
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 
 
 
 
 

Anna Nyström 
 

 
Nedskrivningstest av goodwill 

 
– En kvalitativ studie av IAS 36 

 
 
 
 
 
 

Företagsekonomi 
D- uppsats 

 
 

 
Termin: VT 2007 
Handledare: Bengt Bengtsson 
  

 
 
 



 

Förord 
 
Jag vill med detta förord tacka de revisorer som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer, utan 
er hade det ej varit möjligt att genomföra denna studie. Ett stort tack till KPMG, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young. 
 
Jag vill även passa på att tacka min handledare Bengt Bengtsson för hans råd och idéer under 
uppsatsens gång. 
 
 
 
Karlstad, 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Nyström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Från och med den 1 januari 2005 ska alla företag inom Europeiska unionen vars aktier eller 
värdepapper är noterade på en reglerad marknad tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. IAS 
36 är en del av det internationella regelverket och innebär att goodwill inte längre får skrivas 
av löpande, utan ska istället årligen nedskrivningsprövas. När goodwill prövas för ett 
nedskrivningsbehov ska förvärvad goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som 
förväntas dra nytta av förvärvet. Vid nedskrivningsprövningen jämförs det redovisade värdet 
med tillgångens återvinningsvärde, vilket definieras som det högsta av nyttjandevärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Tillgången ska skrivas ned om detta värde understiger det redovisade. 
Värdet på goodwillposten kan därmed ha en betydande inverkan på resultatet, i synnerhet om 
den representerar en stor andel av företagets totala tillgångar. Nedskrivningstestet utgör 
följaktligen en viktig del i värderingsprocessen, eftersom felaktig redovisningsinformation 
kan vilseleda investerare och andra intressenter. En tidigare undersökning visar att många 
företag brister med avseende på de upplysningskrav som ska lämnas angående testet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera nedskrivningstest av goodwill samt ur 
ett revisorsperspektiv beskriva de eventuella problem som uppstår i själva 
granskningsprocessen.  
 
För att uppfylla syftet ligger ett hermeneutiskt synsätt till grund för undersökningen. Vidare 
har en abduktiv ansats samt en kvalitativ metod valts, eftersom teori och empiri undersökts 
växlande och syftet är att beskriva och förklara ett fenomen. Uppsatsens empiriska material 
har samlats in genom intervjuer med tre respondenter som alla är verksamma inom IFRS samt 
en dokumentstudie av åtta företags årsredovisningar.   
 
Resultatet av min undersökning visar att det svåraste med revisorns granskning utav 
nedskrivningstest, är att bedöma rimligheten i de antaganden som företaget har gjort. Likaså 
försvåras granskningen vid förekomsten av synergieffekter, när goodwillposten ska fördelas 
per kassagenererande enheter. Vad gäller upplysningskraven har det generellt skett en viss 
förbättring i de undersökta företagen. Informationskraven som berör kassagenererande 
enheter och återvinningsvärde efterföljs i samtliga av de granskade bolagen, medan 
tillväxttakten är det upplysningskrav som innehåller flest brister. Om nedskrivningstestet 
utförs på ett korrekt sätt bör det enligt studien ge en mer rättvisande bild av företaget, men då 
nedskrivningsprövningen bygger på delvis subjektiva antaganden, som många gånger är svåra 
att rimlighetsbedöma, kan utfallet bli ett annat i praktiken. Avslutningsvis visar 
undersökningen att standarden fortfarande medför vissa tolkningsproblem. I dagsläget finns 
ingen myndighet som kan utfärda sanktioner när inte bestämmelserna följs, vilket innebär att 
både kvaliteten på testets utförande och mängden information varierar mellan olika företag. 
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1. Inledning 
 
 
I detta inledande kapitel kommer uppsatsens bakgrund att introduceras. Utifrån denna 
presenteras problemformulering, syfte samt de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas 
med en fortsatt disposition över hur uppsatsen är upplagd. 
 
 

1.1 Bakgrund  
 
År 1995 blev Sverige medlem i EU och samma år fattade EG- kommissionen beslut om att 
aktivt delta i den internationella standardiseringen på redovisningsområdet. Detta var början 
på en omfattande harmoniseringsprocess mellan medlemsländerna (SOU, 2003:71). 
 
Från och med den 1 januari 2005 skall alla börsnoterade bolag inom Europeiska unionen 
upprätta sin koncernredovisning enligt det internationella regelverket IAS/IFRS. De nya 
standarderna har införts för att öka jämförbarheten mellan länderna och för att uppnå en 
internationellt enhetlig redovisningspraxis (Nilsson, 2005). Reglerna publiceras av IASB, 
vilket är en privatfinansierad normbildare på redovisningsområdet som är starkt influerad av 
det amerikanska FASB. Organisationen, som från början hette IASC, bildades 1973 men 
genomgick en rad omstruktureringar under slutet av 1990- talet varvid organisationen 
ombildades 2001. IASBs främsta uppgift är att verka för en harmonisering samt utge de 
internationella redovisningsnormerna IFRS, tidigare IAS (Nilsson, 2005). År 2002 fattade 
Europaparlamentet beslut om att dessa regelverk skulle bli gällande för samtliga noterade 
företag (Axelman et al., 2003). 
 
Införandet av de internationella redovisningsstandarderna har medfört en rad förändringar i 
den svenska koncernredovisningen. Före implementeringen av de nya reglerna skulle 
goodwill skrivas av på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden enligt Redovisningsrådets 
rekommendationer, RR 1:00. Denna nyttjandeperiod fick inte överstiga tjugo år, såtillvida 
företaget inte kunde motivera att en längre avskrivningsperiod var befogad. Översteg 
avskrivningen denna tidsperiod skulle företaget även beräkna goodwillpostens 
återvinningsvärde för att fastställa om det fanns ett nedskrivningsbehov. Vid misstanke om att 
goodwillposten minskat i värde kunde företaget, även om perioden var kortare än tjugo år, 
genomföra ett nedskrivningstest (Thorell, 2004). 
 
Enligt IFRS 3, som bland annat berör rörelseförvärv, anses inte goodwill längre ha en 
bestämd livslängd, vilket får till följd att posten inte längre är föremål för avskrivning 
(Dahlberg & Pérez Pérez, 2005). Istället krävs att företaget minst en gång per år ska pröva om 
det finns ett nedskrivningsbehov av tillgången. Vid nedskrivningstestet ska tillgångens 
återvinningsvärde beräknas, vilket definieras som det högsta av nyttjandevärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Detta behandlas i IAS 36 som reglerar när en tillgång ska skrivas ned 
samt hur själva nedskrivningsbeloppet ska fastställas. Vidare innehåller IAS 36 en mängd 
krav på upplysningar gällande nedskrivningstestet som ska redovisas av företaget. Bland 
annat ska företaget ange de kassagenererande enheter som finns inom verksamheten, vilket 
återvinningsvärde som används samt de antaganden som testet baseras på (Axelman et al., 
2003).    
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I Persson och Hulténs artikel Goodwill – ett område som krävt betydande insatser (2006) 
framkommer att flertalet företag brister i sin upplysningsplikt rörande 
nedskrivningsprövningen av goodwill. Undersökningen baseras på 2005 års årsredovisningar, 
vilket även var första gången som årliga nedskrivningstest av goodwill genomfördes. Varken 
företagen eller deras revisorer hade någon erfarenhet av förfarandet och det saknades en 
utarbetad praxis på området. De svenska företagen hade följaktligen endast regeltexten att 
utgå ifrån. Som framgår i artikeln har detta lett till en varierande tillämpning av standarderna. 
 
Värdet på goodwillposten kan ha en betydande inverkan på resultatet, särskilt om den utgör en 
stor andel av företagets totala tillgångar. I en studie gjord av Gauffin och Nilsson (2006) 
kommer det fram att i genomsnitt 52 procent av köpeskillingen vid ett rörelseförvärv 
representerar goodwill. Då det onekligen rör sig om omfattande belopp som årligen ska 
prövas, utgör nedskrivningstestet en viktig del i värderingsprocessen, eftersom felaktig 
redovisningsinformation kan vilseleda investerare och andra intressenter. 
 
Med utgångspunkt i ovannämnda resonemang, vore det intressant att studera utformandet och 
effekterna av nedskrivningstest samt undersöka om bristerna gällande upplysningskraven 
kvarstår i 2006 års årsredovisningar. I synnerhet berörs hänförning till kassagenererande 
enheter, återvinningsvärde, prognosperiod, tillväxttakt samt diskonteringsräntan.  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Utifrån ovanstående tankegång kommer uppsatsen fortsättningsvis att utgå från följande 
problemformulering: 
 

 Vilka förändringar har införandet av IAS 36 medfört ur revisorns perspektiv samt 
vilka eventuella problem har dessa stött på i sin granskning?  

 Hur väl uppfylls upplysningskraven rörande nedskrivningstest av goodwill enligt IAS 
36 punkt 134? 

 Anser enskilda revisorer att nedskrivningstest av goodwill ger en mer eller mindre 
rättvisande bild av företaget i jämförelse med tidigare avskrivningsregler? 

 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och analysera nedskrivningstest av goodwill 
samt ur ett revisorsperspektiv beskriva de eventuella problem som uppstår i själva 
granskningsprocessen.  
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Uppsatsen avgränsas till att omfatta företag som är noterade på Large Cap och som redovisar 
en goodwillpost. Banker och försäkringsbolag har valts bort eftersom de följer andra 
redovisningsregler. Vidare omfattar undersökningen endast revisorns syn på 
nedskrivningstestet varvid de enskilda företagens uppfattningar ej behandlas.    
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1.5 Fortsatt disposition 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metod 

 
Teori 

 
Empiri 

 
Analys 

I metodkapitlet redogörs för de metodologiska val som 
jag gjort i denna undersökning. Dessa berör 
datainsamling, urval och intervjuförfarande. Avsnittet 
avslutas med en trovärdighetsdiskussion, där 
begreppen validitet och reliabilitet behandlas. 
 
 
 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som 
är relevant för min studie. Kapitlet inleds med att 
skildra utvecklingen av redovisningsregler i Sverige, 
för att sedan gå in djupare på teorier kring viktiga 
normbildare, goodwill, IAS 36 med mera. 
 
 
  
 
I empiriavsnittet presenteras det empiriska material 
som samlats in. Undersökningen innefattar en 
dokumentstudie av åtta företags årsredovisningar, över 
hur väl upplysningskraven uppfylls enligt IAS 36. 
Dessutom har tre revisorer som arbetar med IFRS- 
frågor intervjuats. 
 
 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet 
utifrån uppsatsens teoretiska referensram. Även mina 
egna reflektioner belyses. Presentationen följer 
problemformuleringen för att därigenom underlätta för 
läsaren och öka den röda tråden i uppsatsen  
 
 
 
 
I det sista avsnittet redovisas undersökningens 
slutsatser. Detta görs med utgångspunkt i uppsatsens 
syfte och inledningsvis ställda problemformulering. 
Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt 
forskning med anknytning till ämnet. 

 
Slutsats 
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2. Metod 
 
 
Kapitlet inleds med en introduktion till vetenskapsteori och begreppen positivism och 
hermeneutik. De metodval som behandlas är datainsamling, urval samt intervjuförfarande. 
För att skapa en bättre förståelse för valda metoder kommer även en översiktlig förklaring 
ges till alternativa ansatser. Avsnittet avslutas med en trovärdighetsdiskussion.  
 
 

2.1 Positivism och hermeneutik 
 
Inom samhällsvetenskapen finns idag olika uppfattningar om hur världen ser ut, något som 
debatterats under århundraden. En av dessa vetenskapliga inriktningar är positivism som 
bygger på naturvetenskapen. De grundläggande antagandena i denna lära är lagbundenhet, 
objektivitet och möjligheten till generalisering (Jacobsen, 2002). Inom positivistiska synsättet 
utgås det ifrån att endast händelser och skeenden som kan observeras eller mätas ska vara 
gällande. Känslor bör ej blandas in i den samhällsvetenskapliga forskningen och forskaren ska 
helst vara helt fri från värderingar (Bryman, 1997). Positivister har dock mött stark kritik, då 
det hävdats att naturvetenskapens idéer inte går att överföra på samhällsvetenskapen 
(Jacobsen, 2002). 
 
Motsatsen till positivism kan sägas vara tolkningsläran, där bland annat begreppet 
hermeneutik ingår. Hermeneutiken menar att studier av människor med deras tankar och 
beteende skiljer sig från naturvetenskapen. Anhängare av den hermeneutiska ansatsen hävdar 
att varje situation är unik och att det inte finns någon lagbundenhet eller möjlighet till 
generalisering. Istället för att kartlägga en objektiv verklighet handlar det om att studera hur 
människor tolkar och skapar mening av verkligheten (Jacobsen, 2002). Forskare inom denna 
inriktning strävar efter att förstå människor och hur de beter sig i olika situationer (Bryman, 
1997).      
 
I denna uppsats söks inte någon generalisering eller lagbundenhet, utan istället är syftet att 
beskriva och förklara den verklighet som undersöks. Jag strävar inte efter att uppnå 
objektivitet och gör inga omfattande mätningar. Därmed ligger ett hermeneutiskt synsätt till 
grund för min undersökning.  
 
 

2.2 Induktiv kontra deduktiv ansats 
 
För att samla in data om verkligheten kan en deduktiv eller induktiv strategi användas 
(Jacobsen, 2002).   
 
En deduktiv datainsamling utgår ifrån en teori om hur verkligheten är uppbyggd. Denna teori 
testas sedan mot det empiriska material som insamlats, vilket gör att forskaren således har en 
förväntning och en viss förförståelse om hur världen är konstruerad (Artsberg, 2005). Kritiken 
mot denna typ av datainsamling är att den kan leda till att forskaren enbart söker sådan data 
som bekräftar teorierna och går följaktligen miste om annan viktig information (Jacobsen, 
2002).    
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Vid ett induktivt tillvägagångssätt arbetar forskaren från empiri till teori, det vill säga en teori 
utvecklas mot bakgrund av empirin (Artsberg, 2005). Idealet är att forskaren går ut i 
verkligheten helt förutsättningslöst, utan förförståelse och förväntningar. Det talas även om en 
öppen ansats, vilket innebär att forskaren är öppen för all information som framkommer vid 
datainsamlingen. Kritiker hävdar dock att den mänskliga faktorn gör det omöjligt för 
forskaren att vara helt öppen och utan någon som helst förförståelse (Jacobsen, 2002). 
Dessutom kan det vara svårt att upprätthålla fokus, om en alltför stor mängd information 
samlas in (Silverman, 2000).  
 
I verkligheten är det många gånger svårt att ha en ansats som är rent deduktiv eller induktiv 
(Jacobsen, 2002). En deduktiv ansats förutsätter att det finns befintlig teori som täcker 
forskningsfrågorna, då ansatsen går ut på att testa alternativt utöka denna teori. I mitt fall 
saknas teorier kring revisorns uppfattning av nedskrivningstestet samt huruvida testet ger en 
mer rättvisande bild av företaget eller ej. Ett induktivt tillvägagångssätt, å andra sidan, hade 
varit mycket svårt i en undersökning som denna, eftersom genomförandet av 
dokumentstudien samt intervjuerna, fordrar en förförståelse inom ämnet. Istället har en 
abduktiv ansats valts, vilket ibland beskrivs som den gyllene medelvägen. Abduktion är en 
kombination av den deduktiva och induktiva metoden, som innebär att teori och empiri 
undersöks växlande. Forskaren har en kunskapsbas inom ämnet innan empirisk data samlas 
in, men behöver ändå empirin för att kunna dra riktiga slutsatser om frågeställningen 
(Andersen red. 1994). 
 
 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Kvalitativ och kvantitativ metod utgör två olika sätt att bedriva forskning, där valet dem 
emellan baseras på hur väl de kan ge svar på frågeställningen och uppfylla syftet med 
undersökningen (Bryman, 1997).  
 
