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Förkortningslista	

IASB International Accounting Standards Board 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IAS International Accounting Standards  

WACC Weighted averaged cost of capital 

EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

Definitionslista		

Diskonteringsränta  Är en räntesats som används vid kalkylering samt 

 värdering och speglar företagets avkastningskrav för 

 eget kapital, avkastning för alternativa investeringar 

 och en riskpremie för framtida osäkerhet. 

Kassagenererande enheter Den minsta identifierbara enhet av tillgångar, som  

 i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller 

 grupper av tillgångar, som kan generera framtida 

 kassaflöden. 

Nyttjandeperiod Den tid under vilken en tillgång förväntas bli utnyttjad för 

 sitt ändamål av företaget. 

Nyttjandevärde Ett värde som utgörs av nuvärdet av framtida kassaflöden 

 en tillgång förväntas generera. Värdet är beroende av två 

 variabler: 1. En uppskattning av framtida in- och 

 utbetalningar samt eventuella försäljningskostnader och 2. 

 Val av diskonteringsfaktor. 

Verkligt värde Definieras som det pris som vid värderingstidpunkten 

 skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller 

 betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad 

 transaktion mellan marknadsaktörer. 

Redovisat värde Är det belopp till vilket en tillgång redovisats för 

 första gången med avdrag för ackumulerad avskrivning 

 och ackumulerad nedskrivning på tillgången. 

Återvinningsvärde Definieras som det högre av det verkliga värdet minus 

 försäljningskostnader för en tillgång eller kassa genererande 

 enhet och dess nyttjandevärde.   



 IV 

Sammanfattning	

I samband med att IFRS infördes för svenska börsbolag 2005 förändrades reglerna för 

hantering av goodwill. Istället för årlig avskrivning innebar förändringen att posten skulle 

testas för en eventuell värdeförändring genom nedskrivningsprövning. Forskning visar att 

företagsledningar tenderar att agera opportunistiskt i syfte att inte behöva göra 

nedskrivningar. Ett sådant agerande är möjligt då redovisning och beräkning av goodwill samt 

bestämmande av antaganden helt och hållet ligger i företagens händer. Forskningen är väldigt 

sparsam när det kommer till hur användare uppfattar den information som företagen redovisar 

om nedskrivningsprövning i sina finansiella rapporter. 

Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur investerare och företag uppfattar den 

information som företag enligt IFRS standarder ska lämna i sin årsredovisning om företagets 

nedskrivningsprövning av goodwill. Samt att förklara varför investerare och företag uppfattar 

informationen på detta sätt. 

För att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå syftet med studien har en kvalitativ 

metod med abduktiv ansats använts. Med väl motiverade avgränsningar har studien undersökt 

uppfattningar hos sex informanter (tre företag och tre investerare). Genom semistrukturerade 

besöks- och telefonintervjuer har ingående diskussioner med informanterna resulterat i ett 

omfattande empiriskt material. Med hjälp av operationaliserade teoretiska begrepp och väl 

definierade uppfattningsbegrepp har det empiriska materialet analyserats.   

Studien har resulterat i identifiering av problem som bottnar i lagändringen 2005 och 

som drabbar användaren av informationen (om goodwill i finansiella rapporter) hårdast. 

Viktiga slutsatser som studien har resulterat i är att användbarheten, relevansen och 

trovärdigheten i den information som redovisas om nedskrivningsprövningen är bristfällig. 

Även fullständigheten och noggrannheten i informationen upplevs som bristfällig i det 

hänseendet för att förstå nedskrivningsprövningen men det råder inget tvivel att 

redogörelserna innehåller den information som den förväntas innehålla utifrån lagkrav. 

Ekonomiska händelser som påverkar företag i allmänna termer, finner studien inte påverkar 

företags nedskrivningsprövning av goodwill. Det framkommer också tydliga bevis på att 

företagsledningar tenderar att justera bakomliggande variabler i värderingsmodellen i syfte att 

inte behöva göra nedskrivningar, vilket är i linje med tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Goodwill, Nedskrivningsprövning, Uppfattning, Redogörelser, IFRS, IAS 36 
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Abstract	

In connection with adopting the IFRS for listed Swedish companies in 2005, the rules 

for the handling of goodwill changed. Instead of annual depreciation, the accounting entry 

should be tested for a possible change in value through impairment testing. Research shows 

that company managers tend to act opportunistically in order to avoid impairments. Such 

behavior is possible because the recognition and measurement of goodwill and determination 

of assumptions for the valuation model, is entirely up to companies to decide. The research is 

very frugal when it comes to how users perceive the information that companies report on 

impairment testing in its financial statements. 

The purpose of this study is to create a reflection of how investors and companies 

perceive the information that companies under IFRS standards shall provide in its annual 

report on the company's goodwill impairment testing. And to explain why investors and 

companies perceive the information in this way. 

In order to answer the research question and to achieve the purpose of the study, a 

qualitative method with an abductive perspective has been used. Through well-justified 

limitations, the study has examined the perceptions of six informants (three companies and 

three investors). Detailed discussions with the informants through semi-structured visit 

interviews and phone interviews did resulted in an extensive empirical material. The 

empirical material has been analyzed by using operationalized theoretical concepts and well-

defined perception concepts. 

The study has resulted in the identification of the problems that are caused by the 

amendment in 2005 and which affects the user of the information (of goodwill in financial 

statements) mostly. Key findings of the study are that currency, relevance and reliability of 

the information recorded on the impairment test is flawed. As well the completeness and 

accuracy of the information perceived as flawed in the sense to understand the impairment 

test. But there is no uncertainty that the statements containing the information that they are 

expected to contain by legal requirements. The study finds that the economic events that 

affect businesses in general terms, not affect the company's goodwill impairment testing. It 

also reveals clear evidence that the company managements tend to adjust the underlying 

variables in the valuation model with the intention to avoid impairments, which is in line with 

previous research. 

 

Keyword: Goodwill, Impairment test, Perception, Disclosure, IFRS, IAS 36  	
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1 Inledning		

Inledningskapitlet innehåller problembakgrund, problemdiskusson, problemformulering, 

syfte, avgränsningar och disposition.  Problembakgrunden beskriver de 

redovisningsprinciper som berör goodwill och i problemdiskussionen diskuteras effekter och 

konsekvenser av IFRS redovisningsprinciper som mynnar ut i en problemformulering och ett 

syfte. Avslutningsvis anges avgränsningar för studien och en disposition av uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund	

Sverige har sedan tidigt 1990-tal gjort anpassningar i nationella redovisningslagar för att 

närma sig IASB:s standarder. Det var först 2005 som Sverige beslutade att den 

principbaserade redovisningsstandarden IFRS skulle gälla för samtliga svenska börsbolag 

(Marton, 2013). Från att ha värderat tillgångar utifrån historiska antaganden och 

anskaffningsvärden innebar övergången till IFRS att tillgångar i större utsträckning värderas 

utifrån verkligt värde (Ball, 2006). Svårigheter uppstår då det inte finns någon likvid marknad 

för prissättning av en viss tillgång. Saknas marknadsmässiga priser utför företagen 

simuleringar av marknadspriser där antaganden om parametrar ligger i företagsledningens 

händer. Det finns således utrymme för manipulation av dessa antaganden menar Ball (2006). 

Med grund i Giner och Pardos (2015) argument, om att summan av ett erlagt övervärde 

representerar köparens förväntan om framtida ekonomiska fördelar i form av prognostiserade 

intäkter, faller värdering av goodwill inom ramen för en icke likvid marknad. 

IFRS 3 beskriver att förvärvaren vid ett rörelseförvärv skall värdera de identifierbara 

förvärvade tillgångarna och övertagna skulder till dess verkliga värden vid 

förvärvstidpunkten. Vidare utvecklar samma standard hur beräkning av goodwill skall 

hanteras. Summan av den överförda ersättningen plus belopp för eventuella innehav utan 

bestämmande inflytande i det förvärvade företaget, skall båda värderas till verkligt värde. 

Dessutom skall, om förvärvet skett i steg, förvärvarens tidigare egetkapitalandel värderas till 

verkligt värde vid förvärvstidpunkten och läggas till summan ovan. Det värde som kvarstår 

efter summering av dessa belopp och dragit av värdet för de identifierbara förvärvade 

tillgångarna och övertagna skulderna blir således goodwill. Syfte med standarden (IFRS 3) är 

att öka tillförlitligheten samt förbättra relevansen och jämförbarheten på sådan information 

som ett företag lämnar i sina finansiella rapporter om ett rörelseförvärv (FAR Akademi, 

2015). 
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I samband med införandet av IFRS 2005 förändrades också företagens hantering av 

goodwill. Istället för årlig avskrivning som belastar resultatet skall företag genomföra en årlig 

nedskrivningsprövning i enlighet med IAS 36. En immateriell tillgång (däribland goodwill) 

skall också prövas för nedskrivning om det föreligger indikationer på att tillgången har 

minskat i värde. Ett nedskrivningsbehov uppstår först då en tillgångs eller kassagenererade 

enhets redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. De uppskattningar och antaganden 

som ett företag använder för att beräkna återvinningsvärdet (för en kassagenererande enhet 

med goodwill) skall redogöras för i noter i årsredovisningen. Dessa uppskattningar återfinns i 

IAS 36 p.134 enligt följande; redovisat värde för goodwill, den grund på vilken 

återvinningsvärdet har fastställts (verkligt värde eller nyttjandevärde), viktiga antaganden som 

är mest känsliga för återvinningsvärdet, metod för att fastställa viktiga antaganden för 

nyttjandevärde respektive verkligt värde, period för prognostiserade kassaflöden, tillväxttakt 

och diskonteringsränta. Ett eventuellt nedskrivningsbelopp skall sedan fördelas mellan 

tillgångarna i den kassagenererande enheten som berörs av nedskrivningsbehovet. Genom att 

först minska det redovisade värdet för goodwill i enheten och sedan fördela resterande belopp 

proportionellt på övriga tillgångar i enheten. Syftet med standarden är att säkerställa att 

tillgångar/en inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet (FAR Akademi, 2015). 

Petersen och Plenborg (2010) fann att majoriteten av företagen i deras undersökning valde att 

bestämma återvinningsvärdet antingen utifrån verkligt värde eller nyttjandevärde, men endast 

drygt 25 procent av företagen jämförde de båda värderingsmetoderna så som IAS 36 

beskriver att bestämmandet av återvinningsvärdet skall hanteras. 

