bedömningar som ska fastställas vid beräkning av diskonteringsräntan kan 
dessa skilja sig åt från person till person, vilket gör att det i teorin är tydliga anvisningar men 
att det i praktiken är svårare att följa. Det kan därmed bli förändringar i diskonteringsräntan 
beroende på vem i företaget som sitter på beslutet.   

Vilka variabler som är viktiga vid beräkning av diskonteringsräntan är respondenterna i stort 
sett eniga om. Alla nämner någon eller några av de variabler som behövs för beräkning av 
ränta på eget kapital. Engryd anser även att företags skuldsättningsgrad är en viktig variabel 
att ta hänsyn till. Alla variabler som nämns ingår i beräkningen av ett företags WACC-ränta 
(Brealey et al., 2014). En förändring av diskonteringsräntan säger alla respondenter till störst 
del beror på en förändring av ränteläget, men även variabler såsom risknivå och skuldsättning 
nämns hos några av respondenterna. 

5.5 Redovisningsprinciper 
 

Sutthachai och Cookes (2009) forskning har visat att företagens årsredovisningar påverkas i 
dåliga tider. Detta styrker Bepari et al. (2014) i sin forskning. Företagen som undersökts i 
föreliggande uppsats har inte ändrat informationen i årsredovisningarna nämnvärt under den 
finanskris som pågick under år 2008 och 2009 och avfärdar därmed den tidigare forskning 
som hittats. Några extra upplysningar som skulle kunna locka investerare mer påträffas inte 
av författarna. Detta styrker upplysningen i IFRS om att företag ska använda en konsekvent 
utformning i sina årsredovisningar, detta för att inte förvirra intressenter. För att det enligt 
IFRS ska finnas utrymme att ändra sina rapporter ska en av två anledningar uppfyllas; 
antingen ska reglerna i IFRS för utformningen ändras eller ska det vara uppenbart att en 
förändring i rapporterna krävs för att upprätthålla rättvisande bild (Marton et al., 2012). 
 
IFRS kräver att företag ska visa upp en rättvisande bild av företagets situation i 
årsredovisningarna (Marton et al., 2012). Rättvisande bild innebär att en riktig bild visas upp 
av företag utifrån de lagar som står skrivna i IFRS och att företags verksamhet och ekonomi 
redovisas på ett korrekt sätt (IFRS-volymen, 2014). Fortlevnadsprincipen innebär att företag 
ska anta att det kommer vara verksamt i en lång tid framöver. Företag agerar utifrån denna 
princip långsiktigt och gör antaganden om framtiden. Motstridig forskning säger att företag 
omöjligt kan se in i framtiden och förutspå hur ekonomin inom företaget kommer utvecklas 
(Musvoto & Gouws, 2011). Företagen i föreliggande undersökning har alla svarat att 
diskonteringsräntan sätts utifrån en långsiktig prognos och att den sätts som ett snitt av 
konjunkturcykeln och därför inte påverkas av tillfälliga störningar. Företagen utgår i enlighet 
med IFRS utifrån fortlevnadsprincipen och ser långsiktigt på sina beslut. 
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6. Resultat 
 
I slutsatsen besvaras frågeställningarna som presenterades i uppsatsens inledning med hjälp 
av den analys författarna fått fram. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning.  
 

6.1 Slutsats 
 
Hur skiljer sig valet av diskonteringsränta vid nedskrivning av goodwill under åren 2005-
2014 hos fem av de största företagen på OMX Stockholm Large Cap? 
 
I de fem företagen som har undersökts har diskonteringsräntan skiftat varierande. Indutrade 
har använt samma diskonteringsränta under nio av de tio åren men år 2014 bytte företaget 
CFO och efter det ändrades räntan med fem procentenheter. Desto lägre ränta, desto högre 
nyttjandevärde och desto lättare blir det att klara en nedskrivningsprövning vilket skapade 
funderingar. Enligt Nyberg sänktes diskonteringsräntan på grund av det rådande ränteläget 
som varit de senaste åren, men det känns lägligt att ränteförändringen i företaget skedde i 
samband med byte av CFO. Således anser författarna att tidigare CFO varit komfortabel i 
valet av diskonteringsränta eftersom det inte känns trovärdigt att ett företag helt plötsligt 
behöver sänka räntan från 14 till nio procent. Precis som Nygren påstod angående att olika 
personer kan göra olika bedömningar är Indutrade ett lysande exempel på ett företag som 
påverkats mycket av att byta CFO.  
 