En kvantitativ ansats passar bäst när forskaren har goda kunskaper i ämnet som ska 
undersökas och är därmed lämplig då det finns en klar teori eller hypotes. Det är en sluten 
ansats, där forskaren i förväg bestämmer vilken information som ska samlas in och resultatet 
av en kvantitativ undersökning presenteras vanligtvis med siffror och statistik. Metoden gör 
det möjligt att generalisera och beskriva omfattningen eller frekvensen av ett fenomen. 
Enkätundersökningar är en vanlig form av kvantitativ metod. Fördelen med ansatsen är att det 
är möjligt att nå många enheter och därmed få mer tillförlitlig information, till en 
förhållandevis låg kostnad. Nackdelen är att undersökningen kan få en ytlig prägel, då 
frågeställningarna måste vara relativt enkelt formulerade. Ytterligare en disfavör är att 
forskaren endast får svar på de frågor som ställs, utan utrymme för ”ny” information. 
Kvantitativa metoder bör vara deduktiva eftersom frågorna och svarsalternativen är fasta, 
vilket således innebär att forskaren måste kategorisera data innan den samlas in (Jacobsen, 
2002). 
 
En undersökning som är baserad på en kvalitativ metod har som syfte att fånga respondentens 
åsikter och tankar om företeelser inom det valda ämnet. I en undersökning som har en 
kvalitativ ansats saknas förutbestämda svar, eftersom det är respondenternas egna 
uppfattningar som ligger till grund för undersökningen. En kvalitativ intervjumall har en låg 
grad av standardisering (Patel & Davidson, 2003), vilket medför en flexibilitet som bland 
annat skapar möjligheter att ställa följdfrågor. Nackdelen med denna metod är att 
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informationen som samlas in kan bli alltför omfattande och oöverskådlig. Det krävs även 
mycket tid och resurser för att genomföra ingående intervjuer, vilket medför att antalet 
respondenter måste begränsas (Jacobsen, 2002). 
 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod, då syftet är att beskriva och förklara ett 
fenomen. Studien avser att undersöka hur enskilda revisorer uppfattar IAS 36, 
nedskrivningstest av goodwill, och följaktligen söks ingen generaliserbarhet. 
Dokumentstudien innefattar åtta årsredovisningar, vilket därmed är att betrakta som en 
kvalitativ studie. Om ett större antal årsredovisningar granskats, skulle det varit möjligt att 
generalisera och då hade en kvantitativ metod lämpat sig bättre. 
 
 

2.4 Urval 
 
Urvalet som görs i en studie bör på bästa sätt spegla undersökningens syfte och frågeställning. 
Urval är ett begrepp som främst diskuteras inom den kvantitativa forskningen där 
generaliseringar är önskvärda, men även då en kvalitativ metod används är urvalet av 
undersökningsobjekt en viktig process. Då syftet med en kvalitativ intervju är att samla in 
”ny” kunskap är det av stor vikt att rätt personer intervjuas. Detta medför att urvalet av 
respondenter inte kan göras slumpmässigt utan måste övervägas noggrant. När urvalet görs 
bör en så stor variationsbredd som möjligt eftersträvas, samtidigt som intervjupersonerna bör 
ha goda kunskaper inom ämnet. Det är även viktigt att beakta respondenternas potentiella 
villighet att medverka samt förmåga att uttrycka sig om ibland känsliga ämnen. Dessa 
undersökningsmetoder bör kombineras för att uppnå ett så lyckat resultat som möjligt (Holme 
& Solvang, 1997). 
 
Vid insamlingen av det empiriska materialet till denna uppsats har jag valt att intervjua tre 
personer, som jag anser besitter relevant kunskap inom mitt forskningsområde. Samtliga 
arbetar på de större revisionsbolagen i Stockholm och Göteborg där de ingår i 
specialistgrupper eller på annat sätt är verksamma inom IFRS.   
 
Vidare omfattar undersökningen en granskning av årsredovisningar per den 31 december 
2006. Urvalet baseras på företag som är registrerade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista1 
under mars 2006 och som redovisar goodwill enligt IFRS. Jag har slumpmässigt valt ut åtta 
företag som faller in under ovannämnda riktlinjer. För att få en bättre uppfattning kring 
framkomna värden och öka jämförbarheten, har även 2005 års årsredovisningar studerats 
överskådligt för utvalda företag.  
 
Intervjudelen avser i huvudsak forskningsfråga ett och tre, medan den andra frågan belyses av 
dokumentstudien. För att öka min förförståelse kring nedskrivningstest och därmed underlätta 
utformningen av intervjufrågorna, genomfördes dokumentstudien innan de tre intervjuerna. 
Avsikten med att utföra två empiriska delstudier är att styrka framkomna värden och resultat 
samt öka trovärdigheten i min studie. 
 
 

                                                 
1 Företag som är noterade på Large Cap har ett börsvärde som överstiger 1 miljard Euro.  
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2.5 Insamling av data 
 
Vid insamling av datamaterial finns ingen metod som lämpar sig bättre än den andra. Val av 
metod görs med utgångspunkt i problemformulering samt syfte och en bedömning får göras i 
varje enskilt fall (Winter, 1992).  
 
Insamlad data kan antingen vara av primär eller sekundär karaktär. Primärdata är information 
som tagits fram för den aktuella situationen, det vill säga ett specifikt ändamål. Sekundärdata, 
å andra sidan, är befintlig data som samlats in tidigare eller som återges av någon annan 
(Artsberg, 2005). 
 
Min undersökning består av både primär- och sekundärdata. Olika typer av data kan ge 
varandra stöd och styrka vad forskaren kommit fram till i sin undersökning, men även 
användas för att ställa olika källor mot varandra (Jacobsen, 2002).  
 
 

2.5.1 Primärdata 
 
För att erhålla den information som är nödvändig för att kunna svara på problemställningen 
och uppnå uppsatsens syfte, används öppna, individuella intervjuer. En av fördelarna med den 
öppna intervjun är att respondenterna inte riskerar att påverka varandra, och därmed även min 
undersökning. Nackdelen med metoden är att den är mer tidskrävande beträffande de 
administrativa aspekterna i samband med en intervju, det vill säga planering, genomförande 
och bearbetning. Andra kvalitativa metoder för datainsamling är gruppintervju och 
observationer. Dessa ansågs dock ej lämpliga i föreliggande undersökning, då intresset ligger 
på den enskilde individens åsikter (Jacobsen, 2002). 
 
 

2.5.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata kan samlas in på en mängd olika sätt. Det kan röra sig om litteratur, artiklar, 
muntlig information med mera. Nackdelen med sekundära källor kan vara att det inte är säkert 
att de är anpassade till det aktuella problemet (Jacobsen, 2002). Att använda sekundär data i 
undersökningen är dock en nödvändighet för att kunna genomföra studien på endast tio 
veckor. I denna uppsats innefattar den sekundära datainsamlingen en dokumentundersökning 
av årsredovisningar, litteraturstudier samt annan forskning med anknytning till ämnet. 
 
 

2.6 Intervjuer 
 
Syftet med en intervju är att förmedla intervjuobjektets kunskap, åsikter, erfarenhet, attityder 
och värderingar till intervjuaren (Krag Jacobsen, 1993). När en intervju ska utarbetas måste 
forskaren ta ställning till vilken intervjuteknik som är mest passande för situationen. Ett första 
val som bör göras är huruvida en individuell intervju eller gruppintervju lämpar sig bäst för 
undersökningen (Holme & Solvang, 1997). I föreliggande uppsats har jag valt att använda 
mig av individuella intervjuer, då jag anser att det är viktigt att varje respondents åsikt och 
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kunskap inom ämnet kommer fram obehindrat. Nedan följer en genomgång av de val vad 
gäller intervjuteknik som jag har tagit ställning till. 
  
 

2.6.1 Öppen eller strukturerad intervju 
 
Vid utförandet av en intervju är det viktigt att beakta den standardisering och strukturering 
som ska användas. Standardisering rör intervjufrågornas utformning samt ordning i 
intervjuguiden, medan strukturering avser graden av svarsutrymme som lämnas åt 
intervjuobjektet. En hög grad av standardisering innebär att frågorna har en bestämd 
ordningsföljd och att samma frågor ges till samtliga respondenter. Vid en låg grad av 
standardisering formuleras frågorna under intervjuns gång, utan förbestämd turordning (Patel 
& Davidson, 2003). Graden av strukturering i en intervju kan variera, något som åskådliggörs 
i figur 2.6.1. När en strukturerad intervju väljs, används ett bestämt schema där intervjuaren 
håller sig strikt till denna föreskrivna ordning (Winter, 1992). En hög grad av strukturering 
ger respondenten ett snävt svarsutrymme, medan en låg grad ger intervjuobjektet större 
möjligheter att uttrycka sina åsikter (Patel & Davidson, 2003). I en helt ostrukturerad intervju 
är frågorna öppna, vilket betyder att den tillfrågade själv kan utforma sina svar (Winter, 
1992).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Helt sluten                                                                                                       Helt öppen 

 
Figur 2.6.1 Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002, s.163) 
 
Då detta är en kvalitativ uppsats, har jag valt att använda mig av en semistrukturerad 
intervjuguide med tio öppna frågor. Detta för att få en viss struktur i frågorna, samtidigt som 
jag kan ställa följdfrågor och be respondenten utveckla sina svar om detta känns nödvändigt. I 
figuren ovan hamnar jag i den fjärde rutan från vänster.   
 
 

2.6.2 Ansikte mot ansikte eller telefonintervju 
 
När det gäller valet mellan telefonintervju och besöksintervju, det vill säga ansikte mot 
ansikte, finns för- och nackdelar med båda alternativen. En personlig intervju kan vara 
kostsam för intervjuaren, i synnerhet om denne måste förflytta sig till respondentens arbetsort. 
I dessa fall kan det vara både kostnads- och tidsbesparande att använda sig av en 
telefonintervju istället. Å andra sidan ger den personliga intervjun en närhet till 
intervjuobjektet, något som är svårt att uppnå vid en intervju över telefonen. Att träffas 
ansikte mot ansikte gör även att intervjuaren kan läsa av respondentens kroppsspråk, vilket 

Frågor med 
fasta svars- 
alternativ i 
fast 
ordningsföljd 

Frågor i fast 
ordningsföljd, 
inslag av 
öppna svar 

Intervjuguide 
med tema, 
fast ordnings- 
följd, en del 
fasta svars- 
alternativ 

Intervjuguide 
med tema, 
fast ordnings- 
följd och 
enbart öppna 
svar 

Samtal utan 
intervjuguide 
och utan fast 
ordningsföljd 
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exempelvis kan ge en indikation på om en frågeställning behöver förklaras ytterligare eller om 
någon fråga uppfattas som besvärande för intervjuobjektet (Jacobsen, 2002).  
 
Vid genomförande av en intervju, oavsett om det rör sig om ansikte mot ansikte eller 
telefonintervju, kan det vara svårt att enbart anteckna, i synnerhet då jag skriver uppsatsen 
utan medförfattare. Genom att använda mig av en bandspelare undviker jag risken med att 
information från respondenten går förlorad eller missuppfattas, då den ger mig möjlighet att 
lyssna igenom intervjuerna upprepade gånger. Intervjun brukar även flyta på lättare om 
bandspelare används, eftersom ett mer naturligt samtal uppstår då intervjuaren inte behöver 
koncentrera sig på att anteckna. Nackdelen med en bandspelare är att respondenten kan känna 
sig obekväm och otrygg i situationen att bli inspelad (Jacobsen, 2002).  
 
Inledningsvis hade jag tänkt genomföra intervjuer ansikte mot ansikte, med revisorer på 
kontoren här i Karlstad. Men då förhållandevis få har djupare kunskaper inom ämnet, då dessa 
frågeställningar i synnerhet förekommer inom de största börsbolagen, valde jag att vända mig 
till huvudkontoren för respektive revisionsbolag i Stockholm och Göteborg. Detta gjorde det 
mycket svårt att kunna träffa respondenterna personligen, vilket medförde att jag valde att 
använda mig av telefonintervjuer istället.  
 
 

2.7 Trovärdighetsdiskussion 
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som kritiskt bör granskas i en undersökning 
(Jacobsen, 2002). Reliabilitet avser en studies tillförlitlighet och målet för varje undersökning 
är att få en så reliabel information som möjligt. En hög reliabilitet innebär att flera, av 
varandra oberoende mätningar av ett fenomen, genererar samma resultat (Thurén, 1991). 
Validitet är ett mått på hur väl redovisningen avspeglar det som den är menad att avspegla och 
om det finns en överensstämmelse mellan språk och verklighet (Smith, 2006). 
 
För att få en hög reliabilitet i min undersökning har de sekundära källor som används, 
noggrant analyserats. Detta gäller i synnerhet dokumentstudien av årsredovisningar, som 
ibland tenderar att innehålla vissa subjektiva inslag. Vid användandet av sekundärdata har 
författaren inte samma kontroll över de förhållanden som påverkat insamlandet såsom vid 
primärdata. Därför är det extra viktigt att ta ställning till om datainformationen är tillförlitlig 
och användbar i studien (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002). I min litteraturstudie har 
jag generellt använt mig av vetenskapliga källor, bortsett från icke-vetenskapliga tidskrifter 
såsom Balans. Jag är medveten om att detta i viss mån kan minska studiens vetenskapliga 
tillförlitlighet, men å andra sidan blir uppsatsen mer relevant och givande för läsaren.  
 
När det gäller den primära datainsamlingen har jag valt att använda mig av en 
semistrukturerad intervjuguide med tio öppna frågor. Även om jag använder mig av en helt 
öppen intervju, finns det dock alltid en viss grad av förstrukturering, annars skulle intervjun 
bli alltför omfattande och nästintill omöjlig att analysera. Denna förstrukturering kan även 
vara omedveten genom att intervjuaren har åsikter om ämnet som på så sätt styr intervjun 
(Jacobsen, 2002). Eftersom jag är medveten om min förförståelse inom ämnet, har jag försökt 
att minimera effekten av denna, exempelvis genom att undvika ledande frågor. Jag har även 
låtit respondenten i största möjliga mån tala fritt utifrån intervjuguiden, dock har i vissa fall 
följdfrågor ställts för att få respondenten att vidareutveckla intressanta spår. 
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Då samtliga respondenter befinner sig i Stockholm eller Göteborg, har personliga intervjuer 
varit mycket svårt att utföra i denna studie. Två av intervjuerna genomfördes dessutom på 
samma dag med bara några timmars mellanrum, vilket omöjliggjorde besöksintervjuer. 
Nackdelen med en telefonintervju är att information kan gå förlorad samt att intervjuaren 
mister möjligheten att läsa av respondentens kroppsspråk etcetera (Jacobsen, 2002). Detta har 
jag försökt eliminera genom att dels ha flera kontakter med respondenten innan själva 
intervjun, dels genom att använda mig av bandspelare. (Dock ville en av respondenterna vara 
anonym i undersökningen och inte bli inspelad). Dessutom har intervjuguiden skickats ut 
minst en vecka inför varje intervjutillfälle, för att därigenom ge respondenten goda 
möjligheter till att förbereda sig.  
 
Beträffande validiteten, det vill säga uppsatsens giltighet, har utvalda respondenter noggrant 
selekterats utifrån deras kunskaper inom ämnet. Samtliga arbetar på de större 
revisionsbolagen i Stockholm och Göteborg där de ingår i specialistgrupper eller på annat sätt 
är verksamma inom IFRS. Likaså har intervjuguiden utformats med utgångspunkt i 
problemställningarna, allt för att öka studiens giltighet. 
 