Hamberg och Beisland (2014) samt Hamberg, Paananen och Novak (2011) har beskrivit 

att förändringarna med IFRS hade stor effekt på de finansiella rapporterna. Grundtanken med 

de nya redovisningsreglerna var att minimera andelen goodwill i balansräkningen i syfte att 

övriga immateriella tillgångar istället ökade i värde. Hemberg och Beisland (2014) fann att 

svenska företag efter införandet av IFRS 3 och IAS 36 ökade sina goodwill-poster i 

genomsnitt med 50 procent mellan åren 2003 till 2007. De ansåg att en bidragande orsak till 

ökningen var slopandet av avskrivningsförfarandet på goodwill. 

1.2 Problemdiskussion	

Den globala harmoniseringen av redovisningsregler i form av IFRS möjliggjorde, 

genom redovisning och värdering av transaktioner, en bättre bild av den ekonomiska 

verkligheten i företagen. Detta innebar en ökad möjlighet och tillgänglighet till relevant 

information för investerare vid investeringsbeslut (Houqe, Easton & Zijl, 2014). Horton, 
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Serafeim oh Serafeim (2013) belyste också att jämförbarheten ökade vilket därmed 

underlättar för analytiker vid prognostisering och utvärdering av potentiella framtida 

investeringsbeslut. Den ökade jämförbarheten beskrev också Houqe et al. (2014) som ett 

resultat av öppnare redovisningsregler med högre kvalitet. Ur ett investerarperspektiv menade 

Ball (2006) att det fanns både för- och nackdelar med harmoniseringen av IFRS. De direkta 

fördelarna uttryckte han som (utöver vad som tidigare redogjorts) att avståndet mellan små 

och stora investerare minskade till följd av mer exakt information i de finansiella rapporterna. 

Något som i förlängningen också skulle leda till minskade kostnader för att bearbeta finansiell 

information för investerare.  

Goodwill är en av de mest omtvistade tillgångstyperna och hanteringen av förvärvad 

goodwill är en fråga som diskuteras flitigt (Ramanna & Watts, 2012). Åsikterna går isär med 

avseende på definition av begreppet, hur kvantiteten ska fastställas och hur den ska redovisas 

i företagens finansiella rapporter (Bloom, 2009). Goodwill kan uppstå antingen genom intern 

upparbetning eller via företagsförvärv men det är enbart förvärvad goodwill som får redovisas 

som tillgång i balansräkningen (FAR Akademi, 2015; Bloom, 2009). Förvärvad goodwill kan 

beskrivas som den överbetalning som har erlagts genom köpeskillingen men som inte finns 

eller har redovisats hos det förvärvade företaget. Giner och Pardo (2015) beskrev att denna 

summa representerar köparens förväntan om framtida ekonomiska fördelar i form av 

prognostiserade intäkter, vilka denne beräknar inkomma till företaget men som inte kan 

identifieras individuellt och därför inte heller kan redovisas separat.  

Baboukardos och Rimmel (2014) uttryckte att ackumulerad goodwill kan utgöra en risk 

under en sviktande marknad då företag tvingas till nedskrivningar, men ackumulerad goodwill 

kunde också ha en positiv inverkan för ett företags värdering om upplysningarna i noter i hög 

grad överensstämde med kraven i IAS 36. Bokslutsposter som värderas utifrån verkligt värde 

och som redogörs för i hög grad i finansiella rapporter har också en positiv inverkan på 

investerare (Ball, 2006). Izzo, Luciani och Santori (2013) har studerat hur väl italienska 

företag upplyste om nedskrivningsprövningar av goodwill i de finansiella rapporterna, under 

en fem års period. De resultat som framkom visade att nivån på upplysningarna i noterna inte 

var i linje med vad IAS 36 förespråkar men att de förbättrades under undersökningsperioden. 

Författarna konkluderade också att avsaknaden av tillräcklig information kunde motiveras av 

att fördelarna med fullständiga upplysningar i noterna var lägre än de kostnader som befaras 

uppstå när känslig information, om förväntade kassaflöden och framtida intäkter, nådde 

marknaden. Om nedskrivningsprövningen av goodwill inte tillräckligt redogörs för i noter 

menade Baboukardos och Rimmel (2014) att sådan information hade låg relevans för 
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investerare. Wines, Dagwell och Windsor (2007) betonade att den förändrade hanteringen av 

goodwill kunde vara till nytta för användare av ett företags finansiella rapporter vid 

beslutsfattande. Det framhölls även att nedskrivningarna skapade utrymme för kreativ 

redovisning och att företagsledningen kunde komma att konsekvent välja att inte skriva ned 

goodwill med ökade redovisningskostnader som incitamentet.  

Bolagsstyrning i sin tur skapar relationer mellan intressenter och företagsledning där 

dessa relationer bygger på att information flyttas mellan parterna med grund i att väl 

underbyggda beslut skall kunna fattas (Buschman & Smith, 2001). Finansiella rapporter (som 

bygger på redovisningsprinciper och regler) ligger ofta till grund för intressenters utvärdering 

av företagsledningens handlande (Bushman & Smith, 2001; Sloan 2001). Utrymme i 

regelverket skapar valmöjligheter för företagsledningen att i redovisningen visa en bitvis 

osann bild av verkligheten i företaget (Lev & Zarowin, 1999). Bushman och Smith (2001) 

menade att redovisning också kunde öka avstånden mellan företagsledning och intressenter 

till följd av redovisningsval. I de fall där det är svårt för investerare att bedöma eller när det 

inte finns tillräckligt med information för att bedöma hanteringen av goodwill, skapas 

asymmetrier i informationsflödet (Ball, 2006). Då företagsledningen oftast har mer 

information att tillgå vid beslutfattande tvingas intressenter att förlita sig på de finansiella 

rapporter som företagsledningen tillhandahåller (Sloan, 2001).  

Majoriteten av den forskning som finns i dagsläget för hantering av goodwill och 

nedskrivningsprövning bygger på företagens agerande och är inte baserad utifrån ett 

investerarperspektiv. Forskningen i området påvisar att företagen bristfälligt redogör viktiga 

antaganden för nedskrivningsprövningen i noter men väldigt lite om hur investerare uppfattar 

sådan information. Det finns forskning om hur investerare upplever harmoniseringen av IFRS 

och de grunder som den bygger på såsom verkligt värde. Eftersom hanteringen av goodwill 

förändrades med införandet av IFRS har det också medfört att företag har ökat sina goodwill-

poster. Zielke (2009) beskrev att en post som upptar 20 procent av balansräkningen inte kan 

förbises av investerare. Förundersökningen som genomfördes initialt (se bilaga 3) visade att 

goodwillandelen hos de största svenska noterade bolag kunde uppgå till så mycket som 50 

procent av totala tillgångar. Med en post som upptar så stor del av tillgångsmassan, vilken 

endast är baserad på uppskattningar om framtiden eller värderad utifrån en icke likvid 

marknad, behövs mer forskning inom studieområdet. 
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1.3 Problemformulering	

Utifrån diskussionen ovan ämnar denna studie att utreda följande frågeställning: 

Hur uppfattas den redovisade informationen om nedskrivningsprövning av företag och 

investerare? 

1.4 Syfte	

Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur investerare och företag uppfattar den 

information som företag enligt IFRS standarder ska lämna i sin årsredovisning om företagets 

nedskrivningsprövning av goodwill. Samt att förklara varför investerare och företag uppfattar 

informationen på detta sätt. 

1.5 Avgränsningar	

Frågeställningen har besvarats utifrån svensk kontext. De avgränsningar som legat till 

grund för urval av företag var att bolaget skulle vara bland de 30 största på OMX:s 

largecaplista (OMX Stockholm 30), med en andel goodwill som motsvarat tio procent eller 

mer av totala tillgångar. Motivet för urval av investerare har grundats på en lista publicerad av 

Sveriges Riksbank för de tio största fondförvaltarna i Sverige 2015 (se bilaga 5). 

1.6 Disposition	

Som redogjorts för i innevarande kapitel handlar alltså uppsatsen om uppfattningar, 

närmare bestämt företags och investerares uppfattningar om redovisad information om 

nedskrivningsprövningen av goodwill. Utöver innevarande kapitel består uppsatsen av ett 

metodkapitel, en teoretisk referensram, ett empirikapitel samt en diskussions del som mynnar 

ut i en slutsats. Metodkapitlet motiverar bl.a. valet av den metod som använts för att besvara 

forskningsfrågan på bästa sätt samt en metodbeskrivning för analys av det empiriska 

materialet och en beskrivning av hur urvalsprocessen ägt rum. Ytterligare en viktig del som 

redogörs för i kapitel två är hur teoretiska begrepp från valda teorier har operationaliserats. 

Kapitel tre utgörs av en litteraturgenomgång i ämnet, en beskrivning av valda teorier och den 

analysmodell som har styrt analysarbetet. Empirikapitlet har tematiserats utefter 

uppfattningsbegreppen och består av en sammanställning från transkriberingarna av 

informanternas uppfattningar. Dessa uppfattningar har diskuterats i kapitel fem med grund i 

analysmodellen och de operationaliserade teoretiska begreppen från valda teorier. 

Efterföljande slutsats lyfter bl.a. fram vad studien kommit fram till, begränsningar i studien 

och förslag för kommande forskning som studien har givit upphov till.  
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2 Metod	

Metodkapitlet innehåller metodval, urval, analysmetod, metodkritik, tillvägagångsätt vid 

litteraturgenomgången och avslutas med en metoddiskussion. Metodval motiverar och 

beskriver vilken metod som valts för att på bästa sätt kunna besvara problemfrågeställningen 

utifrån det urvalet som gjorts för studien. Analysmetod beskriver hur det empiriska materialet 

kommer hanteras och här definieras även begreppet uppfattning om information. Under 

metodkritik beskrivs åtgärder och hantering för att öka trovärdigheten i studien och 

metoddiskussionen hanterar det som uppfattas som mest kritiskt med valet av metod. 

2.1 Metodval	

Syftet med denna uppsats var som nämndes i föregående kapitel att skapa en bild av hur 

investerare och företag uppfattar den information som företag enligt IFRS standarder ska 

lämna i sin årsredovisning om företagets nedskrivningsprövning av goodwill. Mer specifikt 

har detta uttrycks i frågeställningen:  

- Hur uppfattas den redovisade informationen om nedskrivningsprövning av företag och 

investerare?   