Meda och ICA Gruppen har hänfört diskonteringsräntan till de olika kassagenererande 
enheterna. ICA Gruppens olika enheter är deras olika dotterbolag. Meda använder istället sina 
verksamhetsområden som är uppdelad på kontinenter. ICA Gruppen är det företag i 
undersökningen med mest komplex redovisning av diskonteringsräntan och är också det 
företag som känns mest trovärdig i årsredovisningarna. Att hänvisa olika diskonteringsräntor 
till olika kassagenererande enheter verkar vara ett arbete som det har lagts omtanke på. ICA 
Gruppen är även det företag i undersökningen som ändrar sin diskonteringsränta oftast under 
åren. Detta på grund av att risken hos de olika dotterbolagen skiftat under åren. Det anses inte 
som Meda lagt särskilt mycket tid kring att kartlägga kassagenererande enheter eftersom det 
ur en åskådares perspektiv känns otroligt att en hel kontinent kan besitta samma risk. Det 
känns inte heller särskilt trovärdigt när diskonteringsräntan efter skatt under år 2005-2009 är 
samma diskonteringsränta som räntorna före skatt under år 2010. Det känns som att Meda har 
redovisat fel under år 2010 och inte varit konsekventa i framtagandet av diskonteringsräntan 
eftersom att räntan efter skatt under år 2005-2009 omräknades i föreliggande undersökning 
till 12,6 procent före skatt vilket är i ungefärlig linje med diskonteringsräntorna för år 2011-
2014. År 2010 verkar ha glömts bort. Boliden och Trelleborg har precis som Indutrade endast 
en diskonteringsränta till alla kassagenererande enheter. Dock ändrar Trelleborg sin 
diskonteringsränta litegrann under åren vilket visar på att ledningen troligtvis gjort 
uträkningar årligen. Boliden har en jämnare diskonteringsränta och ändrar den endast ett fåtal 
gånger. Hänsyn får tas till att ICA Gruppens olika dotterbolag bedriver en mer spridd 
verksamhet än de andra undersökta företagens dotterbolag. Dock anses det av författarna inte 
trovärdigt att sammanföra dotterbolag och anta att dessa besitter liknande risk. Olika 
dotterbolag borde ha olika framgång.  
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Hur motiveras valet av diskonteringsränta vid nedskrivning av goodwill hos fem av de största 
företagen på OMX Stockholm Large Cap? 
 
Motiven bakom diskonteringsräntan hos företagen i föreliggande undersökning grundas på 
IFRS regler. Diskonteringsräntan sätts utifrån rådande räntenivåer och särskilda riskfaktorer 
och är företagens WACC-ränta. Även om Medas diskonteringsränta inte överensstämmer med 
WACC-räntan räknas ändå företagets WACC-ränta ut. Meda lägger sedan på en marginal för 
att slippa ändra diskonteringsräntan vid ränteförändringar på marknaden. Denna marginal 
anger inte något annat företag i undersökningen att de använder sig av, ändå verkar det som 
att de flesta resonerar likadant. Detta för att de andra företagen i undersökningen inte ändrar 
diskonteringräntan vid små förändringar i marknadsräntan. Alla företag i undersökningen har 
sagt att de inte ger vika för kortsiktiga förändringar och att diskonteringsräntan sätts 
långsiktigt, därmed kan en slutsats dras kring att alla företag lägger på en marginal på 
WACC-räntan men de väljer att inte visa detta i sina årsredovisningar som Meda gör. Vidare 
har det spekulerats kring om det funnits andra motiv till varför företagen agerat på ett visst 
sätt. Företagen har inte blivit påverkade i valet av diskonteringsränta under finanskrisen, 
teorin om big bath är utesluten för samtliga företag. Det är svårt att utläsa om något beslut 
tagits utifrån ett opportunistiskt synsätt eller om de bestämmande parterna agerat utifrån egen 
vinning. De undersökta företagen har inte visat tendens till att styra nedskrivningsprövningen 
åt något håll för att gynna ägare. Däremot har företagen valt att inte ändra sin 
diskonteringsränta helt i enlighet med ränteförändringar och där har det av författarna kunnat 
utläsas både en bekvämlighet och möjligt en rädsla att verka fluktuerande gentemot 
intressenter. Vissa företag skulle kanske behöva skriva ner ett visst år om de följde 
marknadsräntan helt men väljer att använda samma diskonteringsränta som föregående år för 
att inget speciellt har hänt i företaget. Det verkar som att interna värdeförändringar av 
goodwillposten därmed har större drivkraft för företagen än de externa effekterna som 
påverkar marknadsvärdet och diskonteringsräntan.  
 