Inför granskningen av årsredovisningar har jag noggrant studerat IAS 36 samt andra relevanta 
källor som berör nedskrivningstest av goodwill. Detta för att skapa en god förförståelse inom 
ämnet, vilket är en nödvändighet då IAS 36 punkt 134 berör förhållandevis komplicerade 
regler, enligt min mening. Många gånger finns en tolkningsproblematik och 
gränsdragningarna i granskningsprocessen har ibland varit svårdragen. Detta kan medföra att 
min dokumentstudie inte är hundraprocentig i alla avseenden, med tanke på att både företagen 
själva och deras revisorer har haft vissa problem med tolkningen av kraven. Detta är något jag 
är medveten om och som jag försökt minimera genom att lägga mycket tid på själva förarbetet 
samt att granska varje företags årsredovisning minst två gånger för att inte missa eller feltolka 
information.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 
I detta avsnitt presenteras relevanta teorier för att besvara uppsatsens frågeställningar och 
syfte. Kapitlet inleds med en beskrivning gällande utvecklingen av redovisningsregler i 
Sverige för att sedan gå in djupare på teorier kring forskningsfrågorna. 
 
 

3.1 Utvecklingen av redovisningsregler i Sverige 
 
Den redovisningspraxis som vi har i Sverige idag, är ett resultat av en lång historisk 
utveckling (Smith, 2006). Genom att studera den historiska utvecklingen kan en tydlig ökning 
av informationsrapporteringen konstateras, vilket har sin utgångspunkt i det ständigt växande 
informationsbehovet från företagets intressenter (Artsberg, 2005). I föreliggande avsnitt 
kommer det presenteras några av de faktorer som har haft störst påverkan på den svenska 
redovisningen samt ges en inblick i den harmoniseringsprocess som inleddes i och med 
inträdet i EU. 
 
 

3.1.1 Kontinental och anglosaxisk redovisningstradition 
 
Internationell redovisningspraxis kan indelas i två huvudgrupper, den kontinentala och den 
anglosaxiska traditionen. Den kontinentala traditionen omfattar Japan och de västeuropeiska 
länderna, med undantag för Storbritannien, Irland och Holland. De sistnämnda länderna 
tillsammans med USA, anammar den anglosaxiska traditionen (Smith, 2006). 
 
Skillnaderna mellan de två traditionerna bygger på olika civilrättsliga perspektiv. Den 
kontinentala civilrätten härstammar från romersk rättstradition och kännetecknas av legalitet. 
Det finns även en stark koppling mellan redovisning och beskattning. Anglosaxiska 
traditionen är inte lika legalistisk och baseras inte i samma omfattning på nedskrivna lagar 
som den kontinentala traditionen gör. Istället bygger den på sedvanerätt kopplat till 
prejudicerande domstolsbeslut (Smith, 2006).  
 
En bidragande orsak till de stora skillnaderna är valet av finansieringskälla, det vill säga om 
företaget i första hand är finansierat med eget kapital eller med lån. Inom de 
kontinentaleuropeiska länderna har det traditionellt varit vanligare med en försiktigare 
redovisning och ett aktivt användande av fonder och reserver. Företagen har främst 
finansierats med upplånat kapital, vilket givit långivarna en stark ställning (Artsberg, 2005). I 
de anglosaxiska länderna, å andra sidan, har istället redovisningen varit mer öppen och 
informativ. Detta har att göra med det faktum att företagen i första hand finansierats med eget 
kapital och att det därmed finns ett starkt aktieägarintresse (Smith, 2006). Ibland talas det 
även om ett kapitalmarknadsperspektiv, eftersom det fokuseras så mycket på 
kapitalmarknaden och dess investerare. Investerare behöver redovisningsinformation för att 
kunna jämföra företag, göra prognoser med mera. Detta ställer högre krav på redovisningen i 
fråga om dess mängd och innehåll (Artsberg, 2005). 
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Även redovisningsprofessionens inflytande skiljer sig åt mellan de två grupperna. Inom den 
anglosaxiska traditionen har kåren traditionellt varit större och haft ett starkare inflytande i 
jämförelse med den kontinentala. Det här är en följd av skillnaderna i ägarstrukturen, i 
synnerhet inom de större företagen. I de kontinentala länderna har staten, banker och i vissa 
fall familjeintressen haft ett betydande ägarinflytande. I de länder som tillhör den 
anglosaxiska traditionen har företagen i regel varit större, börsnoterade och haft en mer 
omfattande spridning av aktierna (Smith, 2006). Detta kan kopplas till stycket ovan där det 
framgår att kravet på redovisningsinformation är högre inom de länder där aktieägarna har en 
stark ställning. Höga krav på informationen och dess riktighet ställer också högre krav på 
konsulter och granskare. Så även om redovisningsprofessionen har mer inflytande, är det 
således också vanligare att byråer men även enskilda konsulter och revisorer stäms och krävs 
på skadestånd (Nilsson S. 2005). 
 
 

3.1.2 Harmoniseringsprocessen   
 
När det gäller den senare utvecklingen på redovisningsområdet, har den anglosaxiska 
traditionen vuxit sig allt starkare, vilket delvis kan förklaras genom Storbritanniens starka 
ställning inom EU. Detta har gjort att den kontinentala traditionen fått kliva lite åt sidan till 
förmån för utvidgandet av det anglosaxiska synsättet, som delat upp sig i två varianter, ett 
amerikanskt, FASB och ett mer europeiskt organ, IASB (Smith, 2006). En närmare 
beskrivning av dessa organisationer sker under avsnitt 3.2. 
 
När Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995 var det starten på en omfattande 
standardisering av svensk redovisning. År 1995 beslutade EG- kommissionen om en ny 
strategi för harmonisering på redovisningsområdet. Unionen skulle från och med nu vara 
delaktiga i den internationella standardiseringsprocessen och bidra till att underlätta för de allt 
mer framväxande multinationella/globala företagen. Som en följd antog Europaparlamentet år 
2002 en förordning gällande tillämpning av internationella redovisningsstandarder inom EU. 
Förordningen innebar att från och med år 2005 skulle alla företag som var hemmahörande 
inom unionen och var noterade på en reglerad marknad, bli skyldiga att utarbeta sin 
koncernredovisning enligt ett gemensamt internationellt regelverk, IAS (SOU, 2003:71).  
 
Avsikten med IAS- förordningen var att öka markandseffektiviteten och därigenom minska 
företagens kapitalkostnader. Det här skulle ske genom att företagen använde sig av enhetliga 
regler, något som skulle höja kvaliteten på de finansiella rapporterna som publicerades. 
Dessutom var syftet att förstärka den fria rörligheten på kapital samt skapa möjligheter för 
företagen att kunna konkurrera på lika villkor på kapitalmarknaderna (SOU, 2003:71). För 
onoterade bolag ger IAS- förordningen varje medlemsland själv friheten att bestämma 
huruvida IASBs standarder ska tillämpas. I Sverige har Årsredovisningslagen anpassats så att 
även icke noterade företag kan använda sig av reglerna i sin koncernredovisning. Dock finns 
vissa svårigheter för de enskilda företagen att tillämpa regelverket fullt ut, vilket är en följd av 
den starka kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige (Smith, 2006). En 
koncern är däremot inte ett eget skattesubjekt och berörs därmed inte på samma sätt av den 
svenska skattelagstiftningen (Sandström, 2005). 
 
Som ett led i anpassningen till de internationella redovisningsreglerna, har det från och med 
årsskiftet 2007 införts nya kategorier av företag i Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Det 
finns numera fyra kategorier av företag, där kategori 1 utgör de minsta och kategori 4 de 
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företag som är skyldiga att tillämpa IASBs utgivna standarder. Andra nyheter i lagen är 
exempelvis uppdelningen i större och mindre företag enligt 1 kap. 3 §, där det ställs lägre krav 
på årsredovisningen i de mindre företagen. På motsvarande sätt har det även skett en 
uppdelning i större och mindre koncerner, vilket har inneburit att de mindre koncernerna inte 
behöver upprätta en koncernredovisning. 
 
Från och med år 2008 kommer det att ske ytterligare justeringar i Årsredovisningslagen (SFS 
1995:1554), bland annat i 4 kap. som rör värderingsfrågor. Detta är en strävan att göra 
årsredovisningen ännu mer lik koncernredovisningen och ett steg närmare en enhetlig 
internationell redovisning. 
 
 

3.2 Normgivande organ 
 
Den svenska redovisningstraditionen utvecklas ständigt med förändrade regelverk och 
införandet av nya normgivande organ. En märkbar tendens är en allt mer starkare fokusering 
på den ökande internationella publiken och de svenska börsbolagen figurerar idag i större 
utsträckning på utländska börser såsom London, New York och Frankfurt (Nilsson, S. 2005). 
Svensk normbildning har under de senaste åren intagit en mittposition inom 
redovisningsområdet, med de kontinentaleuropeiska länderna på ena sidan och de 
anglosaxiska länderna på den andra. Nedan presenteras några av de mest betydande 
normbildarna inom svensk redovisning. 
 
 

3.2.1 Bokföringsnämnden 
 
Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som utger allmänna råd, uttalanden och 
vägledningar till företag. I nämnden sitter tio ledamöter, vilka samtliga utses av regeringen 
(Bokföringsnämnden, 2007). Nämndens huvuduppgift är att verka för utvecklandet av god 
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Trots att råden inte 
formellt är tvingande för företagen, åberopas dessa publikationer av domstolarna på liknande 
sätt som förekommande lagtext. Traditionellt har bokföringsnämnden i första hand varit 
inriktade på redovisningsproblem i små och medelstora företag, men i och med införandet av 
IAS/IFRS har nämndens ansvar för dessa företag ökat, samtidigt som Redovisningsrådets roll 
som normbildare försvagats. Detta beror att de internationella reglerna inte är lika vägledande 
för mindre och medelstora företag såsom Redovisningsrådets rekommendationer tidigare var 
(Nilsson, S. 2005). 
 
 

3.2.2 Redovisningsrådet/Rådet för finansiell rapportering 
 
Redovisningsrådet, till skillnad från BFN, är en privaträttslig organisation som drivs av 
”Föreningen för utvecklandet av god redovisningssed” (SOU, 2003:71). Redovisningsrådets 
uppgift är att ge ut rekommendationer och främja utvecklandet av god redovisningssed i 
framför allt börsnoterade bolag (Nilsson, S. 2005). Från och med den 1 januari 2005 skall 
rekommendationerna utformas med utgångspunkt i IASBs regelverk. Avvikelser får endast 



 19

förekomma om svensk lag lägger hinder för en redovisning enligt IAS/IFRS eller om det finns 
andra starka skäl (Redovisningsrådet, 2007) 
 
Redovisningsrådet avvecklades dock och ersattes av ”Rådet för finansiell rapportering” från 
och med den 31 mars 2007 (Redovisningsrådet, 2007). Detta har sin utgångspunkt i införandet 
av IAS/IFRS, vilket kraftigt minskade rådets betydelse som normbildare. Den nya 
organisationen skall verka för god redovisningssed samt ge regelbunden finansiell 
rapportering till svenska noterade bolag. Rådet skall även internationellt tillvarata Sveriges 
intressen i redovisningsfrågor (Rådet för finansiell rapportering, 2007).  
 
 

3.2.3 FAR SRS 
 
FAR bildades 1923 vid en utbrytning ur Svenska Revisorssamfundet, SRS och var länge den 
viktigaste privata normbildaren på redovisningsområdet. FAR representerar Sverige i de flesta 
internationella revisions- och redovisningsorgan, men även SRS har representanter i vissa 
internationella organ. FAR var även en av initiativtagarna bakom Redovisningsrådet, med 
avsikten i detta skede att upphöra med sin egen utgivning av rekommendationer (Nilsson, S. 
2005).   
 
Den 1 september 2006 gick de två revisorsföreningarna samman igen och bildade FAR SRS. 
FAR SRS är numera en branschorganisation för både revisorer och rådgivare och 
representerar idag omkring 4000 medlemmar. Sammangåendet ska stärka revisorsyrket med 
tillhörande yrkesområden samt öka förståelsen och intresset för revisorsbranschen genom 
normer och stöd för dess medlemmar (FAR SRS, 2007). 
 
 

3.2.4 International Accounting Standards Board 
 
IASB är ett internationellt råd med säte i London (Artsberg, 2005). Organisationen, som 
tidigare hette International Accounting Standards Committée, IASC, bildades 1973 men 
genomgick en rad omstruktureringar under slutet av 1990- talet, varvid organisationen 
ombildades 2001. IASB är en privatfinansierad normbildare vars främsta uppgift är att 
publicera IFRS, tidigare IAS, samt i allmänhet verka för en harmonisering på 
redovisningsområdet (Nilsson, S. 2005). Styrelsen består idag av fjorton medlemmar, där 
varje medlem har en röst (IASB, 2007). För att en ny redovisningsstandard ska kunna 
föreslås, måste minst åtta styrelsemedlemmar rösta för förslaget. Det finns även en 
tolkningskommitté, IFRIC, som har till uppgift att ge ut kommentarer och tolkningar till 
publikationerna (Nilsson, S. 2005).  
 
Sedan de nya redovisningsstandarderna antogs av Europaparlamentet 2002, har EU ett ansvar 
i att övervaka de standarder som utfärdas av IASB. Från och med den 1 januari 2005 skall alla 
företag inom Europeiska unionen vars aktier eller värdepapper är noterade på en reglerad 
marknad tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. För övriga är regelverket frivilligt, dock 
finns krav på att de företag som bestämmer sig för att tillämpa regelverket därmed är 
förpliktade att göra det fullt ut. Det går därmed inte att ”välja ut” enstaka regler (Axelman et 
al., 2003). 
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Det ramverk som IASB baseras på är starkt influerat av det amerikanska FASB och fokuserar 
i större utsträckning på redovisningens kvalitativa egenskaper än på redovisningsprinciper. I 
framtiden kommer förmodligen det starka redovisningsprinciptänkandet i Sverige att få ge 
vika för detta internationella ramverk (Holm & Persson, 2005).  
 
 

3.2.5 Financial Accounting Standards Board 
 
Den mest inflytelserika normbildaren på redovisningsområdet är den amerikanska 
organisationen FASB. FASB bildades under 1970- talet och ersatte då föregångaren 
Accounting Principles Board, APB (Artsberg, 2005). FASB finansieras av en 
välgörenhetsstiftelse som tar emot donationer och även utser FASBs ledamöter. Detta för att 
upprätthålla en hög grad av oberoende i organisationens strukturella uppbyggnad. FASB har 
stora finansiella resurser och innehar en mycket stark ställning inte bara i USA utan även i 
övriga världen (Artsberg, 2005). Sverige, liksom många andra länder, har haft organisationens 
ramverk som utgångspunkt vid utvecklandet av normbildare och regelverk. Både IASB och 
före detta Redovisningsrådet är starkt influerade av FASBs arbete (Nilsson, S. 2005). 
 
FASBs rekommendationer, Financial Accounting Standards, FAS, är en mycket detaljerad 
regelsamling. FAS ämnar täcka de flesta områden inom den externa redovisningen och till 
skillnad mot IASB, inkluderas även rekommendationer till ideella föreningar (Nilsson, S. 
2005). 
 
År 2002 träffades den europeiske normsättaren IASB och dess motsvarighet i USA, FASB för 
att diskutera konvergensen av de internationella redovisningsstandarderna. Konvergensmålet 
samt den strategi som skulle tillämpas, publicerades i det så kallade ”Norwalk Agreement”. I 
Norwalk Agreement beskrivs konvergens som en utveckling av högkvalitativ 
redovisningsstandard som kan tillämpas både nationellt och internationellt för finansiell 
rapportering. Det innebar bland annat att olikheter mellan IAS/IFRS och US GAAP2 skulle 
tas bort samt försök till att koordinera fler aktiviteter skulle göras. I ett senare möte år 2005 
förkastades definitionen av begreppet konvergens såsom det är förklarat i ett lexikon, 
nämligen att det är en sammanslutning eller likhet. Istället enades organen om att definitionen 
som antogs i Norwalk Agreement skulle vara gällande. Denna syn på konvergens innebär att 
utvecklingen varken går mot en renodlad IASB eller FASB standard. Meningen med 
processen är att båda standarderna ska gå mot ett gemensamt mål, där utformandet och 
förbättringen av den finansiella redovisningen sker utifrån olika aspekter (FASB, 2007). 
 