Fokus i undersökningen har alltså att utgjorts av uppfattningar, då från de två olika parterna 

men om samma redovisade information. För att ta reda på informanternas d.v.s. investerarnas 

och företagens åsikter har kvalitativa besöksintervjuer genomförts vilket är en lämplig metod 

vid frågeställningar som kräver mer ingående och beskrivande svar från informanten (Rubin 

& Rubin, 2005). Trots att besöksintervjuer tar lång tid och även kan vara resurskrävande i 

form av t.ex. resekostnader så är det ett effektivt sätt att samla in kvalitativ data om 

uppfattningar och synsätt, detta p.g.a. att det ger informanten möjlighet att beskriva och 

utveckla tankegångarna bakom uppfattningarna och synsätten (Dahmström, 2011). 

Besöksintervjuer kan också i vissa fall generera svar från informanten med högre kvalitet då 

det finns möjlighet för intervjuaren att reda ut oklarheter och använda sig av visuella 

hjälpmedel (Dahmström, 2011).  Då vissa informanter endast haft möjlighet att deltaga i 

studien genom en telefonintervju har detta accepterats istället för besöksintervjuer.  

Det förfarande som har använts kan liknas vid det som Byrman och Bell (2013) 

beskriver som en semistrukturerad intervju med en uppsättning övergripande frågor som 

direkt är kopplade till ämnet men som är av något mer allmän karaktär med utrymme för 

kompletterande frågor. Intervjuerna har varit dynamiska och följdfrågorna har anpassats 

under intervjuns gång efter hur informanten har svarat. För att svaren och fokus i intervjun 
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inte skulle flytta sig för mycket från det tänkta fokusområdet (d.v.s. uppfattningar om 

informationen av nedskrivningsprövningar) har informanterna stimulerats genom s.k. probes. 

Detta innebär att informanten uppmuntras förklara en faktor eller synpunkt mer ingående, 

vilket får informanten att flytta tillbaka fokus samtidigt som det också kan leda till ett mer 

informativa och fylligare svar enligt Dahmström (2011). Avsikten med semistrukturerade 

intervjuer är alltså att låta informanten föra sina egna resonemang vilket kan leda till mer 

djupgående data (Bryman & Bell, 2013; Alvehus, 2013). Detta har skapat förutsättningar både 

för en djupare förståelse och för att besvara frågeställningen. 

Vid formuleringen av intervjufrågorna har inga teoretiska utgångspunkter eller 

antaganden om vad informanterna kommer eller bör svara funnits, detta för att minska risken 

att påverka informanternas svar. Däremot har en abduktiv ansats att tillämpats vid analys av 

det empiriska materialet. Detta har inneburit att varken innebörden i informanternas svar eller 

de teorier som empirin analyseras mot har varit fasta. Istället har empiri, teorier och 

reflektioner varvats om vartannat för att bilda tillfälliga förklaringar vilka har förfinats under 

analysens gång vilket är i linje med vad Alvehus (2013) beskriver som abduktion.  Den stora 

övergripande och inledande frågan har varit densamma som frågeställningen för hela 

undersökningen (vilka togs upp tidigare i stycket). Underfrågorna och följdfrågorna i 

intervjuerna formulerades med utgångspunkt från de viktigaste problemområden som tagits 

upp i de vetenskapliga artiklar som berör det aktuella området. De viktigaste underfrågorna 

har utgjorts av: 

- Hur uppfattar informanten informationen om bedömningen av framtida kassaflöden?  

- Hur uppfattar informanten informationen om bedömningen av diskonteringsränta? 

- Hur uppfattar informanten informationen om bedömningen av tillväxttakt? 

2.2 Urval	

För att möjliggöra att resultatet av studien skulle kunna besvara forskningsfrågan och 

för att resultatet skulle vara relevant har ett urval av företag och investerare skett genom 

rimlig avgränsning. De avgränsningar som tillämpats för urval av företag är att det aktuella 

företaget skulle vara bland de 30 största på OMX:s largecaplista (OMX Stockholm 30) och att 

dess goodwillandel motsvarade minst tio procent av företagets balansomslutning. 

Förundersökningen gav studien ett urval om fjorton företag (se bilaga 3). Motsvarande 

kriterium som legat till grund för urvalet av investerare har grundats på en lista publicerad av 

Sveriges Riksbank för de tio största fondförvaltarna i Sverige 2015 (se bilaga 5). 



 

 8 

Då det fanns en risk att inte alla företag i urvalsgruppen skulle vara intresserade av att 

delta i undersökningen så rangordnades företagen efter fallande andel goodwill (d.v.s. det 

företag med störst andel goodwill var också mest intressant och vice versa). Rangordningen 

utgjorde sedan den ordningsföljd för kontakt med företagen i urvalsgruppen. Ett liknande 

förfarande ägde rum på investerarsidan då dessa prioriterats i den ordning de var rankade i 

listan från Sveriges Riksbank. Avsikten var att genomföra minst två till tre besöksintervjuer 

med företag från urvalsgruppen samt lika många investerare. Att allokera mer tid till färre 

intervjuer skapade förutsättningar för mer informativa möten med mer omfattande 

diskussioner och resonemang. I de fall då en intervju skulle ha behövts kompletteras, skulle 

detta ha skett genom kontakt med informanten via telefon eller mejl. Sådan kontakt har dock 

inte behövts. 

2.3 Analysmetod	

Avsikten med de kvalitativa intervjuer som genomförts var att informanten skulle vara 

beskrivande och ingående i sina svar. Detta har resulterat i omfattande empiri varför det också 

var nödvändigt att spela in intervjuerna, för att inga viktiga detaljer eller resonemang skulle 

gå förlorade genom glömska. Det första steget i analysarbetet var att transkribera de inspelade 

intervjuerna. Detta innebär att inspelat material omvandlas till text genom nedskrivning i ett 

datorbaserat ordbehandlingsprogram (Alvehus, 2013). Det andra steget i analysen var att 

sammanställa alla intervjuer i tematiserad empiri och försöka hitta koncept och teman i dessa 

för att kunna besvara frågeställningen. För att det skulle vara möjligt att leta efter 

gemensamma teman, vilket i denna undersökning likställs med olika uppfattningar om 

information så krävdes det också att uppfattningsbegreppet (om information) förtydligades. 

Utgångspunkten för denna förklaring var det som Nicolaou och McKnight (2006) kallar 

PIQ (perceived information quality), vilket kan översättas som upplevd informationskvalitet. 

Nicolaou och McKnight (2006) undersökte om informationens kvalitet hade betydelse vid 

implementeringen av system för informationsdelning mellan organisationer. I artikeln har PIQ 

innebörden av informationsanvändarens reaktion till egenskaper hos informationen i 

jämförelse med dennes informationskrav. PIQ består av olika delar och definieras av 

författarna som intellektuella uppfattningar om de positiva eller negativa egenskaperna hos 

användbarhet, relevans, trovärdighet, noggrannhet och fullständighet. I analysmodellen som 

det redogörs för i kapitel tre beskrivs vad dessa begrepp har inneburit i denna undersökning 

samt exempelmeningar på hur dessa begrepp kunde uttryckas av informanterna. Det är dessa 

element har utgjort kategorier för hur informationen upplevs av informanterna och därmed det 
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som eftersökts i det empiriska materialet. De frågor som ställts till informanterna har inte 

innehållit dessa kategorier (som begrepp), istället har de transkriberade intervjuerna 

genomsökts för att hitta dessa. Kategoribegreppen kunde uttryckas antingen direkt eller 

indirekt av informanten, med andra ord eftersöktes dessa kategoribegrepp (eller dess 

innebörd) för uppfattningar om informationen avseende företagens nedskrivningsprövning av 

goodwill. Det empiriska materialet tematiserades utifrån uppfattningskategorierna så att 

gemensamma drag hos företagen respektive investerarna kunde utvärderas och jämföras med 

den teoretiska referensramen.  

Den abduktiva ansatsen har medfört att analysmodellen förändrades under arbetets gång 

fram tills dess att empirin sammanställts. Från en inledande induktiv analysmodell har denna 

utvecklats till att teori och emipri har varvats om vartannat i syfte att skapa en väl fungerande 

analysmodell. Väl definierade uppfattningsbegrepp samt operationalisering av teoretiska 

begrepp för valda teorier utgjorde den modell som empirin sedan har analyserats utifrån. 

2.4 Operationalisering	av	teoretiska	begrepp	

Operationalisering av teoretiska begrepp har använts för att underlätta analysen av det 

tematiserade empiriska materialet. Operationalisering av abstrakta och omätbara begrepp 

möjliggör att dessa kan fångas upp och mätas. Detta sker genom att det abstrakta begreppet 

översätts till ord eller meningar som fångar det väsentliga i det underliggande begreppet, men 

begreppen kan även delvis vara varandras motsatser (Dahmström, 2011). I denna studie har 

dessa operationaliserade begrepp varit något som direkt uttryckts av informanterna under 

intervjuerna. Genom operationalisering av institutionella teoretiska begrepp skapades 

kategorier utifrån aktuell teori, vilka sedan bröts ned i flera begrepp som eftersöktes i det 

empiriska materialet. Nedan har begreppen använts i exempelmeningar i syfte att förtydliga 

operationaliseringen:  

Tvingande isomorfism: 

Behöver – ”vi redovisar enbart det som vi behöver redovisa” 

Krav – ”vi redovisar enbart det som är krav på att redovisa” 

Uppfylla – ”vi redovisar enbart det vi måste för att uppfylla kraven” 

Härmande isomorfism: 

Titta – ”vi tittar på hur andra redovisar” 

Andra - ”vi kollar på hur andra har redovisa” 

Då intressentteorin är en mer övergripande teori har operationaliseringen av denna inte 

varit lika konkret som för institutionell teori. Det tematiserade empiriska materialet har 
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använts för att eftersöka indikationer på beroenderelationer och påverkanskraft mellan 

investerare och företag. Genom operationalisering av de tre attributen som identifierar en 

intressent enligt Mitchell, Agle och Wood (1997) har dessa använts för att fånga upp 

eventuella beroenderelationer och påverkansmöjligheter mellan parterna. Nedan följer 

exempelmeningar som har eftersökts i transkriberingarna (både direkt och indirekt) för att 

belysa relationen mellan investerare och företag när det handlar om kommunicerad 

information om goodwill: 

Makt: 

Utfrågningar – ”genom direkta utfrågningar får vi oftast mer information” 

Besvarar – ”vi besvarar de frågor som uppkommer så gott vi kan” 

Legitimitet: 

Hänsyn – ”vi tar hänsyn till våra investerares önskemål” 

Angelägenhet: 

Uppmärksamhet – ”våra frågor och önskemål uppmärksammas direkt av företagen” 

Tillgodose – ”vi försöker tillgodose intressenters önskan så snabbt som möjligt” 

2.5 Metodkritik	

Utgångspunkt för metodkritiken har varit de kriterier som introducerats av Lincoln och 

Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) för att utvärdera kvalitativa studier. De 

huvudsakliga kriterierna är trovärdighet och äkthet vilka i sin tur har delats upp i flertalet del-

kriterier. Det ska här understrykas att enbart de del-kriterier som kan anses vara applicerbara 

på denna studie som har använts vid beskrivningen av arbetet med att öka trovärdigheten och 

äktheten (av studien). Trovärdighet består av del-kriterierna: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. Äkthets-kriteriet består i denna studie enbart av 

rättvis bild eftersom övriga del-kriterier behandlar hur en studie påverkar informanterna (eller 

det som studeras) och därför inte är applicerbart på denna studie. 