Hur väl följer fem av de största företagen på OMX Stockholm Large Cap IAS 36? 
 
Diskonteringsräntan ska enligt IAS 36 redovisas före skatt men här uppmärksammades att 
både Meda och Trelleborg under delar eller hela undersökningsperioden avvikit från dessa 
anvisningar. Detta styrker Petersen och Plenborgs (2010) undersökning trots att det strider 
mot regelverket. Intervjurespondenten på Trelleborg nämnde att det fanns svårigheter med att 
tolka IAS 36 om hur diskonteringsräntan ska redovisas, något som dock står tydligt angivet. 
Här brister alltså ett par av de företag som undersökts i rapporterna. Trots att regelverket 
enligt författarna är tydligt har väl insatta personer i företag svårt att utläsa anvisningarna. 
Författarna anser att detta beror på invanda mönster som företag inte vill ändra på. Dock 
borde företagens revisorer reagera då det känns angeläget att börsnoterade företag följer IFRS 
anvisningar.  
 
Anvisningarna om att diskonteringsräntan även ska justeras och redovisas utifrån de risker 
som är förknippade med den specifika tillgången upplevs av författarna som löst antagen i de 
olika företagen. ICA Gruppen brister bland annat i informationsflödet under två av 
undersökningsåren om hänvisning av exakt använd diskonteringsränta till de olika 
kassagenererande enheterna och flertalet av de undersökta företagen använder samma 
diskonteringsränta till flera olika dotterbolag, något som tidigare nämnts inte verkar 
trovärdigt.  
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Dock visar de undersökta företagen på att de följer redovisningsprinciperna väl. Företagen 
agerar utifrån fortlevnadsprincipen, konsekvent utformning och rättvisande bild. Företagen 
ändrade inte sina årsredovisningar nämnvärt under finanskrisen vilket tyder på en konsekvent 
utformning. ICA Gruppen är enda undantaget som under år 2009 och 2010 inte hänför 
diskonteringsräntorna till några kassagenererande enheter. Företagen agerar utifrån 
fortlevnadsprincipen genom att de utgår ifrån långsiktiga prognoser och ser långsiktigt på sina 
beslut. Den rättvisande bilden anser författarna vara svår att bedöma då det känns som att 
rättvisande bild krockar lite med fortlevnadsprincipen. Om företag alltid ska visa upp en 
rättvisande bild av hur det går för företaget borde hänsyn tas till kortsiktiga förändringar, 
något som strider mot fortlevnadsprincipen om att företag ska agera långsiktigt. 
 
Vid första anblick kan avskrivnings- och nedskrivningsprincipen se lika ut. Införandet av 
IFRS ska ha ändrat beteendet för företagen men misstankar finns om att företag är lite för 
bekväma vid sina kassaflödesprognoser. Många företag i undersökningen ändrar inte sin 
diskonteringsränta årligen och i årsredovisningarna lämnas samma upplysningar år efter år. 
Frågan är om företagen verkligen genomför en ordentlig och grundlig prövning varje år enligt 
IAS 36 eller om de går på känsla och avvaktar tills något stort i företaget har hänt. Stora 
skillnader har uppmärksammats på de olika företagen. Indutrade sänker inte sin 
diskonteringsränta förrän de byter CFO medan ICA Gruppen årligen ändrar sin 
diskonteringsränta och faktiskt genomför några nedskrivningar under åren som undersökts. 
Boliden har haft samma diskonteringsränta sedan år 2008. Meda och Trelleborg gör små 
förändringar. Kan det vara så att det faktiskt finns en bekvämlighet i att köra på samma spår 
år efter år eftersom att företagen är så invanda i att skriva av? Det verkar inte som att alla 
företag tagit emot IFRS lika bra trots att syftet med införandet var att få en enhetlig 
redovisning från alla börsnoterade företag.  

6.2 Förslag på vidare forskning 
 
Under studiens gång har det uppkommit andra intressanta frågor kring ämnet som specificeras 
nedan som förlag på vidare forskning.  
 

• Det skulle vara intressant att undersöka hur företag resonerar när de härleder de olika 
kassagenererande enheterna. Hur definieras dem i företaget och hur kan företag agera 
olika gällande storlek och risk på enheterna? 

• Det hade varit intressant att undersöka hur ägares förväntningar ser ut i jämförelse 
med hur stora goodwillposter företag har, har ägare mer tillit till företag med stor 
goodwill eller inte? 