 

3.3 Redovisningsprinciper 
 
Redovisningsprinciper är allmänna normer som kan fungera som riktlinjer för hur mer 
detaljerade redovisningsregler ska upprättas. Principerna ska bidra till att redovisningen 
uppfyller sitt syfte (Nilsson, S. 2005). 
 
 

                                                 
2 US GAAP är en amerikansk motsvarighet till ”god redovisningssed” och en sammanfattande benämning av den 
amerikanska redovisningsstandarden (Nilsson, S. 2005). 
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3.3.1 Rättvisande bild 
 
Rättvisande bild har tolkats på många olika sätt och det är svårt att finna en enhetlig definition 
av begreppet. Konceptet härstammar från det engelska ”a true and fair view”, där den sanna 
delen (true) har fallit bort. Inom den kontinentala redovisningstraditionen innebär begreppet 
att redovisningen följer de lagar och rekommendationer som finns, medan den anglosaxiska 
traditionen tillåter ett visst åsidosättande av normer om detta anses ge en mer rättvisande bild 
av företaget (Artsberg, 2005).  
 
I och med införandet av IFRS har det blivit allt viktigare att årsredovisningen återspeglar en 
rättvisande bild, vilket har sin förklaring i det faktum att vi allt mer influeras av den 
anglosaxiska redovisningstraditionen (Artsberg, 2005).  
 
 

3.3.2 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen är djupt rotad i svensk redovisning. Principen kan kortfattat beskrivas 
som att ett företags tillgångar ska värderas lågt och dess skulder ska värderas högt (Artsberg, 
2005). Detta innebär att vid valet av två möjliga värden, ska det lägsta värdet väljas för 
värdering av tillgångar respektive det högsta värdet för värdering av skulder. De värden som 
företagen oftast väljer mellan är anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet eller 
nyttjandevärdet av tillgången. Detta får konsekvensen att vinster inte redovisas förrän vid 
försäljning, det vill säga de anteciperas ej. Det motsatta gäller för skulder då orealiserade 
förluster redovisas. Försiktighetsprincipen kan därmed innebära ett asymmetriskt risktagande, 
då subjektiva bedömningar är tillåtna så länge som de baseras på en pessimistisk och inte 
optimistisk grund. Denna asymmetri kan få negativa följder vad gäller jämförbarheten, dels 
inom företaget mellan olika perioder, dels mellan olika företag. Det kan bli både över- och 
underskattningar på skulderna respektive tillgångarna (Smith, 2006).  
 
Utifrån denna ansats antas företagsledare ha en tendens att vara alltför optimistiska, vilken gör 
att redovisaren därmed måste ha ett övervägande pessimistiskt förhållningssätt för att skapa 
en balans i redovisningen (Nilsson, S. 2005). Dessutom förutsätter principen att 
redovisningens användare vilseleds mindre av alltför pessimistiska bedömningar än av alltför 
optimistiska (Smith, 2006).   
 
Försiktighetsprincipen har idag störst betydelse inom den kontinentala 
redovisningstraditionen, där borgenärskollektivet länge ansetts vara den viktigaste 
intressentgruppen. Detta har gjort att en försiktig tillgångsvärdering utgått ifrån vad som är 
det bästa ur långivarnas intresse (Nilsson, S. 2005). Inom den anglosaxiska 
redovisningstraditionen har aktieägarna länge haft en dominerande roll som intressentgrupp. 
Även inom Sverige och andra länder som tidigare tillhörde den kontinentala traditionen, har 
aktieägarintresset ökat. En aktieägare anses inte vara lika intresserad av en försiktig 
tillgångsvärdering såsom en långivare. Det här har föranlett en viss nedtoning av principen, 
vilket märks tydligt inom IFRS där vissa tillgångar idag ska värderas till verkligt värde 
(Smith, 2006). 
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3.3.3 Matchningsprincipen 
 
Matchningsprincipen berör sambandet mellan intäkter och kostnader. Principen kan beskrivas 
som att ”inga utgifter omvandlas till kostnader förrän utgiften genererar intäkter”. Det 
svåraste med matchningen är att finna en metod för hur kostnaderna lämpligast kopplas till 
intäkterna. Ibland framhålls att det ska finnas ett orsakssamband mellan posterna för att en 
korrekt matchning ska kunna ske. En annan svårighet med principen är tidpunkten, det vill 
säga att ta reda på när intäkterna och kostnaderna uppstod eller kommer att uppstå (Artsberg, 
2005). 
 
Matchningsprincipen kan ofta komma i konflikt med försiktighetsprincipen, då svårbedömda 
utgifter riskerar att kostnadsredovisas för sent (Nilsson, S. 2005). 
 
 

3.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
Enligt IASBs referensram finns ett antal kvalitativa egenskaper som bör ställas på 
redovisningsinformationen. Dessa egenskaper ska göra informationen i de finansiella 
rapporterna mer användbar för mottagaren (Artsberg, 2005). 
 
 

3.4.1 Relevans  
 
Redovisningsinformation anses vara relevant när den på ett eller annat sätt är användbar vid 
beslutfattande. Detta kan ske genom historisk information, bedömning av nuvarande situation 
eller genom prognoser för framtiden. IASB poängterar vikten av att företag särskilt lämnar 
upplysning om ovanliga eller sällan förekommande händelser som påverkar resultatet. Detta 
för att underlätta läsarens bedömning av informationen (Artsberg, 2005).  
 
Inom begreppet relevans inkluderas även två andra ”krav”, nämligen begriplighet och 
aktualitet. Det första kravet, begriplighet, innebär att mottagaren av 
redovisningsinformationen skall förstå innebörden av denna (Smith, 2006). Dock utgår IASB 
ifrån att läsaren av redovisningsinformationen har en rimlig kompetens inom området och 
menar att läsaren har en skyldighet att skaffa sig nödvändig kunskap (Artsberg, 2005). Det 
andra kravet, aktualitet, avser vikten av aktuell information. För att 
redovisningsinformationen skall vara tillämpbar som beslutsunderlag, bör externa rapporter 
inte publiceras allt för lång tid efter bokslutstillfället och inte med för stora tidsintervall 
(Smith, 2006). 
 
 

3.4.2 Tillförlitlighet 
 
Att redovisningen är tillförlitlig betyder att den inte får innehålla några väsentliga 
felaktigheter eller vara vinklad. IASB anger ett antal egenskaper som förtydligar begreppets 
innebörd. Några av de viktigaste är validitet, innebörd före form samt neutralitet (Artsberg, 
2005). Validitet är ett mått på hur väl redovisningen avspeglar det som den är menad att 
avspegla och om det finns en överensstämmelse mellan språk och verklighet (Smith, 2006). 
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”Innebörd för form” innebär att den ekonomiska innebörden går före den juridiska formen, 
om det skulle visa sig att det inte finns en samstämdhet för hur en händelse ska redovisas. För 
de flesta transaktioner sammanfaller dock den ekonomiska innebörden och den juridiska 
formen. Neutralitetsbegreppet går ut på att redovisningsinformationen ska vara neutral till sin 
karaktär. Den redovisningsskyldige får inte medvetet försöka påverka beslutsfattandet i en 
viss riktning, genom att sålla ut eller presentera informationen på ett sätt som minskar 
redovisningens neutralitet (Artsberg, 2005).  
 
 

3.4.3 Jämförbarhet 
 
Jämförbarhet betyder att liknande ekonomiska transaktioner skall behandlas likadant i 
redovisningen, över olika tidsperioder och mellan olika företag (Smith, 2006). För att kunna 
göra jämförelser över tiden ska redovisningsprinciper tillämpas på ett konsekvent sätt 
(Artsberg, 2005). Att det finns en jämförbarhet över tiden är ett måste för att prognoser och 
andra antaganden om framtida händelser ska kunna göras. När det gäller jämförelser mellan 
olika företag är detta viktigt i synnerhet ur investerares och andra intressenters synvinkel. 
Utan jämförbarheten blir det exempelvis oerhört svårt att kunna fatta rationella beslut på en 
aktiemarknad där det saknas jämförbara mått mellan företagen (Smith, 2006).  
 
En viss försiktighet bör emellertid iakttas vid användandet av konceptet jämförbarhet. Att 
konsekvent använda sig av historiska transaktioner, i tider då prisbilden fluktuerar kraftigt, 
kan skapa en orealistisk bild av företaget. Att redovisningen ska vara jämförbar över tiden är 
dock inte tänkt att hindra anpassningen till nya lagar och rekommendationer (Smith, 2006). 
Istället ska företaget lämna tydlig information i årsredovisningen vid byte av 
redovisningsprincip eller motsvarande (Artsberg, 2005). 
 
 

3.5 Goodwill 
 
Enligt nuvarande redovisningsregler, IFRS 3 punkt 52, kan goodwill som uppkommer i ett 
rörelseförvärv ses som ”en betalning för framtida ekonomiska fördelar som inte går att 
enskilt identifiera och inte heller att redovisa separat” (Internationell redovisningsstandard i 
Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 106). 
 
 

3.5.1 Tidigare normgivning  
 
År 1944 kom den första regeln för redovisning av goodwill i Sverige och den återfinns i 1944 
års Aktiebolagslag. I denna lag bestämdes det att goodwill, som uppkommer vid ett 
rörelseförvärv, ska tas upp som en anläggningstillgång och skrivas av under högst tio år om 
det inte finns omständigheter som motiverar en längre period (Nilsson, S-A. 1998).  
 
Under senare hälften av sjuttiotalet överfördes reglerna till Bokföringslagen som utkom 1976. 
Detta innebar att reglerna för goodwill inte längre enbart gällde aktiebolag, utan från och med 
nu var de allmänt giltiga för alla företag. En enda ändring skedde i och med den nya 
lagstiftningen, nämligen att goodwillposten inte fick under några omständigheter skrivas av 
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på mer än tio år. Under åttiotalet förekom en mängd olika sätt att hantera goodwill. Många 
företag följde bestämmelserna i Bokföringslagen, andra skrev bort goodwill helt med 
hänvisning till de brittiska reglerna och vissa använde det amerikanska synsättet, vilket 
möjliggjorde en avskrivning på 40 år (Nilsson, S-A. 1998).   
 
1989 bildades Redovisningsrådet och 1991 kom de ut med en rekommendation som gjorde 
gällande att goodwill skulle tas upp som en tillgång och skrivas av. Avskrivningstiden 
rekommenderades vara tio år, men i vissa fall då förvärven ansågs strategiska, kunde 
tillgången skrivas av på maximalt 20 år. Under föreliggande omständigheter skulle emellertid 
posten nedskrivningstestas vid varje bokslut. Det fanns även möjlighet att återföra gjorda 
nedskrivningar om de ansågs felaktiga eller om förhållanden som låg till grund för 
nedskrivningen hade ändrats. Bortskrivning av goodwill var dock inte längre ett alternativ 
(Nilsson, S-A. 1998).   
 
 

3.5.2 Nuvarande normgivning  
 
I och med införandet av de internationella redovisningsstandarderna gäller nya regler för 
redovisning av goodwill efter förvärvet. Enligt IFRS 3 skall goodwill redovisas till 
anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade nedskrivningar. Goodwill ska därmed inte 
längre skrivas av utan definieras som en immateriell tillgång med obestämbar 
nyttjandeperiod, där företagen ska göra en årlig nedskrivningsprövning av det redovisade 
värdet. Vid en nedskrivningsprövning jämförs det redovisade värdet med tillgångens 
återvinningsvärde. Till skillnad mot tidigare normgivning får en nedskrivning av goodwill 
inte längre återföras (Persson & Hultén, 2006). 
 
Redovisningsrådets rekommendation 17, RR 17, beskriver hur nedskrivningen av en tillgång 
ska redovisas. Rekommendationen anger även hur värdet ska beräknas samt vilken 
information om nedskrivningen som ska lämnas. RR 17 är baserad på IAS 36, Impairment of 
Assets (RR 17, 2000) 
 
 

3.6 International Accounting Standard 36 
 
Införandet av IFRS 3 innebar en revidering av IAS 36, Nedskrivningar. Den största 
förändringen är, som nämnts tidigare, att goodwill inte längre får skrivas av löpande, utan ska 
istället årligen nedskrivningsprövas. För att fastställa om en tillgång behöver skrivas ned, ska 
företaget vid varje bokslut bedöma om det föreligger någon indikation på att tillgången har 
minskat i värde (Jonsson et al., 2005)  
 
 

3.6.1 Kassagenererande enheter 
 
Om det finns indikationer på att en tillgång minskat i värde ska tillgångens återvinningsvärde 
beräknas (se nedan), vilket ska ske individuellt per tillgång. När det inte är möjligt att 
fastställa värdet för den enskilde tillgången, ska beräkningen ske för den kassagenererande 
enhet som tillgången tillhör (Axelman et al., 2003). Med kassagenererande enhet avses ”den 
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minsta identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till 
inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av 
tillgångar” (Smith, 2006, s. 182).  
 
När goodwill prövas för ett nedskrivningsbehov ska förvärvad goodwill fördelas på de av 
koncernens kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av förvärvet (Internationell 
redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006). Om enhetens återvinningsvärde, inklusive 
andel av goodwill, är lägre än det redovisade värdet ska posten skrivas ned, i första hand 
goodwill och därefter andra tillgångar i proportion till deras redovisade värden (Axelman et 
al., 2003). Återvinningsvärdet av en kassagenererande enhet återspeglar de framtida fördelar 
som goodwillposten väntas ge (Smith, 2006).   
 
Då definitionen av en kassagenererande enhet innebär att enhetens tillgångar tillsammans 
skapar kassaflöden, är det omöjligt att göra en helt objektiv fördelning av det belopp som ska 
skrivas ned. Istället måste fördelningen ske schablonmässigt. Ingen tillgång skall dock skrivas 
ned till ett lägre belopp än dess verkliga värde och aldrig till ett lägre värde än noll (Smith, 
2006).  
 
 

3.6.2 Återvinningsvärde 
 
Återvinningsvärdet definieras som det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet 
(Axelman et al., 2003). Företaget måste inte nödvändigtvis beräkna båda dessa värden. Om ett 
av dem överstiger det redovisade värdet för tillgången, behöver tillgången ej skrivas ned och 
då behöver inte det andra värdet räknas fram (Jonsson et al., 2005). Tillgången ska skrivas 
ned om det redovisade värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde (Axelman et al., 2003).  
 

 
 
Figur 3.6.1 Illustration av återvinningsvärdet 
 
Nettoförsäljningsvärdet är verkligt värde minus försäljningskostnader och beskrivs enligt IAS 
36 punkt 25 som ”det pris som finns i ett bindande avtal mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, justerat för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen av tillgången”. Om detta 
förhållande saknas men det finns en aktiv marknad, är det marknadspriset minus 

Återvinningsvärde 

Nyttjandevärde 

Nettoförsäljnings-
värde 



 26

försäljningskostnader som utgör dess nettoförsäljningsvärde (Internationell 
redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006). 
 
Nyttjandevärdet beräknas genom att det görs en uppskattning av framtida kassaflöden, som 
goodwill inom den kassagenererande enheten förväntas ge upphov till samt en diskontering av 
dessa framtida in- och utbetalningar (Jonsson et al., 2005). 
 
Vid beräkning av framtida kassaflöden ska de antaganden som görs vara rimliga och 
verifierbara. Uppskattningarna ska baseras på företagsledningens bästa bedömning av de 
ekonomiska förhållanden som förväntas råda under tillgångens nyttjandeperiod. Kassaflödena 
ska grundas på de senast fastställda finansiella budgetar och prognoser för företaget, med en 
tidsperiod om högst fem år, såtillvida inte en längre period kan motiveras. När en längre 
period än fem år används, ska bedömningarna baseras på en oförändrad eller avtagande 
tillväxttakt, om det inte finns goda skäl för en ökande tillväxt (Jonsson et al., 2005)  
 
När företaget vid varje bokslutstillfälle undersöker om det finns någon indikation på att 
tillgången minskat i värde, ska hänsyn tas till både interna och externa indikatorer (Axelman 
et al., 2003).  
 