Syftet med denna studie var att skapa en djupare förståelse för hur investerare och 

företag uppfattar den redovisade informationen om nedskrivningsprövningen av goodwill, 

snarare än att skapa en bred och överskådlig bild inom området. Att fokusera på djup snarare 

än bredd är typiskt för kvalitativa studier och kan leda till att studiens överförbarhet till andra 

kontexter blir begränsad, då de ofta kan liknas vid case-studier (Bryman & Bell, 2013). Denna 

studies överförbarhet begränsas dessutom av att flertalet informanter redan innan intervjuerna 

ägt rum, explicit uttryckt att de ville förbli anonyma både som privatpersoner och dessutom 

det företag som dessa representerade. Slutsatsen av detta blev att alla informanter förblev helt 
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anonyma i studien. För att kompensera detta och öka läsarnas möjlighet att bedöma studiens 

överförbarhet redogjordes informanternas utbildning, arbetslivserfarenhet och tid på 

nuvarande företag för att ge en bild av informanterna. 

För att öka studiens tillförlitlighet gavs alla informanter möjligheten att ta del av den 

färdiga studien för att de skulle kunna opponera sig mot detaljer i materialet eller intervjuerna 

som kan ha misstolkats eller missuppfattats. 

 Konfirmerings eller bekräftelse-kriteriet belyser vikten av att författaren inte låter sina 

egna åsikter etc. påverka studiens resultat. Då denna studie har haft en neutral utgångspunkt, 

har detta varit av högsta vikt och genomgående i studiens alla delar. Redan vid inbokningen 

av intervjun uppgavs det att studien skulle genomföras från ett neutralt perspektiv och att det 

inte fanns ett korrekt och ett felaktigt svar, det uppgavs också att det var uppfattningar som 

var det centrala i studien. Vidare var det oerhört viktigt under utformningen av 

intervjufrågorna att dessa skulle uppfattas som neutrala av informanterna. Detta för att det 

annars skulle finnas en risk för att en vinklad fråga skulle leda till ett vinklat eller påverkat 

svar från informanten. För att tolkningarna av informanternas svar skulle ske från en så 

neutral synpunkt som möjligt utformades operationaliserade begrepp för uppfattningar och för 

de aktuella teorierna. Genom att eftersöka samma begrepp i alla transkriberade intervjuer (och 

sedan det tematiserade empiriska materialet) så kunde det säkerställas att utgångspunkten för 

analysen av det empiriska materialet utgick från ett neutralt utgångsläge. Vid den slutliga 

analysen och slutsatsen var det viktigt att allas synpunkter lades fram även om de var av 

avvikande slag och motsade delar av studiens slutsats. Det ovan skrivna (avseende hur arbetet 

för att möta konfirmering eller bekräftelse-kriteriet har ägt rum) gäller även till stor del för 

del-kriteriet pålitlighet och framförallt för äkthetskriteriet. För att läsaren av studien ska 

kunna utvärdera pålitligheten hos studien har det redogjorts för alla delar av 

forskningsprocessen, detta gäller allt från beskrivningar av vad som avses med nyckelbegrepp 

till hur analysmodellen har vuxit fram. För att uppfylla äkthetskriteriet och ge en rättvis bild 

av alla informanters uppfattningar så har de avvikande svaren lyfts fram i det tematiserade 

empiriska materialet, detta för att förtydliga att alla intressenter inte har haft samma 

uppfattningar vilket också ger en mer nyanserad analys. För att skapa en rättvis bild var det 

också oerhört viktigt att det var rätt person som intervjuades på företagen (vilket också gällde 

för informanterna på investerarsidan). Denna aspekt av äktheten förstärktes genom att tydligt 

uttrycka att intervjun skulle ske med den som var ansvarig för redovisningen av 

goodwillposten (på företagssidan) eller den som analyserade företag och dess balansräkningar 

(på investerarsidan).  
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2.6 Tillvägagångssätt	vid	litteraturgenomgång	

Utifrån relevanta sökord har en systematisk genomgång av befintlig litteratur 

genomförts. Detta för att kartlägga hur forskningsläget såg ut och att ge ett fundament för 

vidare problematisering av området. Sökord som använts är: Goodwill, Impairment, IFRS, 

Fair value, Disclosure, Investment evaluation, Investor och Financial statement. Vidare i 

tabell 2:1 nedan visas hur dessa sökord har kombinerats och vilka databaser som har använts 

samt hanteringen av sökresultatet. Vid bearbetning av de artiklar som litteraturgenomgången 

resulterade i tillkom ytterligare användbara artiklar genom kedjesökning. Genom granskning 

av refererade författare, i vissa av artiklarna, möjliggjordes en ännu bredare 

informationsgrund. Resultatet av litteraturgenomgången finns att ta del av i nästa kapitel. 

 
Tabell 2.1: Systematisk litteraturgenomgång. 
Databas    Sökord                           Träffar        Lästa abstrakt         Lästa artiklar          Valda artiklar 
 
ABI/INFORM 
Complete 
 
ABI/INFORM 
Comlete 
 
 
ABI/INFORM 
Complete 
 
Google scholar 
 
 
 
Google scholar 
 
 
 
ABI/INFORM 
Comlete 
 
 
 
ABI/INFORM 
Comlete 
 
 
ABI/INFORM 
Comlete 
 
 
ABI/INFORM 
Comlete 
 
 
 

 
(ti) Goodwill and 
(ti) Impairment 
 
(ti) Investor and 
(ab) Financial 
statement 
 
(ti) Investor and  
(ft) Impairment 
 
(ti) Goodwill and 
(ti) Investor or 
(ti) evaluation 
 
(ti) Goodwill and 
(ti) Impairment and 
(ti) Disclosure 
 
(ti) Disclosure and 
(ft) Goodwill and 
(ft) investment 
evaluation 
 
(ti) Impairment and 
(ti) Goodwill and 
(ab) Investor 
 
(ti) Investor and 
(ti) Evaluation and 
(ft) Goodwill 
 
(ti) Investor and 
(ti) Goodwill 
 
 
 

 
46 
 
 
75 
 
 
 
16 
 
 
74  
inkl. citat 
 
 
23 
inkl. citat 
 
 
38 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
29 
 
 
23 
 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
 
8 
 
 
 
11 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
18 
 
 
9 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
15 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
0 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
0 
 
 
 
1 
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ABI/INFORM 
Comlete 
 
 
ABI/INFORM 
Comlete 
 
 
ABI/INFORM 
Comlete 
 
ABI/INFORM 
Comlete 
 
 
 

(ti) Investor and 
(ab) Goodwill and 
(ab) Impairment 
 
(ti) Goodwill and 
(ti) disclosure 
 
 
(ti) Goodwill and 
(ti) fair value 
 
(ti) Goodwill and 
(ti) IFRS and 
(ab) investment 
evaluation 

1 
 
 
 
7 
 
 
 
6 
 
 
2 
 

1 
 
 
 
6 
 
 
 
4 
 
 
2 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 

1 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

2.7 Metoddiskussion		

2.7.1 Intervjuerna	och	dess	förfarande	

Efter studiens genomförande kunde det konstateras att kvalitativa intervjuer var rätt 

metod för att uppnå studiens syfte; att fånga informanternas uppfattningar. Detta framför allt 

eftersom att denna metod tillåtit informanterna att uttrycka sig fritt både runt det aktuella 

ämnet samt de följdfrågor som ställts i anslutning till resonemangen som förts. Hade någon 

annan metod med fasta frågor som exempelvis frågeenkäter etc., skulle svaren troligtvis inte 

blivit lika utförliga, inte heller hade det varit möjligt att ställa några följdfrågor. Att 

informanterna har kunnat uttrycka sig fritt har även till viss del orsakat problem, då det alltid 

funnits en överhängande risk och även en tendens hos informanterna att fokusera på källan till 

problemet och de underliggande faktorerna (d.v.s. själva nedskrivningsförfarandet). Till 

största del var källan till detta problem ovanan hos oss (författarna) som intervjuledare då det 

till en början var svårt att veta hur frågorna skulle vara uppbyggda, dess ordningsföljd, bygga 

upp en arsenal av följdfrågor och probes etc. Det fanns en oro för att vi som intervjuledare på 

ett eller annat sätt skulle påverka informanternas svar genom att ställa frågan på ett felaktigt 

sätt. Framförallt var detta kopplat till om informanten skulle uppfatta det som att det fanns ett 

rätt och ett felaktigt svar på de frågor som ställdes. En viktig del i att försöka eliminera dessa 

risker var att explicit uttrycka att det inte fanns någon dold agenda i undersökningen (som att 

utreda om de genomförde nedskrivningsprövningen på ett felaktigt sätt) och försäkra 

informanten om att det inte fanns något rätt eller felaktigt svar. Detta gjordes både vid 

inbokningen av intervjuer samt precis innan intervjun genomfördes. Under processens gång 

och allteftersom fler och fler intervjuer genomfördes så avtog problem runt intervjuerna, 

vilket troligtvis berodde på en ökande kunskap och erfarenhet om själva intervjuförfarandet. 
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En viktig aspekt som underskattades, framförallt vid formuleringen av de övergripande 

frågorna till intervjuerna, var de tydliga skillnader i resonemang som skulle visa sig mellan de 

två informant-grupperna. Informanter från företagen var mer informativa i sina svar genom att 

de genomgående förklarade vad de redogjorde för och hur, vilket också gav en tydlig bild av 

hur de tolkade standarden (IAS 36). Svaren och resonemangen från investerarsidan har varit 

mer konkreta och tydliga med ibland mycket omfattande resonemang anseende underliggande 

variablers betydelse. Skillnaderna mellan de olika sätten att resonera, d.v.s. mer praktiskt 

inriktat hos företagen och mer konkret hos investerarna kan ha berott på de olika sätten som 

dessa drabbas av de problem som uppstår. Med detta menas att problemen för företagen mer 

var redovisnings- och beräkningsinriktat medan det för investerarna handlade om regelrätt 

tolkning.  