• Det vore intressant att titta närmre på företags beräkningar av framtida kassaflöden. 
Skiljer sig beräkningarna åt mellan år i takt med att enheter växer? 
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8. Bilagor  

8.1 Urval av företag 
 
OMX Stockholm Large Cap och vilka företag som föll bort i vilka urvalsgrupper: 

Företag som inte är börsnoterade under hela undersökningsperioden (2005-2014):     

Africa oil corporation 
Com Hem 
Hexpol 
Enquest 
Lifco 
Loomis 
Swedish orphan biovitrum 

Företag som inte redovisar goodwill under hela undersökningsperioden (2005-2014): 

ABB Ltd  
Atrium Ljungberg 
Axis 
Billerud Korsnäs 
Castellum 
Fabege 
H&M 
Hufvudstaden 
Husqvarna 
Lundin Mining 
Lundin petrolium 
Melker Schörling 
Wallenstam 

Företag som inte redovisar sin diskonteringsränta på goodwill: 

Autoliv sdb 
Balder 
Hexagon 
Holmen 
Industrivärden 
Intrum Justitia 
Investor 
JM 
Kinnevik 
Lundbergföretagen 
NCC 
Nobia 
Oriflame cosmetics 
Peab 
Ratos 
Securitas 
SSAB 
Stora Enso 
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Swedbank 
Svenska handelsbanken 

Företag som inte visar sin diskonteringsränta före/efter skatt: 

Skanska 
Millicom Int. Cellular SDB 

Företag som passar undersökningen: 

AAK  
Assa Abloy 
Alfa Laval 
Astra Zeneca 
Atlas copco 
Axfood 
Betsson 
Boliden 
Electrolux 
Electa 
Ericsson 
Getinge 
ICA gruppen 
Indutrade 
Latour 
Meda 
MTG 
NIBE Industrier 
Nordea Bank 
SAAB 
Sandvik 
SCA 
SEB 
SKF 
Swedish match 
Tele 2 
Telia sonera 
Tieto corporation 
Trelleborg 
Volvo 

Företagen som ställde upp på intervju: 

Boliden  
ICA Gruppen 
Indutrade 
Meda 
Trelleborg 
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8.2 Intervjufrågor 
 

1. Vad heter du och vad är din position i företaget? 
 

2. Vem bestämmer diskonteringsräntan i ert företag? Varför just den personen? Har det 
varit samma person de senaste tio åren (2005-2014)? Om nej, varför och när skedde 
förändringen/förändringarna? 

 
3. Vem/vilka bestämmer vem som ska ta beslutet om diskonteringsräntan? 

 
4. Tycker du att anvisningarna i IAS 36 är tillräckligt tydliga kring hur 

diskonteringsräntan ska redovisas? Om nej, varför? 
 

5. Tycker du att anvisningarna i IAS 36 är tillräckligt tydliga kring hur 
diskonteringsräntan ska tas fram? Om nej, varför? 

 
6. Vilka variabler anser du är viktiga när diskonteringsräntan bestäms? Varför? 

 
7. Vilka faktorer anser du är de största anledningarna till en förändring i 

diskonteringsräntan? 
 

8. Hur motiverar ni en oförändrad nivå på diskonteringsräntan, trots fluktuationer i 
marknadsräntorna? 

 
9. Hur uppfattar du att företag har möjlighet att använda nedskrivning av goodwill för att 

styra uppvisat resultat? 
 

10. Många påstår att reglerna för nedskrivningsprövningen av goodwill ger ett 
“skyddsnät” att inte genomföra en nedskrivning trots att värdet har sjunkit, hur ställer 
du dig till det? 

 
11. När nedskrivning av goodwill sker minskar eget kapital och därmed troligtvis också 

utdelning till aktieägarna. På vilket anser du det påverkar återhållsamheten för en 
eventuell nedskrivning av goodwill? 

 
12. Vilka bedömningar angående nedskrivning av goodwill ser du kan äventyra den 

rättvisande bilden?  
 

13. Vilka anledningar kan finnas till att ni utför fler än en nedskrivningsprövning per år? 
 

14. Finns det något mer du skulle vilja tillägga eller förtydliga angående någon specifik 
fråga som har ställts under intervjun? Eller finns det något mer du anser är relevant för 
frågorna vi har ställt? 

 
15. Har vi möjlighet att kontakta Er vid ytterligare eventuella frågor? 

 
16. Från den genomförda intervjun, är det något som ni vill att vi ska exkludera i vår 

uppsats? 
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