Exempel på externa indikatorer: 

• Tillgångens marknadsvärde har minskat kraftigt. 
• Marknadsförutsättningar, i form av bland annat teknologisk och ekonomisk utveckling 

eller lagstiftning, påverkar värdet på tillgången negativt. 
• Stigande marknadsräntor eller avkastningskrav, vilket inverkar på 

diskonteringsfaktorn vid beräkning av tillgångens nyttjandevärde. 
• Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet. 
 

Exempel på interna indikatorer: 
• Tillgången är tekniskt föråldrad eller skadad. 
• Negativa förändringar, exempelvis omstruktureringar eller nedläggningar, gör att 

tillgången inte kan nyttjas till det som den är avsedd för. 
• Tillgångens avkastning är sämre än vad som tidigare förväntats (Smith, 2006). 

 
 

3.6.3 Diskonteringsfaktor 
 
Vid beräkning av nyttjandevärdet används en diskonteringsfaktor. Denna brukas vid 
diskontering av framtida kassaflöden till nuvärde och ska anges före skatt (Axelman et al., 
2003).  Diskonteringsfaktorn ska enligt IAS 36 punkt 55 ”återspegla aktuella 
marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som särskilt avser den 
tillgång för vilken uppskattningarna av de framtida kassaflödena inte har justerats”. Därmed 
ska den faktor som används vid beräkning av nyttjandevärdet inte beakta de risker som 
kassaflödena redan är justerade för (Jonsson et al., 2005). 
 
Diskonteringsfaktorn beräknas utifrån marknadens avkastningskrav för liknande tillgångars 
transaktioner eller från den ”vägda genomsnittliga kapitalkostnaden” i liknande företag. När 
den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden, WACC3, används, ska värdena baseras på 
                                                 
3 WACC= The Weighted Average Cost of Capital (Brealey et al., 2004). 
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noterade bolag där tillgångarnas fördelar och risker är liknande med den tillgång som är 
föremål för beräkning (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006). 
 
WACC utgör det sammanlagda avkastningskravet som aktieägare och långivare förväntar sig 
och kan beräknas enligt följande formel (Brealey et al., 2004): 
 
 

WACC = 
V
Er

V
DTr equitycdebt +⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ − )1(  

 
Där: rdebt = långivarnas avkastningskrav 
 Tc = skattesatsen 
 D/V = skuldernas andel av det totala kapitalet 
 requity = aktieägarnas avkastningskrav 
 E/V  = egna kapitalets andel av det totala kapitalet  
 
 
Om goodwill förväntas ge upphov till lika stora betalningar, ingående kassaflöden, varje år, 
kan formeln för ”summan av en geometrisk serie” användas vid beräkning av nuvärdet 
(Nilsson H. et al., 2002): 
 
Diskonteringsfaktor för summa nuvärde = 1- (1+r)n 

r 
 

Där: r = kalkylränta 
      n = antal år (perioder)    
 
 

3.6.4 Upplysningskrav 
 
Vid nedskrivningsprövningen ska företaget lämna omfattande information om de 
uppskattningar och antaganden som gjorts i testet (Persson & Hultén, 2006).  
 
Följande upplysningar ska uppges i redovisningen för varje kassagenererande enhet där det 
redovisade värdet för goodwill, som är fördelat på enheten, är betydande i storlek jämfört med 
företagets totala redovisade goodwillvärde (Persson & Hultén, 2006). Dessa upplysningskrav 
återfinns i IAS 36 punkt 134 och nedan följer en genomgång av några av de krav som är mest 
relevanta i denna uppsats. 
 

• Företaget ska redovisa värdet för goodwill fördelat på kassagenererande enheter. 
• I redovisningen ska det framgå om återvinningsvärdet utgörs av 

nettoförsäljningsvärdet eller nyttjandevärdet. 
• Baseras återvinningsvärdet på nyttjandevärdet ska följande information lämnas:  

– En beskrivning av varje viktigt antagande som företagsledningen har baserat 
sina kassaflödesprognoser på.     

– En beskrivning av den metod som använts för att fastställa värdet/värdena för 
varje antagande. 
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– Upplysning om den period som kassaflödena prognostiserats över. 
Prognosperioden ska vara grundad på finansiella budgetar/prognoser och om 
den överstiger fem år, ska detta motiveras.          

– Uppgivande av den tillväxttakt som använts för kassaflöden bortom budget-
/prognosperioden. Om tillväxttakten överstiger den långfristiga tillväxttakten 
inom den bransch, land etcetera som företaget är verksamt i, ska motivation 
lämnas. 

– Företaget ska även ange den diskonteringsfaktor som tillämpas och denna ska 
redovisas före skatt. 

• Baseras återvinningsvärdet på nettoförsäljningsvärdet ska den metod som används för 
att fastställa detta, anges. Om inte värdet fastställts enligt ett observerat marknadspris 
för enheten, ska följande upplysningar framgå: 

– En beskrivning av varje viktigt antagande som nettoförsäljningsvärdet är 
baserat på. 

– En beskrivning av den metod som använts för att fastställa värdet/värdena för 
varje antagande (Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 
2006). 

 
 
I artikeln Goodwill – ett område som krävt betydande insatser (2006), diskuterar Persson och 
Hultén hur väl företagen uppfyller dessa krav i 2005 års årsredovisningar. Undersökningen 
omfattar 40 företag som är noterade på Stockholmsbörsen. Granskningen visar att inget av de 
undersökta företagen infriar samtliga upplysningskrav enligt IAS 36 punkt 134. I synnerhet 
finns det stora brister i många företag gällande vilken prognosperiod som tillämpas. 
Exempelvis har vissa angivit att prognosperioden överstiger fem år, men inte lämnat någon 
vidare motivation till detta, vilket är ett krav enligt standarden. Dessutom brister flertalet 
företag i informationskravet med avseende på den tillväxttakt som används.  
 
När det gäller beskrivning av viktiga antaganden, lämnar 35 procent av företagen ingen 
information överhuvudtaget, medan 15 procent anger några av de viktigaste. Endast hälften av 
företagen beskriver varje viktigt antagande i sin redovisning menar Persson och Hultén 
(2006). 
 
Persson och Hultén (2006) anser inte att detta utfall är alltför oväntat, med tanke på de 
tolkningsproblem som finns i några av kraven. Varken företagen eller deras revisorer hade 
någon erfarenhet av förfarandet och det saknades en utarbetad praxis på området. Utifrån 
denna undersökning framgår dock att relativt många företag har en betydande 
förändringspotential till 2006 års årsredovisningar. 
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4. Empiri 
 
 
I föreliggande kapitel presenteras det empiriska material som samlats in under uppsatsens 
gång. Undersökningen består av en dokumentstudie utav åtta företags årsredovisningar samt 
intervjuer med tre respondenter som alla är verksamma inom IFRS.  
 
 

4.1 Dokumentstudie 
 
I studien har åtta företag valts ut och analyserats. Urvalet består av slumpmässigt valda 
företag på Large Cap som redovisar en goodwillpost. Granskningen är gjord på 2006 års 
årsredovisningar, men även årsredovisningarna för 2005 har undersökts.  
 
Jag har valt att studera goodwillpostens storlek, genom att beräkna dess andel av företagets 
totala tillgångar. Undersökningen visade stora skillnader mellan företagen, med ett intervall 
från 0.65 procent till 46.9 procent. Tre av företagen redovisade en goodwillpost under 10 
procent och två av företagen hamnar i intervallet 10-20 procent. Resterande tre företag har en 
goodwillpost som är 30 procent eller högre.  
 
Valda företags årsredovisningar har sedan studerats utifrån IAS 36 punkt 134, för att se hur 
väl de uppfyller upplysningskraven vad gäller nedskrivningsprövningen. Följande punkter har 
särskilt beaktats: 
 

 Huruvida företaget har redovisat goodwillposten fördelat på kassagenererande enheter. 
 

 Om återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningsvärdet eller nyttjandevärdet. 
 

 I de fall nyttjandevärdet används, kontrollera om viktiga antaganden samt metod som 
används för att beskriva dessa, angivits. Granska prognosperioden och i de fall den 
överstiger fem år, särskilt beakta om det finns en motivation till detta. Dessutom 
studera om tillväxttakten för kassaflöden bortom budget-/prognosperioden är angiven, 
samt om företaget lämnat information om tillämpad diskonteringsfaktor. 

 
 När återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningsvärdet, undersöka om varje viktigt 

antagande samt metod som används för att beskriva dessa, finns återgivet. 
 
 
Följande företags årsredovisningar har valts ut och granskats: 
 
Alfa Laval 
Assa Abloy 
Boliden 
Ericsson 
Holmen 
JM 
MTG 
TeliaSonera 
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I tabellen nedan presenteras resultatet av min dokumentstudie. För att få en bättre uppfattning 
om framkomna värden, har även 2005 års årsredovisningar studerats för utvalda företag. En 
närmare beskrivning av resultatet kring varje upplysningskrav finns under avsnitt 4.1.1 till 
4.1.7. 
 
 

IAS 36 p. 134 Uppfyllt 
upplysningskraven 
(År 2006)  

Inte uppfyllt 
upplysningskraven 
(År 2006) 

Uppfyllt  
upplysningskraven 
(År 2005) 

Inte uppfyllt 
upplysningskraven 
(År 2005) 

Kassagenererande  
enheter 

8 - 8 - 

Återvinningsvärde 
 

8* 
 

- 7 1 

Antagande 
 

6 2 4 4 

Metod 
 

8 - 5 3 

Period 
 

6 2 4 4 

Tillväxttakt 
 

3 5 1 7 

Diskonterings- 
faktor 

5 3 5 3 

 
Tabell 4.1 Dokumentstudie 
 
*) Sju av företagen använder sig av nyttjandevärdet, medan ett av företagen tillämpar både 
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Ser mer under avsnitt 4.1.2. 
 
 

4.1.1 Kassagenererande enheter 
 
Vid nedskrivningstestet ska goodwill redovisas fördelat på de kassagenererande enheter som 
förväntas dra nytta av förvärvet. Samtliga åtta utvalda företag redovisar antalet 
kassagenererande enheter, som varierar mellan en och sex stycken. Företagen baserar sin 
uppdelning på geografiska områden, produktlinjer, affärssegment, förvärv, divisioner med 
mera. I jämförelse med 2005, där kassagenererande enheter också angavs av alla företag, 
förefaller flertalet ändock förtydligat sin uppdelning samt givit en motivation till valda 
enheter.  
 
 

4.1.2 Återvinningsvärde 
 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid 
en indikation på att en tillgång minskat i värde, ska återvinningsvärdet beräknas och jämföras 
med det redovisade värdet för tillgången. Sju av företagen använder nyttjandevärdet som 
grund för beräkning av återvinningsvärdet. Det åttonde företaget anger att både 
nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet tillämpas, beroende på vilken kassagenererande 
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enhet som avses. Dock bör framhållas att ungefär en tredjedel av företagen inte bokstavligen 
uppger att nyttjandevärdet används, utan detta framkommer underförstått vid tillämpning av 
kassaflödesprognoser etcetera. 
 
År 2005 var det ett av företagen som inte angav några som helst upplysningar beträffande 
återvinningsvärdet. 
 
 

4.1.3 Antagande 
 
När återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärdet ska företaget lämna information om varje 
viktigt antagande som kassaflödesprognoserna bygger på. Av de åtta företagen anger sex av 
dem något eller några antaganden, medan två av företagen inte beskriver något antagande alls. 
Exempel på antaganden som anges är försäljningstillväxt, diskonteringsränta, 
investeringsbehov, tillväxttakt, rörelsemarginal, volymutveckling, pris- och kostnadsinflation, 
marknadsinitiativ, produktmix, behov av rörelsekapital med mera.  
 
I 2005 års årsredovisningar uppgav endast hälften av företagen upplysningar om 
kassaflödesprognosernas antaganden, varav ett av dessa företag inte lämnade utförlig 
information. 
 
 

4.1.4 Metod 
 
Förutom att lämna information om viktiga antaganden, ska en beskrivning av den metod som 
används för att fastställa dessa anges. Företaget ska uppge om bedömningarna baseras på 
historiska erfarenheter eller på extern information. Fyra av de granskade företagen anger både 
historiska erfarenheter och extern information som metoder för fastställande av viktiga 
antaganden. Tre av företagen uppger endast historiska erfarenheter till exempel prognoser, 
budget, affärsplaner och andra historiska pris- och kostnadstrender. Ett av företagen redovisar 
endast externa källor, vilket kan avse branschstudier i form av utvecklingen inom branschen 
samt annan extern information angående marknadsläget.   
 
Vad gäller upplysningskravet avseende metod, har en viss förbättring skett i de granskade 
företagen gentemot föregående år, då tre av dem inte beskrev någon metod för fastställande av 
viktiga antaganden. Visst finns en viss förbättringspotential inom detta område, då många 
anger en relativt allmän metodbeskrivning.  
 
 

4.1.5 Period 
 
Enligt IAS 36 punkt 134, ska företaget lämna upplysning om den period som kassaflödena 
prognostiserats över och om den överstiger fem år ska detta motiveras. Sex av företagen 
lämnar information och anger en prognosperiod mellan två till tjugo år. Vanligast 
förekommande är dock tre till fem år. Företaget som uppger en prognosperiod om tjugo år, 
motiverar detta med att en femårig period är för kort tid i ett företag där ett going concern 
tänkande kan appliceras. Ett annat företag använder sig av en prognosperiod på fem år, 
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förutom i en av de kassagenererande enheterna där en tioårig period tillämpas. Detta förklarar 
företaget med att denna kassagenererande enhet, som avser ett förvärv under året, motiverar 
en längre prognosperiod givet karaktären på den nya investeringen. Två av företagen 
redovisar ingen period för de prognostiserade kassaflödena, något som ändå är en förbättring 
gentemot 2005 års årsredovisningar där hälften av företagen inte uppgav prognosperioden.  
 
 

4.1.6 Tillväxttakt 
 
För att extrapolera kassaflöden bortom budget-/prognosperioden, ska tillväxttakten och de 
antaganden som den bygger på anges. Om denna överstiger den långsiktiga tillväxttakten 
inom branschen, ska en motivation finnas. Tre företag lämnar information om tillväxttakten 
och de antaganden som den baseras på. Tillväxttakten ligger mellan två till tre procent i dessa 
företag. Övriga lämnar ingen information eller uppger bara att den överensstämmer med den 
”uppskattade genomsnittliga tillväxttakten inom branschen”, utan att ange något värde. 
 
I studien av 2005 års årsredovisningar framkom att det endast var ett av företagen som 
uppfyllde upplysningskraven gällande tillväxttakten.  
 
 

4.1.7 Diskonteringsfaktor 
 
Vid diskontering av framtida kassaflöden till nutid används en diskonteringsfaktor. Denna ska 
anges före skatt och för varje kassagenererande enhet. Fem av företagen uppfyller 
upplysningskraven avseende diskonteringsfaktorn, som varierar mellan 7.0 till 12.0 procent 
före skatt. Majoriteten använder sig av WACC (Weighted Average Cost of Capital). 
 
Av de tre företagen som inte uppfyller kraven, är det ett företag som anger 
diskonteringsfaktorn efter skatt, vilket inte är tillåtet enligt IAS 36. De övriga två företagen 
uppger ej om angiven räntesats/-er är före eller efter skatt, vilket försvårar bedömningen.  
 
I jämförelse med året innan, har det inte skett någon större förändring, utan det är samma 
företag som inte uppfyller kraven i 2005 års respektive 2006 års årsredovisningar. Dock var 
det ett företag som inte redovisade någon diskonteringsfaktor överhuvudtaget år 2005, men 
som vid bokslutet 2006 angav en faktor, emellertid utan upplysning om den var före eller efter 
skatt. 
 