En ytterligare konsekvens av att informanterna kunnat uttrycka sig fritt var 

jämförbarheten mellan uppfattningsbegreppen i empirikapitlet. Begreppen fångar de aspekter 

som avsetts men eftersom alla informanter diskuterar utifrån sin unika kontext har 

tolkningarna av resonemangen ibland hamnat under olika kategorier, vilket resulterat i att 

jämförbarheten mellan olika teman ibland varit svår. Delar av detta kan också hänföras till det 

faktum att vi som oerfarna intervjuledare kanske ställt frågorna vid fel tillfälle under 

intervjun. 

2.7.2 Telefonintervjuer	

Intentionen var från början att genomföra besöksintervjuer med alla informanter men 

vid två tillfällen så har detta inte varit möjligt, för att inte gå miste om dessa har det sekundära 

alternativet; telefonintervju använts. Denna metod visade sig på flera sätt vara svårare att 

tillämpa än motsvarande besöksintervjuer. För det första var en av informanterna inte lika 

benägen att vara ingående vid sina svar och för det andra var det inte lika lätt att genom 

probes, stimulera informanten att bli mer ingående. Detta medförde däremot inte att svaren på 

något sätt blev mindre användbara, utan kunde analyseras och användas på samma sätt som 

övriga informanters intervjuer. Även transkriberingarna var svårare att färdigställa p.g.a. att 

den tekniska utrustningen (diktafon-applikation genom iPad mini) hade problem med att 

fånga upp ljudet från högtalartelefonen. Det är däremot viktigt att påpeka att det trots 

svårigheterna med att transkribera telefonintervjuerna, fortfarande var möjligt att färdigställa 

dessa och att inga delar av intervjuerna förlorades p.g.a. de tekniska svårigheterna.  
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3 Teoretisk	referensram	

Den teoretiska referensramen innehåller en litteraturgenomgång, teoribeskrivning och 

studiens analysmodell. För att visualisera bristande informationskännedom inom 

forskningsområdet genomfördes en systematisk litteraturgenomgång. Resultatet beträffande 

genomgången inleder detta kapitel som därefter följs av en utförlig teoribeskrivning. 

Kapitlets avslutande del innehåller en utförlig beskrivning av studiens analysmodell. 

3.1 Litteraturgenomgång	

3.1.1 Nedskrivning	och	nedskrivningsprövning	av	goodwill	

Lhaopadchan (2010) framhävde vikten som förvärvad goodwill har fått för företagen. 

Genom att posten i vissa fall utgör väldigt stor del av tillgångsmassan menar han att företag 

finner motståndskraft till att göra nedskrivningar. Vidare beskrevs att nedskrivningsbeslut 

också förknippas med resultatutjämning. Li, Shroff, Venkataraman och Zhang (2011) 

studerade hur nedskrivning av goodwill påverkade användare av informationen. De fann att 

investerare och finansanalytiker reviderade sin uppfattning om företag som redovisade en 

nedskrivning av goodwill. Genom den utformning av nuvarande standarder som föreligger 

möjliggörs för företagsledningen att agera opportunistiskt och justera bakomliggande 

variabler i syfte att inte behöva göra nedskrivningar eller att ge marknaden den information 

som företaget önskar (AbuGhazaleh, Al-Hares & Haddad, 2012; Li et al., 2011). Li et al. 

(2011) fann också bevis för att investerare inte ändrade uppfattning om företag med 

nedskrivningsbehov men som redovisat noll nedskrivning. Giner och Pardo (2015) belyste 

inte bara företagens arbiträra agerande utan visade att företag även tenderade att utnyttja 

goodwill-posten som ett sätt att uppnå önskade resultat. De för också argument att den 

makroekonomiska miljön spelade in då företag tenderade att göra mer nedskrivningar av 

goodwill under konjunkturnedgångar. Företag tenderar också att kamouflera långvariga 

mindre lyckade förvärv genom att göra nedskrivningar vid konjunkturnedgångar 

(Lhaopadchan, 2010). 

Izzo et al. (2013) granskade informationsinnehållet i not-apparaten och påvisade att 

företag inte redogjorde för viktiga antaganden som IAS 36 efterfrågar. Framtida 

kassaflödesprognoser, diskonteringsränta och tillväxttakt behandlades inte alls eller 

bristfälligt redogjordes för i noter. Carlin och Finch (2010) konkluderade också att företag 

tenderade att använda sig av en lägre diskonteringsränta i syfte att inte behöva göra en 

nedskrivning av goodwill. Baboukardos och Rimmel (2014) belyste ett positivt samband 
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mellan företags marknadsvärde och utförliga redogörelser för nedskrivningsprövning i not, 

förutsatt att ingen nedskrivning var nödvändig. Med ökade redovisningskostnader och när 

fördelarna med att ge fullständiga upplysningar i noterna är lägre än de kostnader som befaras 

uppstå när känslig information, om förväntade kassaflöden och framtida intäkter, når 

marknaden fann Wines et al. (2007) och Izzo et al. (2013) att företagen var restriktiva med 

redogörelser i not-apparaten. Forskningslitteraturen påvisar också negativa samband mellan 

redovisad goodwillnedskrivning och ett företags marknadsvärde (AbuGhazaleh et al., 2012; 

Lapointe-Antunes, Cormier & Magnan, 2009; Hirschey & Richardson, 2003). 

3.1.2 Värdering	av	tillgångar	till	verkligt	värde	

Wines et al. (2007) och Ball (2006) beskrev att tillgångar som värderas till verkligt 

värde har fördelar och nytta för dem som använder de finansiella rapporterna vid 

beslutsfattande. Anderson, Brown, Hoddler och Hopkins (2015) åsyftar också att sådana 

rapporter var mer transparenta samt att de möjliggjorde för investerare att på ett mer 

träffsäkert sätt utvärdera företagsledningen. Harter (2009) delade dessa åsikter men menade 

dock att värdering till verkligt värde faller offer för subjektivitet vilket kan reducera 

trovärdigheten. Svårigheterna med värdering till verkligt inträffar vid en illikvid marknad. 

Avsaknad av marknadsmässiga priser leder att företagen simulerar marknadspriser där 

antaganden om parametrar ligger i företagsledningen händer, vilket öppnar för manipulation 

av dessa antaganden (Ball, 2006). 

3.1.3 Användning	av	finansiella	rapporter	som	beslutsunderlag	

Ball (2006) fann att implementeringen av IFRS var positiv för investerare. Fördelarna 

som han beskrev det var en mer rättvisande och bredare information i de finansiella 

rapporterna. Det är också något som minskar kostnaderna för investerare då dessa inte 

behöver bearbeta finansiell information i samma utsträckning som tidigare, vilket framför allt 

jämnar ut skillnaderna mellan stora och mindre investerare (Ball, 2006; Anderson et al., 

2015). Iatridis och Dalla (2011) beskrev att IFRS, till skillnad från tidigare mer regelstyrd 

redovisning, öppnade för att företagskulturen avgjorde till viss del hur en specifik 

redovisningsstandard hanteras. De fann också fog för att ett lands ekonomiska ställning och 

redovisningsmiljö påverkade företagsledningens incitament att agera vilket återspeglades i de 

finansiella rapporterna. Izzo et al. (2013) belyste utifrån en italiensk kontext att not-apparaten 

inte var i linje med vad som IAS 36 efterfrågar men att vissa förbättringar kunde utrönas 

under tidsintervallet som studerats. Information som inte uppfyller redovisningskrav menade 

Baboukardos och Rimmel (2014) hade föga betydelse för investerare. 
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I en studie genomförd av Aharony, Barniv och Falk (2010) utvärderades övergången till 

IFRS utifrån ett investerarperspektiv. Bland de nationer som implementerade regelverket 

ökade värderelevansen för finansiella rapporter hos investerare.  De påvisade också att det 

fanns en viss korrelation mellan goodwillhanteringen och aktiepris. AbuGhazaleh et al. 

(2012) samt Lapointe-Antunes et al. (2009) fångade upp ett samband mellan nedskrivning av 

goodwill och försämrat marknadsvärde. De menade att det försämrade marknadsvärdet tyder 

på att investerare använder sig av information om goodwillnedskrivning vid 

investeringsbedömningar. Utifrån ett allmänt synsätt på finansiella rapporter och icke 

finansiell data fann Schwarzkopf (2007) att endast hälften av investerarna i undersökningen 

använde finansiell data tillsammans med not-apparaten och revisionsberättelser som 

analysverktyg. Knappa 26 procent använde inte noter alls vid utvärdering av investeringar. 

Han menade att detta signalerar att investerare antingen inte finner noter relevant eller att de 

är för komplicerade att använda. Omer, Shelley och Thompson (2012) beskrev att företag som 

redovisat korrigeringar av tidigare felaktigheter i rapporter skapade oro bland investerare. De 

menade att det också kunde leda till misstro för revisorer som i förlängningen försvagat 

tillförlitligheten till finansiella rapporter som är reviderade av samma revisorer.  

3.2 Intressentteori	(Stakeholder	theory)	

Intressentteorin och legitimitetsteorin beskrivs i litteraturen som två överlappande 

teorier. Inom båda teorierna beskrivs företaget som en viktig del i ett mer omfattande 

samhälleligt samspel där företaget både påverkas och har påverkanskraft på grupper inom 

samhället. Skillnaden ligger i att legitimitetsteorin behandlar samhället som en homogen 

grupp och intressentteorin hanterar specifika grupper i samhället vilket gör den mer nyanserad 

(Deegan, 2002). Deegan och Unerman (2011) förtydligar detta genom att framhäva att olika 

intressentgrupper har olika syn på hur ett företag skall bedriva sin verksamhet. Det leder till 

att företag måste förhålla sig till olika intressentgruppers påverkan, då de är i behov av många 

intressenter för att bedriva sin verksamhet. Donaldson och Preston (1995) beskriver 

intressenter som ”Stakeholders are identified through the actual or potential harms and 

benefits that they experience or anticipate experiencing as a result of the firm´s actions or 

inactions” (s. 85).  