 

4.2 Intervjuer 
 
Här presenteras resultatet av de tre intervjuer som genomförts. Respondenterna är alla 
verksamma inom IFRS och arbetar på några av de större revisionsbolagen, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, KPMG och Ernst & Young. Vid önskemål från en av dem att vara 
anonym, har jag valt att benämna respondenterna A, B och C. Presentationen följer 
intervjuguidens frågor. 
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Beskrivning av respondenterna 
 
Respondent A är 53 år gammal och har varit verksam som revisor i tjugo år. Dock har han de 
senaste fem åren, successivt övergått till att arbeta allt mer med redovisningsfrågor och då i 
synnerhet IFRS. Respondent A arbetar på ett större revisionsbolag i Göteborg. 
 
 
Respondent B är 50 år gammal och arbetar på specialistavdelningen för IFRS- frågor på ett 
större revisionsbolag i Stockholm. Han är främst inriktad mot IFRS 3, där bland annat IAS 36 
ingår.  
 
 
Respondent C är 56 år gammal och arbetar som auktoriserad revisor på ett större 
revisionsbolag i Stockholm. Han är främst inriktad på koncernredovisning i internationella 
och stora bolag och arbetar dagligen med värderingsfrågor med anknytning till IFRS. 
 
  
 
1. Hur granskar du goodwillposten i företagets årsredovisning? 
 
Respondent A poängterar att det bör hållas i åtanke att det primärt är företagen som är 
skyldiga att göra sina årliga impairment test och dokumentera dessa enligt reglerna. Revisorns 
uppgift är att ta del av den dokumentation som företaget har fört och därefter ta ställning till 
huruvida testet utförts på ett tillfredställande sätt eller ej. Denna granskning innefattar i 
princip alla de delmoment som ligger i impairment testet. Exempelvis ska revisorn kontrollera 
och säkerställa att prognoser etcetera är rimliga och logiska utifrån den kassagenererande 
enhet som testas.  
 
Svårigheterna i granskningen, menar respondent A, är att ta ställning till om de uppskattningar 
och antaganden som gjorts är acceptabla, vilket många gånger är en komplicerad process. 
 
 
Respondent B menar att granskningen sker på två plan, dels tittar han på om företaget följt 
regelverket, dels görs en rimlighetsbedömning av framtida kassaflöden, diskonteringsfaktorn 
och så vidare. Svårigheterna ligger ofta i att bedöma rimligheten i prognoserna och de 
antaganden som gjorts. Att komma med synpunkter på kassaflödesprognoserna med avseende 
på försäljningstillväxten, rörelsemarginalen etcetera är svårt, eftersom det är företagen som 
har den dominerande kunskapen. Diskonteringsfaktorn, å andra sidan, kan bedömas mer 
utifrån marknaden, vilket delvis underlättar granskningen. 
 
 
Respondent C granskar företagens dokumentation av nedskrivningsprövning, impairment test, 
vilket oftast är en beräkning av nyttjandevärdet. Dels kontrollerar han att beräkningarna är 
finansteoretiskt korrekta samt följer formkraven i IAS 36. Dels gör han en 
rimlighetsbedömning av antagandena. 
 
Att rimlighetsbedöma antaganden är en svår process menar respondent C. Standardmetoden 
för att validera dessa är att jämföra med aktieanalytikers prognoser för jämförbara företag.  
 
 



 34

2. I de fall som en tillgång inte kan värderas enskilt, är det då svårt att bedöma till vilken 
kassagenererande enhet som tillgången tillhör? 
 
Redan i förvärvsanalysen finns krav på att urskilja de immateriella tillgångar som är 
identifierbara och värderbara, innan företaget kommer fram till vad som är goodwill menar 
respondent A. Efter detta ska företaget dessutom förklara varför det blev goodwill, det vill 
säga specificera vad det är företaget betalar för. Görs en korrekt analys, är det i de allra flesta 
fall relativt tydligt var tillgången hör hemma. Däremot är det svårare när goodwill utgör 
någon form av ”synergigoodwill” med den verksamhet som företaget redan har, med andra 
ord när företaget köper en verksamhet som integreras med befintliga tillgångar. I dessa fall får 
företaget pröva goodwillens värde baserat på det samlade kassaflödet från den verksamhet där 
synergierna finns, både köpt och befintlig.  
 
 
Respondent B anser att det oftast är relativt lätt att bedöma till vilken kassagenererande enhet 
som en tillgång tillhör. Svårigheten ligger i att det ibland kan vara komplicerat att bryta ned 
goodwillposten. Dock föreskriver IAS 36 att tillgången inte behöver brytas ned till endast en 
kassagenererande enhet, utan regelverket tillåter att posten hänförs till en grupp av 
kassagenererande enheter. Att goodwill tillåts befinna sig på en ändå förhållandevis hög nivå, 
underlättar delvis processen anser respondent B. Vid nedskrivningsprövningar enligt RR 17, 
vilket dock inte innefattade en årlig prövning, uppstod ändå situationer där en prövning var 
befogad, eftersom det eventuellt fanns ett nedskrivningsbehov. Detta var betydligt krångligare 
menar respondent B, eftersom posten då skulle brytas ned helst per varje kassagenererande 
enhet. Att avgöra vad som är minsta kassagenererande enhet är komplicerat, eftersom alla 
enheter ofta bidrar genom synergier.   
 
 
Att bedöma till vilken kassagenererande enhet som en tillgång tillhör är sällan ett problem 
menar respondent C. 
 
 
 
3. Baseras återvinningsvärdet vanligtvis på nyttjandevärdet eller nettoförsäljningsvärdet?  
 
Respondent A är av uppfattningen att nyttjandevärdet används i betydligt större utsträckning. 
Goodwill i dess natur, är inte särskiljbar utan kan bara säljas som en delmängd i en samlad 
verksamhet, det finns ingen ”marknad” för goodwill. Detta gör att återvinningsvärdet i de 
allra flesta fall baseras på nyttjandevärdet menar respondent A.  
 
 
Även respondent B anser att återvinningsvärdet oftast baseras på nyttjandevärdet. För att 
använda nettoförsäljningsvärdet krävs att det finns någon form av marknadsvärde, vilket är 
relativt ovanligt. Nettoförsäljningsvärdet kan emellertid tillämpas om tillgången nyligen 
förvärvats. Likaledes om företaget äger approximativt 70-80 procent av ett noterat bolag, kan 
marknadsvärdet på aktierna användas som återvinningsvärde. Under föreliggande 
förhållanden tillämpas i regel nettoförsäljningsvärdet, men eljest används dock 
nyttjandevärdet i de allra flesta fall. 
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Nyttjandevärdet tillämpas i mycket större utsträckning menar respondent C. Detta har att göra 
med att det är enklare att räkna fram. För att kunna använda sig av verkligt värde 
(nettoförsäljningsvärdet), förutsätter det att företaget befinner sig i ett försäljningsögonblick. 
Undantaget är värdering av fastigheter. 
 
 
 
4. Är det vanligt med en prognosperiod över fem år? 
 
Branscher som har en lång verksamhetscykel, det vill säga där det finns ett längre perspektiv, 
kan tillämpa prognosperioder som överstiger fem år. Likväl kan företaget ha valt en längre 
period, till exempel för att spegla de aktuella produkternas patentskydd. Dock anser inte 
respondent A att detta är särskilt vanligt förekommande.  
 
 
De allra flesta företagen använder sig av en prognosperiod om tre till fem år menar respondent 
B. Kassaflödesprognoser som bygger på tiden efter denna period, baseras på en betydligt 
längre tidshorisont. Den första prognosperioden representerar i regel budgeten och därefter 
görs en extrapolering av kassaflödena. Det är i den senare prognosen, det vill säga 
extrapoleringen, som det stora värdet ligger. Att använda en prognosperiod som överstiger 
fem år, kan motiveras med att företaget befinner sig i en lång businesscycle och att det inte 
gått en hel konjunkturcykel efter fem år, utan då befinner sig företaget uppe i en topp 
alternativt nere i en dal.  
 
 
Respondent C anser att många företag prognostiserar sina kassaflöden över en period om tre 
till fem år, men visst förekommer tioåriga och tjugoåriga prognosperioder. I fråga om 
företagets motivering vid tillämpandet av en prognosperiod över fem år anser respondent C att 
det är svårt att ge ett generellt utlåtande. Många företag lämnar någon form av motivation, om 
motivationen sedan är godtagbar är en bedömningsfråga. 
 
 
 
5. Anser du att företagen lämnar tillräcklig information om tillväxttakten för kassaflöden 
bortom prognosperioden? 
 
I många fall är informationen bristfällig, på gränsen till för bristfällig menar respondent A. 
Vad detta beror på är svårt att säga, då det är tämligen uppenbart i regelverket att företagen 
har en upplysningsplikt gällande den information som ska lämnas. Något som revisorn sedan 
skall kontrollera att företaget verkligen har gjort. Därför borde det inte vara svårt att plocka 
fram dessa uppgifter.  
 
Varför företag ändå brister i detta avseende, tror respondent A, kan ha flera förklaringar. 
Kanske beror det på att den som upprättar årsredovisningen inte sitter inne med rätt 
information. Det kan även vara andra praktiska skäl såsom tidsbrist, då de svåraste nötterna, 
som till exempel de som berör IAS 36, tenderar att upprättas sist. Detta är dock inte några 
godtagbara ursäkter understryker respondent A. 
 
Dessa frågor blir naturligtvis mest pregnanta när företaget befinner sig i gränslandet och där 
andra antaganden om framtiden, skulle innebära andra resultateffekter på årsredovisningen. 
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Ur informationssynpunkt är det under föreliggande omständigheter som det är av störst vikt 
att läsaren ges vägledning. När företaget ligger nära taket, det vill säga ett nedskrivningsläge, 
finns emellertid krav på att företaget ska upplysa om att andra antaganden hade gett ett annat 
utfall påpekar respondent A. 
 
 
Både kvaliteten och mängden information som lämnas av företagen varierar mycket anser 
respondent B. En del företag gör det tämligen fulländat medan andra brister i många 
avseenden. I vissa företag kan det även vara så att det lämnas synnerligen kortfattad 
information, men enligt kraven i standarden innefattas ändå det mesta, dock mycket 
knapphändigt. I dessa fall är det oerhört svårt att komma med några invändningar menar 
respondent B.  
 
I 2005 års årsredovisningar var det förhållandevis många företag som uppfyllde detta 
informationskrav alltför dåligt, vilket kan vara allvarligt med tanke på att det är en viktig 
faktor om företaget använder sig av en lång period vid extrapoleringen. Med de nya reglerna 
kan även företagen, om goodwill utgör en stor post, använda sig av en ”evig tid” vid 
extrapoleringen, vilket ytterligare ökar informationsvärdet menar respondent B. 
 
 
Tillväxttakten som används för att extrapolera kassaflöden bortom prognosperioden tenderar 
att förringas ur informationssynpunkt menar respondent C. Vissa företag ser inte detta 
upplysningskrav som essentiellt, trots att det ingår i regelverket. Vad detta bottnar i är oerhört 
svårt att säga anser respondent C, som anger både okunskap, tidsbrist och ren lathet som 
tänkbara orsaksgrunder. 
 
 
 
6. Diskonteringsfaktorn påverkar bedömningen vad gäller nedskrivningsbehovet. Hur 
kontrollerar du dess riktighet? 
 
Vid granskning av diskonteringsräntan tar revisorn ställning till bolagets resonemang, utfall 
etcetera och utifrån detta görs sedan någon form av rimlighetsbedömning. Revisorn invänder 
vid uppenbara fel, vilket gör att det finns ett uppenbart spelrum menar respondent A. De nya 
reglerna ställer dock högre krav på revisorn. Reglerna tvingar denne att göra jämförande 
analyser med marknaden i större utsträckning, för att därmed hitta en lämplig risknivå för den 
granskade verksamheten.  
 
 
Ofta nöjer sig företagen med en diskonteringsfaktor för samtliga enheter menar respondent B. 
Rimligtvis borde dock risken skilja sig åt mellan olika verksamheter och divisioner, vilket 
därmed också skulle innebära olika diskonteringsfaktorer. De allra flesta företag nämner 
diskonteringsfaktorn i något avseende i sin årsredovisning, men vissa glömmer att ange om 
den är före eller efter skatt. För att räkna ut diskonteringsfaktorn används i regel WACC. 
 
 
På företaget som respondent C arbetar, kontrolleras diskonteringsräntans riktighet genom 
härledning av ett avkastningskrav enligt finansiell teori.  
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På många av de större revisionsbolagen finns nedskrivningsmodeller som företagen 
rekommenderas att använda. Diskonteringsfaktorn ska baseras på företagets kreditvärdighet 
och ska sättas efter den ränta som företaget betalar. Räntan ska vara relativt stabil över åren 
och för att göra en större förändring så krävs det underlag menar respondent C. 
 
 
 
7. Är det vanligt att du initierar på att en nedskrivning bör göras? 
 
Respondent A tycker inte att det är så vanligt. Många gånger kan företagens vilja att vidta en 
nedskrivning styras av hur verksamheten går, beroende på vilka prognoser som lämnats till 
marknaden och så vidare. Är det en sund verksamhet som har ett nedskrivningsbehov, tror 
inte respondent A att det är något problem, utan då genomför företagen nedskrivningen själva. 
De gånger som det möjligen kan sättas på sin spets är om ett bolag går lite knackigt och inte 
har råd att ta en nedskrivning, vilket påverkar resultatet ännu mer negativt. Så visst kan det 
uppstå en situation där revisorn är oense med företaget beträffande nedskrivningsbehovet, 
men detta är synnerligen ovanligt påpekar respondent A.  
 
 
Respondent B tycker att det är svårt att ge ett generellt svar på hur vanligt det är att revisorn 
initierar på att en nedskrivning bör göras. Han tror dock att det förekommer mer frekvent i 
företag som går lite dåligt, eftersom en nedskrivning skulle försämra resultatet ytterligare. I 
företagen finns budgetkrav och liknande som måste nås och under nyssnämnda 
omständigheter kanske företagen gör allt för att undgå en nedskrivning av tillgången. Här är 
det viktigt att revisorn är observant på situationen och noggrant granskar de antaganden som 
gjorts. 
 
 
Respondent C menar att det är relativt ovanligt att revisorn initierar på att en nedskrivning bör 
göras, men det förekommer. Dock kan revisorn ha synpunkter på delar i värderingsprocessen. 
I de större bolagen som han reviderar är det i regel företagen själva som initierar på att en 
tillgång bör skrivas ned. Men ofta rådfrågar företagen sina revisorer, speciellt gällande de 
antaganden som görs.  
 
Att företaget kommer fram till att det finns ett nedskrivningsbehov är emellertid inte så 
vanligt avslutar respondent C. 
 
 
 
8. Ger nedskrivningstesterna en mer/mindre rättvisande bild av företaget? 
 
Huruvida nedskrivningstesterna ger en mer eller mindre rättvisande bild av företaget är svårt 
att ta ställning till menar respondent A. Emellertid ger ett väl genomfört nedskrivningstest en 
tydlig indikation på när det börjar gå sämre i företaget och med de nya reglerna tvingas 
företagen även att faktiskt fundera över balansposterna på ett tydligare sätt. När företaget 
bestämde sig för en avskrivningstakt med de gamla reglerna, innebar det i regel att företaget 
inte ägnade någon mer tid till att överhuvudtaget titta på posten. I detta avseende kan därmed 
nedskrivningstesterna ge en mer korrekt och rättvisande bild av företaget.   
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Respondent B är tveksam till att goodwillposten inte längre ska skrivas av och att den numera 
betraktas som ”evig”. Han anser att goodwill utgör en anskaffning av någonting som 
successivt minskar i värde, även om det ersätts med ny goodwill. Vid årliga 
nedskrivningsprövningar, i synnerhet om företaget utgår från en evig livslängd, krävs inte så 
stora justeringar i parametrarna för att det ska få synnerligen kraftiga effekter på värdet. 
Exempelvis om företaget väljer mellan en tillväxttakt på två kontra tre procent. 
Nedskrivningstesterna ger därmed företagen ett visst utrymme för att göra vissa 
småjusteringar, som ändå får relativt stora effekter på resultatet i slutändan.   
 
 
Respondent C anser att så länge som reglerna tillämpas på ett korrekt sätt, ger 
nedskrivningstesterna en mer rättvisande bild av företaget. Detta gäller i synnerhet de fall där 
ett nedskrivningsbehov finns, eftersom själva värdeminskningen blir mer korrekt med de nya 
reglerna. Dock anser han att kassaflödesprognoser alltid innebär en viss risk på grund av de 
subjektiva antaganden som görs i beräkningarna.  
 
 
 
9. Vilka för- och nackdelar anser du finns med de gamla respektive de nya 
goodwillreglerna?  
 
Fördelen som fanns med den årliga avskrivningen, menar respondent A, är den lite 
pragmatiska iakttagelsen att ”tiden läker alla sår”, med andra ord när avskrivningstiden är 
över blir företaget av med posten, vilket följaktligen är positivt i vissa hänseenden. Samtidigt 
kanske inte detta speglar hur företaget har hanterat balansposten. Om verksamheten förvaltas 
på ett bra sätt och goodwillvärdet finns kvar, förefaller det aningen orimligt att skriva av 
posten och minska dess värde. Respondent A anser att det må vara lika god princip att låta 
posten ligga kvar, tills den inte längre är motiverad.  
 
Nackdelen med nedskrivningstestet är att det finns en gråzon vid applicerandet av det nya 
regelverket, till exempel gällande allokeringen av goodwill till kassagenererande enheter. 
”Det här gör att precisionen i nedskrivningstestet inte alltid är så bra som man skulle önska” 
menar respondent A. 
 
 
Fördelen med nedskrivningstesterna är att företagen tvingas belysa posten, dels genom årliga 
prövningar, dels genom att lämna upplysningar i årsredovisningen för vilka antaganden som 
gjorts. Nackdelen med testet, som framkom tidigare, är det faktum att det ändå finns ett visst 
utrymme menar respondent B. När kassaflödesprognoser används, uppkommer alltid 
diskussionen kring subjektivitet gällande de uppskattningar som gjorts och så vidare. 
Generellt är ju företagen mer insatta i verksamheten och de antaganden som gjorts om 
exempelvis försäljningstillväxten, vilket kan vara svårbedömt för revisorn i vissa lägen.  
 
 
Fördelarna och nackdelarna varierar mellan olika branscher menar respondent C. En nackdel 
med de nya reglerna är när det råder stora svängningar i konjunkturen. Exempelvis om ett 
företag gör ett förvärv i en högkonjunktur och därmed köper ”dyrt”, kan detta leda till 
problem när marknaden sedan svänger nedåt och goodwill sjunker i värde. Inom känsliga 
branscher som till exempel i IT-bolagen, kan det bli påfrestande med ett stort goodwillvärde i 
balansräkningen, speciellt om de inte har så många andra tillgångar. I dessa företag skulle 
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avskrivningar av goodwill vara att föredra. I mer stabila branscher däremot, är det bättre att ha 
nedskrivningsprövningar av goodwill.  
 
En fördel med de nya reglerna å andra sidan, fortsätter respondent C, är att företagen vågar 
göra förvärv i och med att de inte behöver göra avskrivningar direkt. Med de gamla 
goodwillreglerna funderade företagen mer innan de gjorde förvärven. Det positiva med 
avskrivningar däremot, är att företaget blir av med posten, men det kostar… 
 
 
 
10. Sammanfattningsvis, hur väl tycker du att företagen uppfyller upplysningskraven enligt 
IAS 36 samt vilka följder kan det leda till om inte kraven följs? 
 
Upplysningskraven som en helhet uppfylls nog tämligen väl menar respondent A. Det finns 
dock alltid saker som kan bli bättre och det är upp till revisorn att bedöma huruvida 
avvikelserna påverkar helhetsbedömningen och kravet på en rättvisande bild. På byrån finns 
en intern rutin som innebär att första gången ett företag, som är deras klient, presenterar en 
rapport enligt IFRS, skall rapporten granskas en extra gång internt av specialistgruppen.  
 
Börsens övervakningspanel granskar enstaka företags rapporter och kommer med synpunkter, 
vilket kan medföra tillsägelser, dock leder det inte till några vidare sanktioner. I övrigt finns 
börsavtalet som förbinder företagen att följa regelverket avslutar respondent A. 
 
 
Hur väl kraven uppfylls, varierar mycket mellan olika företag anser respondent B. Många 
företag uppfyller upplysningskraven relativt väl, men samtidigt finns det också de som brister 
i flera hänseenden. Vad dessa skillnader beror på kan kanske delvis förklaras av storleken på 
företaget. De större bolagen upplyser generellt sett bättre, vilket respondent B menar kommer 
av kompetensen och de resurser som finns. 
 
I praktiken existerar inga sanktionsmöjligheter för företag som inte uppfyller 
upplysningskraven. Dock finns en övervakningspanel som gör vissa slumpmässiga kontroller, 
vilket kan resultera i en tillsägelse. I framtiden tror respondent B att det kommer att finnas 
någon form av myndighet som har befogenhet att utfärda sanktioner när inte kraven uppfylls. 
I USA kan företagen få synnerligen kraftiga böter om de inte följer FAS, vilket är deras 
motsvarighet till regelverket. 
 
 
Respondent C anser att kraven uppfylls ganska bra. Första året fanns en viss osäkerhet hos 
många företag och även inom kåren, men han uppfattar ändå att det skett en förbättring i år i 
synnerhet gällande de antaganden som görs. I framtiden kommer det förmodligen att 
fokuseras mer på hur nedskrivningstestet utförs.  
 
IASB har inga egna sanktionsmöjligheter när upplysningskraven inte efterföljs menar 
respondent C. Stockholmsbörsen har i noteringsavtalet påföljdsregler vid avtalsbrott. Möjliga 
sanktioner är varning, vite eller avnotering. Disciplinärenden hanteras av en disciplinnämnd 
utsedd av börsens styrelse. Fortlöpande övervakning av de noterade bolagens redovisning i 
delårsrapporter och årsredovisning görs av börsens övervakningspanel. Härutöver gäller 
brottbalkens regler om bokföringsbrott med mera. 
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5. Analys och reflektioner 
 
 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet från dokumentundersökningen och 
intervjuerna, vilket görs utifrån uppsatsens teoretiska referensram. Även mina egna 
reflektioner belyses. Analysen utgår från de tre forskningsfrågorna. 
 
 

5.1 Vilka förändringar har införandet av IAS 36 medfört ur revisorns perspektiv samt 
vilka eventuella problem har dessa stött på i sin granskning? 
 
Sedan den första regeln för redovisning av goodwill kom år 1944, har posten varit mål för 
debattering. Under 1990-talet kom Redovisningsrådet ut med en rekommendation som gjorde 
gällande att goodwill skulle tas upp som en tillgång och skrivas av. Avskrivningstiden 
rekommenderades vara tio år, men i vissa fall då förvärven ansågs strategiska, kunde 
tillgången skrivas av på maximalt 20 år. I och med införandet av de internationella 
redovisningsstandarderna gäller emellertid nya regler för redovisning av goodwill. Den största 
förändringen är att posten inte längre får skrivas av, utan ska istället årligen 
nedskrivningsprövas. Detta regleras i IAS 36, Impairment of Assets.  
 
Enligt respondent A innebär granskningen av goodwillposten, med de nya reglerna, att 
revisorn ska ta del av den dokumentation som företaget har fört och därefter ta ställning till 
huruvida testet utförts på ett tillfredställande sätt eller ej. I nedskrivningsprövningen ska 
företaget, enligt Persson och Hultén (2006), lämna mycket omfattande information om de 
uppskattningar och antaganden som gjorts i testet. Intervjupersonerna beskriver granskningen 
på två plan, dels tittar de på om företaget följt regelverket och att beräkningarna är 
finansteoretiskt korrekta, dels görs en rimlighetsbedömning av antagandena. Denna 
granskning innefattar i princip alla de delmoment som ligger i impairment testet.  
 
Samtliga respondenter anger rimlighetsbedömningen som den största svårigheten med 
revisorns granskning. Enligt IAS 36 punkt 134, ska företagen lämna en beskrivning i 
årsredovisningen av varje viktigt antagande som företagsledningen baserat sina 
kassaflödesprognoser på. Att bedöma om de uppskattningar och antaganden som gjorts är 
acceptabla, är många gånger en komplicerad process understryker en av respondenterna. En 
annan intervjuperson menar att problemet ofta ligger i att det finns ett informationsövertag 
från företagets sida. Att komma med synpunkter på kassaflödesprognoserna beträffande 
försäljningstillväxten, rörelsemarginalen etcetera är svårt, eftersom det är företaget som har 
den dominerande kunskapen inom detta område. Respondent C uppger att standardmetoden 
för att validera dessa antaganden är att jämföra med aktieanalytikers prognoser för jämförbara 
företag.  
 
När goodwill prövas för ett nedskrivningsbehov enligt IAS 36, ska förvärvad goodwill 
fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas dra nytta av förvärvet. Med 
kassagenererande enhet avses i regelverket ”den minsta identifierbara grupp av tillgångar 
som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt väsentligt är 
oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar”.  
 
Respondent A menar att om det görs en korrekt förvärvsanalys, är det i de allra flesta fall 
relativt tydligt till vilken kassagenererande enhet som tillgången tillhör. Även respondent B 
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anser att det oftast är synnerligen lätt att bedöma var tillgången hör hemma. Svårigheten, 
fortsätter respondenten, ligger i att det ibland kan vara komplicerat att bryta ned 
goodwillposten. Emellertid föreskriver IAS 36 att tillgången inte behöver brytas ned till 
endast en kassagenererande enhet, utan regelverket tillåter att posten hänförs till en grupp av 
kassagenererande enheter. Att goodwill tillåts befinna sig på en ändå förhållandevis hög nivå, 
underlättar delvis processen. Vid nedskrivningsprövningar enligt RR 17, vilket dock inte 
innefattade en årlig prövning, uppstod ändå situationer där en prövning var befogad, eftersom 
det eventuellt fanns ett nedskrivningsbehov. Detta var betydligt krångligare menar 
respondenten, eftersom posten då skulle brytas ned helst per varje kassagenererande enhet.  
 
Enligt Smith (2006) innebär definitionen av kassagenererande enhet att enhetens tillgångar 
tillsammans skapar kassaflöden, vilket gör det omöjligt att göra en helt objektiv fördelning av 
goodwillposten. Svårigheten med dessa synergieffekter tas även upp av två intervjupersoner. 
Enligt dem är det synnerligen problematiskt då ett företag köper en verksamhet som integreras 
med befintliga tillgångar. I dessa fall tvingas företaget pröva goodwillens värde baserat på det 
samlade kassaflödet från den verksamhet där synergierna finns, både köpt och befintlig. Den 
tredje respondenten, å andra sidan, anser att det relativt sällan är ett problem att bedöma till 
vilken kassagenererande enhet som en tillgång tillhör. 
 
Enligt respondent A innebär granskningen av diskonteringsfaktorn med de nya reglerna, att 
revisorn tvingas göra jämförande analyser med marknaden i större utsträckning, för att 
därmed hitta en lämplig risknivå för verksamheten. I IAS 36 punkt 55 framgår att 
diskonteringsfaktorn ”ska återspegla aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengars 
tidsvärde och de risker som särskilt avser den tillgång för vilken uppskattningarna av de 
framtida kassaflödena inte har justerats”. Eftersom revisorn endast invänder vid uppenbara 
fel gör att det finns ett visst spelutrymme hävdar en av intervjupersonerna. 
 
För att räkna ut diskonteringsfaktorn användes i regel WACC, som utgör den vägda 
genomsnittliga kapitalkostnaden och baseras på det sammanlagda avkastningskravet som 
aktieägare och långivare förväntar sig. Till skillnad från rimlighetsbedömningen av 
antaganden, kan diskonteringsfaktorn därmed granskas mer utifrån marknaden, vilket delvis 
underlättar bedömningen menar en respondent. Ofta använder sig dock företagen av endast en 
diskonteringsfaktor för samtliga enheter, trots att risken rimligtvis borde skilja sig åt mellan 
olika verksamheter och divisioner påpekar respondent B. 
 
När det redovisade värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde, ska företaget skriva ned 
tillgången. Enligt samtliga respondenter är det relativt ovanligt att revisorn initierar på att en 
nedskrivning bör göras. Två av dem menar dock att det är mer vanligt förekommande i bolag 
som går lite dåligt och där en nedskrivning skulle försämra resultatet ytterligare. Här är det 
viktigt att revisorn är observant på situationen och noggrant granskar de antaganden som 
gjorts. 
 
Dock, poängterar en av intervjupersonerna, bör det hållas i åtanke att det primärt är företagen 
som är skyldiga att göra sina årliga impairment test och dokumentera dessa enligt reglerna. 
Revisorns uppgift är att ta del av dokumentationen och sedan göra en rimlighetsbedömning. 
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5.2 Hur väl uppfylls upplysningskraven rörande nedskrivningstest av goodwill enligt 
IAS 36 punkt 134? 
 
I nedskrivningstestet ska företaget lämna omfattande information om de uppskattningar och 
antaganden som gjorts. Enligt en undersökning gjord av Persson och Hultén (2006), framkom 
att inget av de 40 studerade företagen infriade samtliga upplysningskrav i 2005 års 
årsredovisningar enligt IAS 36 punkt 134.  
 
Vad gäller kravet att redovisa goodwill fördelat på kassagenererande enheter, visar 
dokumentstudien att samtliga åtta granskade företag lämnar information i detta avseende. 
Antalet kassagenererande enheter varierar mellan en till sex stycken och företagen baserar sin 
uppdelning på geografiska områden, produktlinjer, divisioner med mera. Jämfört med 2005 
års årsredovisningar, där kassagenererande enheter också angavs av samtliga granskade 
företag, förefaller ändock flertalet ha förtydligat sin uppdelning samt motiverat sitt val av 
enheter bättre. Även intervjupersonerna anser att företagen generellt lämnar tillräcklig 
information, vilket enligt dem beror på att det sällan är svårt att bedöma till vilken 
kassagenererande enhet som en tillgång tillhör. 
 
I nedskrivningsprövningen ska det redovisade värdet jämföras med tillgångens 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av nettoförsäljningsvärdet 
och nyttjandevärdet. Företaget behöver dock inte beräkna både dessa värden, utan om ett av 
dem överstiger det redovisade värdet, behöver tillgången ej skrivas ned. I dokumentstudien 
framkommer att sju av de granskade företagen endast tillämpar nyttjandevärdet. Det åttonde 
företaget använder sig av både nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet, baserat på olika 
kassagenererande enheter. Den enhet var nettoförsäljningsvärdet tillämpas avser en 
verksamhet som förvärvats under året. Även respondenterna anser att nyttjandevärdet används 
i betydligt större utsträckning. Detta har att göra med att det är enklare att räkna fram, 
eftersom det krävs någon form av marknadsvärde för att nettoförsäljningsvärdet ska kunna 
användas. Detta förutsätter generellt att företaget befinner sig i ett försäljningsögonblick 
menar respondent C. Ett undantag utgör värdering av fastigheter samt tillgångar som nyligen 
förvärvats, vilket bekräftas av dokumentstudien. Enligt en annan intervjuperson kan också 
marknadsvärdet på aktierna användas som nettoförsäljningsvärde, exempelvis om företaget 
äger 70-80 procent av ett noterat bolag. Under nyssnämnda förhållanden kan 
nettoförsäljningsvärdet tillämpas, men i de allra flesta fall används dock nyttjandevärdet. 
 