För att skapa en djupare förståelse för Donaldson och Preston (1995) definition av 

intressenter kan dessa delas in i primära och sekundära intressenter. Freeman och Reed (1983) 

definierade primära intressenter som ”Any identifiable group or individual on which the 

organisation is dependent for its continued survival” (s. 91) och sekundära intressenter som 
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”Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organisation´s 

objectives or who is affected by the achievement of an organisation´s objektives” (s. 91).  

Clarkson (1995) beskriver primära intressenter som den grupp som företagets fortlevnad är 

beroende av. Dessa kan utgöras av aktieägare, investerare, anställda, kunder, leverantörer och 

fordringsägare. Sett ur ett bredare samhällsperspektiv kan exempelvis statligt och kommunalt 

styre inkluderas till primära intressenter då dessa tillhandahåller infrastruktur, lagar och regler 

som gör det möjligt för företag att vara verksamma. Clarkson (1995) formulering av 

sekundära intressenter är också den i linje med Freeman och Reed (1983) definition. Dessa 

intressenter tillskrivs mindre direkt påverkanskraft då de inte ingår transaktioner med 

företaget. Därmed inte sagt att de inte kan orsaka skada på företaget.  Genom att mobilisera 

opinioner eller skapa demonstrationer kan även sekundära intressenter ha 

påverkansmöjligheter på företaget (Clarkson, 1995). Deegan och Unerman (2011) beskriver 

ur ett etiskt perspektiv att både primära och sekundära intressenter bör ges samma rätt till 

information oavsett om viljan eller förmågan att använda informationen finns eller möjlighet 

att påverka företaget. 

Utifrån företagets synvinkel handlar det om att implementera strategier för att hantera 

de olika intressenterna utefter behovs- och påverkansgrad (Deegan & Unerman, 2011). Även 

bland de primära intressenterna finns olika nivåer av inflytande och bör hanteras utifrån den 

som anses ha mest makt eller inflytande (Nasi, Nasi, Phillips och Zyglidopoulos, 1997; 

Deegan & Unerman, 2011). Laplume, Sonpar och Litz (2008) beskriver också att 

intressekonflikter kan uppstå inom en intressentgrupp, vilka företaget måste analysera för att 

på bästa sätt kunna tillgodose deras intressen, vilket bör ske utifrån vad som kan maximera 

företagets värde på lång sikt. Freeman (2010) för ett resonemang kring värdeskapande 

processer där samtliga intressenter utgör ett fundament. Han menar att intressenterna är 

beroende av varandra på så vis att, om en intressentgrupp faller bort förlorar resterande 

intressenter också. Utan exempelvis leverantörer och anställda kan kunder inte tillgodose sig 

sina varor. Således bör det finnas ödmjukhet mellan och inom intressentgrupper. Vid 

intressekonflikter handlar det för företaget om att utvärdera situationen och genom kreativitet 

skapa bästa möjliga mixtur för att möta behoven och skapa högre värde för intressenterna 

(Freeman, 2010). 

Mitchell et al. (1997) utformade ett ramverk för att beskriva betydelsen av olika 

intressenter hos ett företag. De beskriver tre attribut (power, legitimacy och urgency) som 

bestämmer nivån av hänsynstagande gentemot intressenterna från företagets sida. Flera 

forskare hänvisar till Mitchell et al. (1997) syn på intressenter och för resonemang kring 
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intressentmodellen på liknande sätt. Makt (power) beskrivs som nivån av inflytande som en 

intressent kan bruka på företaget. Legitimitet (legitimacy) används i termer av legitimiteten i 

intressentens relation med företaget. Angelägenhet (urgency) syftar till att påvisa ur ett 

tidsperspektiv hur brådskande intressentens anspråk är på företaget. Genom att en intressent 

innehar fler av dessa attribut menar författarna att denne kan ha fördel gentemot andra 

intressenter men också tvinga företaget till större mått av hänsynstagande mot sådan 

intressent. Den modell som visualiseras i figur 3.1 innehåller ovan nämnda attribut men som 

konkretiserats ytterligare av Mitchell et al. (1997) och består av totalt åtta möjliga typer av 

intressenter. Tre av dessa innehar ett attribut (1-3) och beskrivs som latenta intressenter, tre 

stycken innehar två attribut (4-6) och beskrivs som förväntande intressenter och endast en 

intressent innehar alla tre attribut (7) och denne beskrivs som mycket framträdande intressent. 

Modellen visar också en intressent som inte innehar något av dessa attribut (8) vilken därför 

beskrivs som en icke intressent eller potentiell intressent.  

Figur 3.1: Stakeholder Typology (Mitchell et al., 1997) 
 

De latenta intressenterna är; passiv (dormant), tillfällig (discretionary) och krävande 

(demandning). Den passiva intressenten har makt som primär källa att skapa påtryckningar 

mot företaget men utan en legitim relation eller brådskande fordran till företaget blir sådan 

intressent fruktlös. På liknande sätt beskrivs den tillfälliga intressenten som har en legitim 

relation med företaget men de har varken makt eller ett brådskande anspråk som de kan 

påverka företaget med. Den krävande intressenten är den med ett brådskande anspråk mot 

företaget och beskrivs som den mest relevanta av de intressenterna med bara ett attribut. Men 
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utan makt eller legitimitet mot företaget kan även sådan intressents anspråk bli fruktlöst mot 

företaget. 

Intressenter som förfogar över två attribut benämns av Mitchell et al. (1997) som 

förväntande intressenter och dessa tre är; inflytelserik (dominant), beroende (dependent) och 

farlig (dangerous). Inflytelserika blir intressenter som både har legitima anspråk och med 

makt har möjlighet att agera för att tillgodose sina anspråk. Dessa förväntar sig också 

uppmärksamhet från företagsledningen. I bolagsstyrelser kan det finnas personer som på ett 

eller annat sätt har i uppgift att tillgodose eller föra dessa intressenters talan. De intressenter 

som bara har legitima och brådskande anspråk på företaget blir ofta beroende av annan 

intressentgrupp med maktinflytande att föra deras viljor mot företaget, exempelvis 

rättsväsende och stat. Den sista av de tre förväntande intressenterna är den som benämns som 

farliga intressenten. Författarna beskriver denne, trots avsaknad av legitimitet men genom sin 

makt och sitt brådskande anspråk, som tvingande och möjligen våldsam gentemot företaget 

(strejk, sabotage och opinioner). 

Kärnan i den modell som Mitchell et al. (1997) tagit fram utgörs av intressenter som 

förfogar över samtliga attribut, avgörande intressent (definitive). Sådana intressenter uppfattar 

företaget som väldigt närvarande och anspråk från sådan intressent prioriteras och tillgodoses 

i högsta möjliga utsträckning. Deegan och Unerman (2011) framställer att om en intressent 

ökar sin maktposition leder det till att företaget tvingas öka sin förmåga att tillgodose behovet. 

Det i sin tur menar de kan leda till att informationsutflödet ökar för att tillgodose eller i viss 

mån föregå intressenternas förväntan. Information i form av finansiella rapporter och 

hållbarhetsrapporter kan vara en kanal för företaget att hantera intressenter i form av att skapa 

förtroende och legitimitet men också att minimera oppositioner. 

3.2.1 Teorins	användbarhet	i	studien	

Intressentteorin är en väldigt bred och övergripande teori inom redovisningsforskning 

där den kan och har använts på varierande vis (Deegan & Unerman, 2011). Teorin har använts 

delvis för att identifiera och kategorisera investerare i studien och på så vis skapat förståelse 

för vilken påverkanskraft de förväntas ha på företaget. Litteraturen tillskriver investerare 

etiketten primär intressent vilket innebär att sådan intressent bör ha relativt hög 

påverkanskraft på företaget. Investerarnas d.v.s. mottagarnas uppfattningar om redovisad 

information gällande nedskrivningsprövningen kommer att analyseras med beaktning utefter 

teorins föreställningsram. Vid analys av det empiriska datamaterialet kommer Mitchell et al. 
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(1997) modell att användas för att skapa förståelse för beroenderelationen och 

påverkanskraften på och mellan avsändare och mottagare av kommunicerad information.  

3.3 Institutionell	teori	(Institutional	theory)	

Enkelt uttryckt kan institutionell teori beskrivas som en förklaring till varför 

organisationer som verkar inom samma verksamhetsområde tar till sig samma eller liknande 

karaktäristiska drag (Deegan & Unerman, 2011). Institutionell teori kan också sägas utgöra ett 

verktyg för att förklara hur företag använder sig av olika strategier för att redogöra för sina 

inre omständigheter, detta med syftet att skapa, behålla eller återfå legitimitet. Omvänt kan 

det även ses som en förklaring till varför de företag som avviker från det som anses vara 

normalt inom den aktuella branschen kan ha svårt att skapa eller återfå förlorad legitimitet 

(Deegan & Unerman, 2011). Ett viktigt underliggande antagande för den institutionella teorin 

är antagandet om att en organisation opererar inom ett socialt system bestående av normer, 

värderingar och antaganden. Tillsammans formar dessa en bild av vad som kan anses vara en 

ekonomiskt acceptabel hållning (Oliver, 1997). Enligt Dillard, Rigsby och Goodman (2004) 

är den institutionella teorin ett av de viktigaste teoretiska perspektiven inom 

organisationsteorin, samtidigt tillämpas den också allt mer ofta inom redovisningsforskningen 

för att studera redovisningsfenomenet eller redovisningspraxis i organisationer. Deegan och 

Unerman (2011) menar att den institutionella teorin består av de två olika dimensionerna 

isomorfism och frikoppling.  

Isomorfism kan beskrivas som en process som homogeniserar och begränsar en 

organisation genom att tvinga denna att likna andra organisationer som står inför samma 

miljömässiga villkor (DiMaggio & Powell, 1983). Isomorfism kan också beskrivas som en 

omställning av institutionell praxis i en organisation vilket exempelvis skulle kunna utgöras 

av redovisningspraxis (Dillard et al, 2004). DiMaggio och Powell (1983) identifierade tre 

olika mekanismer för förändring i institutionell isomorfism: tvingade-, härmande- och 

normativ isomorfism, vilka beskrivs nedan. Tvingande isomorfism uppkommer enligt Deegan 

och Unerman (2011) då en organisation ändrar sin institutionella praxis för att organisationen 

utsätts för påverkan från parter som organisationen är i beroendeställning till. Påtryckningarna 

kan antingen vara av det formella slag som lagstiftaren utövar genom nya lagar och regler 

eller av mindre formellt slag som exempelvis kulturella förändringar i det samhälle som 

organisationen verkar inom (DiMaggio & Powell, 1983). Härmande isomorfism kommer sig 

av att en organisation inte är säker på vad som utgör korrekt praxis, tvetydiga orsaker och 

osäkra lösningar skapar underlag för att imitera andra organisationers praxis istället för att 
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utveckla egna (DiMaggio & Powell, 1983). Normativ isomorfism innefattar gruppnormer som 

förespråkar användning av specifika institutionella praxis vilka framför allt är knutna till 

yrkesgrupper och dess utbildningar (DiMaggio & Powell, 1983). Deegan och Unerman 

(2011) menar att vissa organisationer förväntas följa regler eller standarder inom sitt 

verksamhetsområde. Exempel på detta kan vara olika typer av redovisningspraxis för sociala- 

eller miljömässiga förhållanden (Deegan & Unerman, 2011). 

Den andra dimensionen av institutionell teori, frikoppling, handlar om att den verkliga 

praxis som faktiskt finns i en organisation kan vara frikopplad från den praxis som 

organisationen förväntas följa. Anledningen till detta är att organisationen vill skapa en helt 

annan yttre bild av sig, än vad den faktiskt är i verkligheten (Deegan & Unerman, 2011). 

3.3.1 Teorins	användbarhet	i	studien	

Den institutionella teorin har använts på olika sätt inom redovisningsforskningen, 

exempelvis har det använts för att beskriva revisorsyrkets roll och för att analysera processen 

för att ta fram redovisningsstandarder (Deegan & Unerman, 2011). I denna studie har den 

institutionella teorin använts för att ge en förklaring till varför företag väljer att redovisa på ett 

visst sätt, d.v.s. för att förklara varför informanterna väljer att redovisa vissa detaljer medan 

andra hålls utanför redovisningen. Framförallt relaterar detta till den tvingande isomorfismen 

och det formella tryck som finns genom redovisningsstandarder på företag (Carpenter & 

Feroz, 2001). I studien har detta använts för att beskriva varför informanten (d.v.s. företaget) 

har valt att enbart redovisa det som krävs enligt standardsättarens kriterier men ingen extra 

information utöver detta. Även den härmande isomorfismen har använts för att ge en 

förklaring till varför företag som agerar inom samma bransch eller under samma 

redovisningsregler väljer att titta på varandras redogörelse om nedskrivningsprövningen. 

Detta antingen för att de är osäkra på hur redogörelsen i noten ska utformas eller för att de 

finner andra företags redogörelser som representativa för den aktuella noten.  

3.4 Analysmodell	

Som syftesbeskrivningen och forskningsfrågan redogör för handlar studien om att ta 

reda på avsändares (företagen) och mottagares (investerare) uppfattning gällande information 

om nedskrivningsprövningar som kommuniceras mellan företag och investerare. 

Uppfattningsbegreppet tar avstamp från Nicolaou och McKnight (2006) som beskrevs tidigare 

under analysmetod (kapitel 2) och dessa kommer att ingå senare i analysmodellen. All typ av 

kommunikation och kommunikationsmodeller, oavsett sammanhang och kontext, utgörs av 

åtminstone en avsändare, ett meddelande och en mottagare. Hur redovisningsinformation 
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kommuniceras mellan avsändare och mottagare bör klarläggas initialt innan analysmodellen 

tar form. 

Bedford och Baladouni (1962) använde två dimensioner för att beskriva de svårigheter 

som avsändaren ställs inför, observations- och produktionsdimensioner. 

Observationsdimensionen innebär avsändarens förmåga att ta emot information om en 

ekonomisk händelse i företaget, tolka den och besluta vad som skall kommuniceras. 

Produktionsdimensionen innebär kodning av informationen och att sända den till mottagaren. 

Vidare belystes också vikten av att signifikansnivån på den avsända informationen verkligen 

avspeglar de ekonomiska händelserna som avses. Bedford och Baladouni (1962) tog fram en 

matrix som illustrerar hur redovisningsinformation kommuniceras mellan avsändare och 

mottagare och visas i figur 3.2. Hur de olika elementen förhåller sig till varandra förklaras av 

författarna som att ekonomiska händelser (EE) observeras och behandlas av redovisare och 

revisorer (A) såväl interna som externa. Produkten av deras arbete mynar ut i räkenskaper och 

finansiella rapporter (AS) som sedan tillfaller användare (U). Signifikans (significance) är ett 

begrepp som spänner mellan AS och EE och kommunicerar nivån på relevansen och hur väl 

räkenskaper eller financiella rapporter speglar den ekonomiska händelsen i företaget. På 

liknande sätt kommuniceras exakthet (fidelity) mellan U och A, d.v.s. att den information 

uppfattas så som den är/var avsedd att uppfattas. 

 
Figur 3.2: The matrix of communication (Bedford & Baladouni, 1962). 
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Denna matrix har utgjort kärnan i analysmodellen, se figur 3.3. För att ytterligare 

precisera modellen har respektive element definieras enligt följande: 

EE = Ekonomiska hädelser som har eller kan påverka goodwills värde. 

A = Företag (koncernredovisningsansvariga och controller på koncernnivå). 

AS = Noter där information om nedskrivningsprövningen återfinns, d.v.s. redogörelser om 

EE har påverkat goodwills värde. 

U = Investerare (fondförvaltare och analytiker). 

Empirin tematiserades initialt utefter begreppen; användbarhet, relevans, trovärdighet, 

noggrannhet och fullständighet, företag (A) för sig och investerare (U) för sig. Det som 

avsetts att analyseras är alltså de uppfattningar som U och A har om nedskrivningsprövningen 

som redovisats i not och kommunicerats mellan parterna. Det betyder att det är signifikansen 

och exaktheten som stått i centrum för analysen. Signifikansen har kopplats till 

uppfattningsbegreppen användbarhet, relevans och trovärdighet medan exaktheten har 

kopplats till noggrannhet och fullständighet. Begreppen förtydligas på följande vis:  

1. Är informationen användbar? 

Kan informationen i noten om nedskrivningsprövning användas för att förstå företagets 

nedskrivningsprövning samt underliggande beräkningar och antaganden? 

Exempel på hur informanten kan uttrycka att informationen är användbar: den information 

som finns i noten om nedskrivningsprövning är tillräcklig för att kunna förstå och utvärdera 

hur företaget har genomfört nedskrivningsprövningen (av goodwill). 

2. Är informationen relevant? 

Med detta avses om den information som företaget har redogjort för är av betydelse för att 

användaren ska kunna förstå hur nedskrivningsprövningen har genomförts och varför 

företagsledningen har valt att skriva ner eller inte.  

Exempel på hur informanten kan uttrycka att informationen är relevant är: den information 

som företaget har redogjort för avseende nedskrivningsprövningen kan användas för att förstå 

alla antaganden och hur nedskrivningsprövningen har genomförts.  

3. Är informationen trovärdig? 

Uppfattar användaren av årsredovisningen den redovisade informationen i noten om 

nedskrivningsprövning som övertygande? 

Exempel på hur informanten kan uttrycka att informationen är trovärdig är: de uppgifter som 

finns i noten om företagets nedskrivningsprövning är tillräckligt omfattande och transparent 

för att informationen ska uppfattas som sanningsenlig. 
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4. Är informationen noggrann? 

Är informationen i noten ingående och exakt vid beskrivning av nedskrivningsprövningen 

samt underliggande antaganden och beräkningar?  

Exempel på hur informanten kan uttrycka att informationen är noggrann: den information som 

finns i noten återger i detalj hur nedskrivningsprövningen har genomförts samt alla viktiga 

underliggande variabler, antaganden och beräkningar för att förstå denna. 

5. Är informationen fullständig? 

Är företagets redovisning om nedskrivningsprövningen komplett? Återges alla underliggande 

faktorer och detaljer om dessa? 

Exempel på hur informanten kan uttrycka att informationen är fullständig: Inga viktiga delar 

av information om nedskrivningsprövningen saknas i noten, den innehåller alla underliggande 

faktorer och detaljer för att förstå de beräkningar och antaganden som gjorts av företaget. 

Genom begreppen kunde det fastställas om A respektive U uppfattade informationen 

som exakt och/eller signifikant samt om uppfattningarna skiljde sig åt. Intressentteorin och 

den institutionella teorin som redogjorts för tidigare i detta kapitel har sedan att använts vid 

analysen av den tematiserade empirin. Genom att ha applicerat de operationaliserade 

teoretiska begreppen från respektive teori möjliggjordes en djupare förståelse för parternas 

agerande. I de fall där deras uppfattningar skiljt sig åt har dessa analyserats genom teorierna. 

Således har de operationaliserade begreppen från respektive teori applicerats på båda 

parternas uppfattningar. Forskningslitteraturen har använts för att skapa en övergripande 

förståelse och ge en generell diskussion men också för att ge belägg för analysen. På detta sätt 

skapades ett väl fungerande analysverktyg vid analys av informanternas uppfattningar. 

 Figur 3.3: Schematisk analysmodell  
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4 Empiri	

Empiriavsnittet innehåller den tematiserade insamlade empirin. Inledningsvis redogörs för 

informanternas uppfattningar kring företagens nedskrivningsprövningar och delas in 

avsändare för sig och mottagare för sig. Här alstras således en möjlighet för läsaren att 

skapa sig en bild av det kvalitativa datamaterialet. Kapitlet avslutas sedan med en 

sammanfattning där trender i empirin fångas upp och ger indikationer om vad som kommer 

att analyseras vidare i efterföljande kapitel. 

 Det empiriska materialet har tematiserats efter de uppfattningsbegrepp som redogjorts 

för i såväl analysmetoden som analysmodellen. Språkbruket i empirikapitlet är autentiskt i 

förhållande till transkriberingarna för att inte förändra värdeladdningarna i orden och 

minimera utrymme för feltolkningar. Med respekt för vissa informanters önskan till 

anonymitet har samtliga informanter hanterats som anonyma. Deltagande företag uttrycks 

som A1, A2 respektive A3 och deltagande investerare uttrycks som U1, U2 respektive U3. Då 

deltagande investerare/analytiker har varierande erfarenhet/kunskap och hierarkiska 

yrkestitlar följer det sig naturligt att ge dessa informanters uppfattningar olika tyngd i studien. 