Samtliga undersökta företag uppfyller således kravet gällande återvinningsvärdet i 2006 års 
årsredovisningar, medan det år 2005 var ett företag som inte angav några som helst 
upplysningar. Dock bör det poängteras att ungefär en tredjedel av företagen i 
dokumentstudien, inte bokstavligen anger att nyttjandevärdet tillämpas, utan detta 
framkommer ibland underförstått vid användandet av kassaflödesprognoser etcetera.  
 
Baseras återvinningsvärdet på nyttjandevärdet ska företaget ge en beskrivning av varje viktigt 
antagande som kassaflödesprognoserna bygger på. Dessutom ska information lämnas om den 
metod som används för att fastställa värdet/värdena för varje antagande. Enligt Persson och 
Hultén (2006) var det endast hälften av företagen som beskrev varje viktigt antagande i 2005 
års årsredovisningar. 35 procent av företagen lämnade ingen information överhuvudtaget, 
medan 15 procent beskrev ett fåtal. Dokumentstudien visar att sex av de åtta företagen anger 
något eller några antaganden, medan två företag inte beskriver något alls. Exempel på 
antaganden som uppges är försäljningstillväxt, investeringsbehov, volymutveckling etcetera. 
Utifrån revisorns perspektiv utgör rimlighetsbedömningen av dessa parametrar, den svåraste 
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delen i granskningsprocessen enligt respondenterna, vilket har att göra med den subjektivitet 
som finns. 
 
Vid beskrivning av den metod som används ska företaget uppge om bedömningarna baseras 
på historiska erfarenheter eller extern information. I detta avseende har det skett en förbättring 
i de granskade företagen. I 2005 års årsredovisningar var det tre som inte beskrev någon 
metod för fastställande av viktiga antaganden. I 2006 års årsredovisningar uppger alla 
företagen någon metod, dock finns en viss förbättringspotential då många lämnar en relativt 
allmän metodbeskrivning.  
 
Enligt IAS 36 punkt 134 ska företaget lämna upplysning om den period som kassaflödena 
prognostiserats över och om den överstiger fem år ska detta motiveras. Två av respondenterna 
anser att majoriteten av företagen tillämpar en prognosperiod om tre till fem år, vilket 
verifieras av dokumentundersökningen. Varför vissa företag använder sig av en längre period, 
kan förklaras med att företaget befinner sig i en lång businesscycle, det vill säga det finns ett 
längre perspektiv menar respondent A och B. Detta föranleder att bolaget, efter en femårs 
period, befinner sig uppe i en topp alternativt nere i en dal i konjunkturcykeln. I studien av 
årsredovisningar var det ett företag som motiverade sin tjugoåriga prognosperiod med att det 
finns ett långsiktigt tänkande, ”going concern”, i bolaget. Likväl, påpekar intervjuperson A, 
kan företaget ha valt en längre period, till exempel för att spegla de aktuella produkternas 
patentskydd. Dock anser han inte att detta är särskilt vanligt förekommande. En annan 
respondent menar att många företag lämnar någon form av motivation, om motivationen 
sedan är godtagbar är en bedömningsfråga. 
 
Dokumentstudien visar att majoriteten av företagen uppger prognosperioden, vilket är en 
förbättring gentemot året innan. Däremot förefaller motivationen som ska lämnas vid 
tillämpandet av en prognosperiod över fem år, fortfarande vara aningen diffus.  
 
Tillväxttakten som används för att extrapolera kassaflöden bortom budget-/prognosperioden 
ska tydligt framgå i årsredovisningen. Enligt Persson och Hultén (2006) brister flertalet 
företag i sin upplysningsplikt gällande tillväxttakten år 2005. Detta är allvarligt påpekar en 
respondent, i synnerhet om företaget använder sig av en lång period vid extrapoleringen. Med 
de nya reglerna kan även företagen, om goodwill utgör en stor post, använda sig av en ”evig 
tid” vid extrapoleringen, vilket ytterligare ökar informationsvärdet. Enligt 
dokumentundersökningen brister fortfarande många företag i detta hänseende.  
 
Vid diskontering av framtida kassaflöden till nuvärde används en diskonteringsfaktor och 
denna ska anges före skatt.  Diskonteringsfaktorn ska beräknas utifrån marknadens 
avkastningskrav för liknande tillgångars transaktioner eller från den ”vägda genomsnittliga 
kapitalkostnaden” i liknande företag. De allra flesta företag nämner diskonteringsfaktorn i 
något avseende i sin årsredovisning, men vissa glömmer att ange om den är före eller efter 
skatt. 
 
Sammanfattningsvis framgår av dokumentstudien att det har skett en viss förbättring i 2006 
års årsredovisningar i jämförelse med föregående år. Även respondenterna anser att 
upplysningskraven som en helhet uppfylls tämligen väl, även om det också finns de företag 
som brister i flera hänseenden. Någon anger storleken på bolaget som en förklaring till dessa 
skillnader, men utifrån min dokumentundersökning kunde jag inte generellt dra några sådana 
paralleller. Då min studie baseras på de största börsbolagen, det vill säga de som är noterade 
på Large Cap, borde det utifrån detta resonemang således innebära att upplysningskraven 
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efterföljs närmast fulländat i dessa företag. Å andra sidan kan dock detta påstående stämma 
bättre när det gäller de allra minsta noterade bolagen som i regel har mindre resurser och så 
vidare. En annan förklaring som ges till varför vissa företag inte uppfyller kraven, kan vara 
praktiska skäl såsom tidsbrist, då de svåraste nötterna, som till exempel de som berör IAS 36, 
tenderar att upprättas sist. 
 
Dessa frågor blir naturligtvis mest pregnanta när företaget befinner sig i gränslandet och där 
andra antaganden om framtiden, skulle innebära andra resultateffekter på årsredovisningen. 
Ur informationssynpunkt är det under föreliggande omständigheter som det är av störst vikt 
att läsaren ges vägledning.  
 
I dagsläget existerar inte några sanktionsmöjligheter för företag som inte uppfyller 
upplysningskraven. I USA kan företagen få synnerligen kraftiga böter om de inte följer FAS, 
vilket är deras motsvarighet till IAS/IFRS. Längre fram tror respondent B att det kommer att 
finnas någon form av myndighet som har befogenhet att utfärda sanktioner när inte 
bestämmelserna följs. Kanske får det företagen att ta reglerna mer på allvar och leder till att 
upplysningskraven uppfylls bättre i framtiden. 
 
 

5.3 Anser enskilda revisorer att nedskrivningstest av goodwill ger en mer eller mindre 
rättvisande bild av företaget i jämförelse med tidigare avskrivningsregler? 
 
Rättvisande bild är ett begrepp som har tolkats på många olika sätt. Inom den kontinentala 
redovisningstraditionen innebär konceptet att redovisningen ska följa de lagar och 
bestämmelser som finns, medan den anglosaxiska traditionen tillåter ett visst åsidosättande av 
normer om detta anses ge en mer rättvisande bild av företaget. Sedan införandet av IFRS har 
det blivit allt viktigare att årsredovisningen återspeglar en rättvisande bild av företaget, vilket 
har sin förklaring i att IASBs ramverk är starkt influerat av den anglosaxiska 
redovisningstraditionen. Detta innebär att substansen i redovisningen är viktigare än formen. 
 
Huruvida nedskrivningstesterna ger en mer eller mindre rättvisande bild av företaget råder 
delade meningar om. En intervjuperson hävdar att ett väl genomfört nedskrivningstest ger en 
tydlig indikation på när det börjar gå sämre i företaget. Dessutom tvingas företagen att 
fundera över balansposten och belysa den på ett tydligare sätt än tidigare. När företaget 
bestämde sig för en avskrivningstakt med de gamla goodwillreglerna, innebar det i regel att 
företaget inte ägnade någon mer tid till att överhuvudtaget titta på posten. En annan 
respondent menar att så länge som testet tillämpas på ett korrekt sätt ger det en mer 
rättvisande bild av företaget. Detta blir särskilt synbart i de fall där ett nedskrivningsbehov 
finns, eftersom själva värdeminskningen blir mer korrekt med de nya reglerna. Den tredje 
respondenten är tveksam till att betrakta goodwillposten som evig och anser att goodwill utgör 
en anskaffning av något som successivt minskar i värde. Vid årliga nedskrivningsprövningar, 
i synnerhet om företaget utgår från en evig livslängd, krävs inte så stora justeringar i 
parametrarna för att det ska få synnerligen kraftiga effekter på värdet. 
 
Om nedskrivningstestet utförs på ett korrekt sätt, bör det således ge en mer rättvisande bild av 
goodwillvärdet. Som framgår i undersökningen är det främst i de fall där det finns ett 
nedskrivningsbehov som detta blir extra tydligt. Studien visar dock att kassaflödesprognoser 
alltid innebär en viss risk på grund av de subjektiva antaganden som görs i beräkningarna och 
att relativt små justeringar i parametrarna kan få stora effekter på värdet i slutändan. Detta är 
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särskilt påtalande inom så kallade känsliga branscher, där konjunktursvängningar slår hårt 
mot resultatet. Om företaget har en stor goodwillpost ställer det höga krav på testets utformare 
och granskare, då det annars finns en risk att intressenterna vilseleds av informationen.  
 
Då nedskrivningstestets utförande är en viktig faktor samt utifrån respondenternas 
diversifierade åsikter om ämnet, finner jag det svårt att ta ställning till om testet ger en mer 
eller mindre rättvisande bild av företaget. Dessutom baseras studien på enskilda revisorers 
tankar och uppfattningar kring begreppet och frågeställningen, vilket innebär att det inte söks 
någon generalisering. Om några år när företagen och deras revisorer fått mer erfarenhet av 
förfarandet och det finns en utarbetade praxis på området, bör det dock bli tydligare hur väl de 
nya goodwillreglerna uppfyller IASBs krav på en rättvisande bild.  
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6. Slutsats 
 
 
I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsens slutsatser utifrån syfte och 
problemformulering.   
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera nedskrivningstest av goodwill samt ur ett 
revisorsperspektiv beskriva de eventuella problem som uppstår i själva granskningsprocessen.  
 
Undersökningen visar att revisorns granskning av nedskrivningstestet ligger på två plan, dels 
kontrolleras att företaget följt regelverket och att beräkningarna är finansteoretiskt korrekta, 
dels görs en rimlighetsbedömning av de antaganden som gjorts. Samtliga respondenter anser 
att det svåraste med denna granskning är att bedöma rimligheten i antagandena. Generellt är 
företagen mer insatta i verksamheten och de antaganden som gjorts om exempelvis 
försäljningstillväxten, marginaler etcetera, vilket kan vara svårbedömt för revisorn i vissa 
lägen. Vid identifiering av kassagenererande enheter är det i synnerhet förekomsten av 
synergieffekter som kan försvåra fördelningen av goodwillposten, det vill säga när ett företag 
köper en verksamhet som integreras med befintliga tillgångar. Införandet av IAS 36 har även 
förenklat granskningsprocessen i vissa avseenden. Vid tillämpandet av RR 17 skulle 
goodwillposten brytas ned helst per varje kassagenererande enhet, men med de nya reglerna, 
IAS 36, tillåts att posten hänförs till grupp av kassagenererande enheter 
 
Sammanfattningsvis uppfylls upplysningskraven tämligen väl i 2006 års årsredovisningar. 
Informationskraven som berör kassagenererande enheter och återvinningsvärdet efterföljs i 
samtliga av de granskade bolagen. När det gäller beskrivningen av de antaganden som gjorts 
och den metod som används, är informationen fortfarande aningen knapphändig. Enligt 
revisorerna är dessa krav mycket svårbedömda, vilket delvis kan förklara utfallet. 
Prognosperioden anges av de flesta företagen, dock kvarstår bristerna gällande den motivation 
som ska lämnas i de fall som perioden överstiger fem år. Tillväxttakten utgör fortfarande det 
upplysningskrav som innehåller flest brister. Detta kan vara allvarligt om företaget använder 
sig av en lång period vid extrapoleringen, eftersom det då kan röra sig om ett förhållandevis 
stort värde. Ett av de sista upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 gäller diskonteringsfaktorn. 
De allra flesta företagen nämner diskonteringsfaktorn i något avseende i sin årsredovisning, 
men vissa glömmer dock att ange om den är före eller efter skatt. 
 
Utifrån det empiriska materialet är det svårt att ta ställning till om nedskrivningstesterna ger 
en mer eller mindre rättvisande bild av företaget. Åsikterna har varit delade och då kvaliteten 
på nedskrivningstestets utförande är en viktig faktor, gör det svårt att dra några allmänna 
slutsatser. Om testet utförs på ett korrekt sätt bör det enligt studien ge en mer rättvisande bild 
av företaget, men då nedskrivningsprövningen bygger på delvis subjektiva antaganden, som 
många gånger är svåra att rimlighetsbedöma, kan utfallet bli ett annat i praktiken. Dock bör 
poängteras att då detta är en hermeneutisk undersökning, söks inte någon generalisering, utan 
syftet är att beskriva och förklara hur enskilda revisorer uppfattar verkligheten. 
 
Hädanefter kommer det förmodligen att fokuseras mer på hur testet utförs och säkerligen 
kommer det också att finnas någon form av myndighet som kan utfärda sanktioner när inte 
bestämmelserna följs. Förhoppningsvis leder det till att upplysningskraven uppfylls bättre i 
framtiden. 
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Fortsatt forskning 
 
 
Nedan följer förslag till fortsatt forskning med anknytning till ämnet. 
 
 
Då min uppsats består av en dokumentstudie samt revisorns syn på det internationella 
regelverket, vore det intressant att undersöka hur de enskilda företagen ser på IAS/IFRS och 
de eventuella svårigheter som standarderna medför.  
 
En annan synvinkel på ämnet är att gå in djupare på respektive upplysningskrav, i synnerhet 
de områden som tenderar att innehålla flest felaktigheter. Till exempel att kritiskt granska 
diskonteringsräntan och de antaganden som den baseras på. Likaså bedömningen av 
kassagenererande enheter och den tillväxttakt som används för kassaflöden bortom 
prognosperioden.  
 
Det skulle även vara av intresse att genomföra studien i senare skede, exempelvis om två till 
tre år, för att följa upp utvecklingen på området och undersöka huruvida bristerna kvarstår 
eller ej. 
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Intervjukällor 
 
Respondent A 2007-05-14  
 
Respondent B 2007-05-14 
 
Respondent C 2007-05-16 
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Intervjuguide 
 
* Beskrivning av respondenten 
  

- Namn, ålder, erfarenhet 
 
 
* Hur granskar du goodwillposten i företagets årsredovisning? 
 
  -  Svårigheter 
 
 
* I de fall som en tillgång inte kan värderas enskilt, är det då svårt att bedöma till vilken 
kassagenererande enhet som tillgången tillhör? 
 
 
 
* Baseras återvinningsvärdet vanligtvis på nyttjandevärdet eller nettoförsäljningsvärdet?  
 
 
 
* Är det vanligt med en prognosperiod över fem år? 
 
  - Motivation 
 
 
* Anser du att företagen lämnar tillräcklig information om tillväxttakten för kassaflöden 
bortom prognosperioden? 
 
 
 
* Diskonteringsfaktorn påverkar bedömningen vad gäller nedskrivningsbehovet. Hur 
kontrollerar du dess riktighet? 
 
 
 
* Är det vanligt att du initierar på att en nedskrivning bör göras? 
 
 
 
* Ger nedskrivningstesterna en mer/mindre rättvisande bild av företaget? 
 
 
 
* Vilka för- och nackdelar anser du finns med de gamla respektive de nya goodwillreglerna?  
 
 
 
* Sammanfattningsvis, hur väl tycker du att företagen uppfyller upplysningskraven enligt IAS 
36 punkt samt vilka följder kan det leda till om inte kraven följs? 