U1 blir således den informanten med högst titel och U3 den med lägst titel. U1 och U2 har 

utöver sina dagliga yrken också ledande positioner i en framträdande branschorganisation 

inom företagsanalys. Informanter från företagssidan har däremot inte rangordnats på liknande 

sätt utan deras uppfattningar har värderats lika. Noter från respektive företag återfinns i 

bilagor 6-8 (utan företagsnamn) och är numrerade utan inbördes ordning eller kopplade till 

informanternas numrering. Nedan följer en tabell för respektive informants beteckning i 

studien samt bakgrunden som denne har. 
 

Tabell 4.1: Informanternas bakgrund 

Informant     Yrkestitel                      Utbildning          Yrkeserfarenhet     Nuvarande yrke    Datum 
 
A1 
 
A2 
 
A3 
 
 
U1 
 
U2 
 
U3 

 
Group Accounting Manager 
 
Groupcontroller 
 
Financial specialist 
IFRS-expert 
 
Chief Senior Equity Strategist 
 
Chefsanalytiker 
 
Analytiker 
 

 
Civilekonom 
 
Civilekonom 
 
Civilekonom 
Civilekonom 
 
Civilekonom 
 
Civilekonom 
 
Civilekonom  
 
 

 
20 år 
 
31 år 
 
21 år 
Okänd 
 
29 år 
 
35 år 
 
33 år 

 
10 år 
 
24 år 
 
21 år 
4 år 
 
6 månader 
 
8 år 
 
11 år 

 
2016-04-07 
 
2016-03-15 
 
2016-03-23 
2016-03-23 
 
2016-04-12 
 
2016-04-26 
 
2016-04-06 
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4.1 Företagens	(A)	uppfattningar	

4.1.1 Användbarhet	

”Vi vill ju att läsaren ska förstå men generellt sett så redovisar vi det som endast är 

lagkrav på, det som vi behöver redovisa” (A1). Samtidigt uppfattar A1 att användare inte 

riktigt fattar vad som är redogjort för i noter om goodwill. De får väldigt lite frågor om dessa 

redogörelser och i grunden tror A1 att användare tar hänsyn till goodwill i den bemärkelsen 

att de rakt av räknar bort goodwillen i sina kalkyler. A3 tror inte heller att deras redogörelse 

av nedskrivningsprövning av goodwill är intressant för användare av rapporterna. De menar 

att det är en not som skalas bort och att de inte lägger någon vikt vid att utvärdera noter om 

goodwill. A1 medger att de inte redovisar några större detaljer men tycker ändå att läsare får 

en bra förståelse för nedskrivningstestet. Anledning till varför de inte har redovisat 

information om framtida kassaflöden är att de uppfattar att det inte skulle ge användaren mer 

information än om på sin höjd om marginaler i nedskrivningstestet. A1 uppfattar not som A3 

lämnat som jämförbar med deras egen men att de redogörelser som A2 lämnar i sin not finner 

informanten som mer användbar p.g.a. lite mer information. 

På frågan om hur A3 upplever att deras goodwill speglar vad de har för förmåga i 

framtiden blir svaret att det är svårbedömt. De uttrycker att om företaget klarar 

nedskrivningstesterna så berättigar de goodwillen som sådan. Samtidigt formulerar de att 

högre nivå på segment kan medföra att nedskrivningstesterna enklare klaras. A1 försvarar 

sina nivåer på kassagenererande enheter med att det är ledningen som har beslutat att 

divisionerna ska utgöra nivån på genererande enheterna. A3 nämner också att den teoretiska 

aspekten med att förutse synergierna vid förvärvstillfället är svår och något som de gärna inte 

gör.  

4.1.2 Relevans	

När A3 gavs möjlighet att delge sina uppfattningar om andra företags noter om 

nedskrivningstester uttryckte de sig som, ”Det är lite tråkigt att det är som det är, det är lite 

tråkigt att läsa. Det står här…(kort tystnad)…men hur ligger det till då? Hur nära ligger de 

och vad är allt som pågått i kulisserna?” (A3). Informanterna beskriver också att även om de 

vet att företagen inte har för avsikt att upplysa om vissa saker så väcks ändå nyfikenheten. 

När A3 fick frågan om de uppfattade att de avslöjade mer i sin egen årsredovisning var svaret 

nej med motiveringen att de har höga segment och därför behövde inte komma ner så mycket 

i detaljerna. A1 uppfattar dock inte att noten, mot bakgrund till att A1 har så stora goodwill-
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poster i sin balans räkning, är överflödig. Vidare beskriver de att det förmodligen endast är de 

som är intresserade av bolaget och utvecklingen som studerar just den noten. 

A2 anser att de inte behöver redovisa för någon känslighetsanalys vad gäller 

nedskrivningstesterna p.g.a. att det har så god marginal på testerna. Vidare uppfattar A2 att 

det är först när testerna ligger nära ett nedskrivningsbehov som det skulle vara av intresse för 

läsaren av en känslighetsanalys.  

4.1.3 Trovärdighet	

Omvärldsanalysen som ligger till grund för den tillväxttakt som används vid 

nedskrivningstestet uppger A3 komma från annan del av företaget och som även används till 

olika typer av budgetar, d.v.s. att den inte är frikopplad från den operativa verksamheten. A1 

beskriver också att redovisningen bygger på de operativa enheterna. A2 däremot uttrycker att 

de både använder sig av marknadsundersökningar men också kunskap och erfarenheter inom 

koncernen för att ställa prognoser. A3 anser sig inte snegla på konkurrenter gällande deras 

antagande sånär som på räntor ibland, utan de följer sin egen metod och egna planer när det 

kommer till goodwill. A2 har samma uppfattningar när det kommer till att titta på hur 

konkurrenterna hanterar goodwill. Dock uppfattar A2 att vissa av de företag som de jämför 

sig med i allmänhet har väldigt mycket goodwill men ville inte nämna företag vid namn. 

Däremot utrycker A1 att de tittar på konkurrenters upplysningar, inte enbart goodwill utan på 

årsredovisningen i allmänna termer. A1 benchmarkar även antaganden som tillväxttakt och 

diskonteringsräntan men de ger också sin CFO möjlighet att delge sina tankar. A3 menar att 

det inte är ovanligt att företag som är verksamma inom samma bransch hamnar på likvärdiga 

parametrar. De uttrycker också att de arbetar in sin egen praxis gällande hantering av 

antaganden och att det inte råder någon praxis i näringslivet gällande antaganden heller. På 

frågan om det finns direkta direktiv från koncernledningen vid upprättande av 

nedskrivningstesterna var svaret nej från A3. Vid utvecklande av resonemanget beskrev de att 

nedskrivningstesterna och känslighetsanalyserna försvarar kassaflödet men om testerna skulle 

ställas mot sin spets skulle diskussionerna bli mer ingående med ledningen. 

A2 anser sig sticka ut då de använder en tjugoårig framtidsplan mot en normerande evig 

framtidsplan. De motiverar detta val med att de inte tror på eviga värden och att det är svårt 

om inte omöjligt att sia om en längre tidshorisont. Vidare utvecklar A2 också att det ställer 

högre krav på dem att försvara värdena eftersom det vid beräkning av eviga värden blir 

betydligt högre värden. Vad gäller diskonteringsränta och tillväxttakt uppger A1 att de 

diskuterar väldigt mycket med deras revisorer då de har goodwill-värden. 
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4.1.4 Noggrannhet	

A1 uppfattar att anledningen till varför användare inte tar hänsyn till goodwill är att den 

inte är tillräckligt innehållsrik. Informanten menar att investerare hellre vill ha mer core-

business i sina kalkyler och tittar därför mer på EBITDA. Den uppfattningen delar också A2. 

Vid beskrivning av kassaflödena uppfattar A3 att de på ett tydligt sätt uttrycker att det är 

treåriga planer vilket de menar är likvärdigt med de flesta företagen. Sammantaget uppfattar 

A3 att de redogör att de klarat testet med vissa känslighetstester men inte så mycket mer. A3 

uppfattar de redogörelser som A1 och A2 har lämnat om känslighetsanalys på samma sätt. A2 

uppfattar sina antaganden som tillräckliga men att anledningen till att de inte redogör för mer 

är att de anses vara av känslig natur, de vill inte avslöja för mycket om antaganden som kan 

spegla framtiden och att det inte gagnar verksamheten som A2 bedriver om de skulle avslöja 

mer. A2 uttrycker också att de ser över antagandena årligen och däremellan vid kvartal om ett 

sådant behov skulle uppstå. A1 uppger också att de utöver det årliga nedskrivningstestet 

genomför ett informellt test efter sommaren då de har en ny strategiplan för att avgöra om de 

ligger i linje med planerna. 

På frågan om den information som A1 lämnat om en nedskrivning var tillräcklig för 

användaren svarade informanten: ”Vet inte, det är möjligt att vi skulle ha skrivit mer där. Det 

är svårt när man skriver också, för vi är ju så inne i processen och tycker att läsaren ska 

förstå” (A1). A1 menar att revisorerna inte hade något att säga om den redogörelsen men 

uppger att ”…känner man inte känner till bakgrunden så kan man ju alltid skriva mer” (A1). 

Senare i diskussionen uttrycker A1 också att en anledning till att de inte redogör uttömmande 

information är att viktig information försvinner om de har allt för mycket information. 

Ytterligare en anledning som A1 beskriver är att det är väldigt tidskrävande att framställa 

sådan information och i förhållande till att det är få som läser den menar A1 att det inte är värt 

ansträngningen.  

4.1.5 Fullständighet	

A2 och A3 yttrar på olika sätt att upplysningskraven vad gäller goodwill är otroligt 

detaljerade. Samtliga informanter anser sig uppfylla dessa krav utan att säga för mycket. 

”…så man försöker ju liksom uppfylla kraven men man vill inte gå utöver vad kraven säger” 

(A3). ”Vi tycker att den informationen som vi redovisar är nog och räcker. Den representerar 

så mycket som ledningen vill visa” (A2). ”Vi lämnar väl det som man behöver lämna iomed 

krav, man kan ju säkert lämna mer än vad vi gör” (A1). A3 medger att de inte redogör för 

återvinningsvärdet men att ingen annan gör det heller och menar då att det är ”koncensus” i 
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näringslivet. Vid diskussion med A2 angående redogörelse av återvinningsvärdet menar de att 

den information som de lämnar inte behöver innehålla information om återvinningsvärden. 

A2 menar att deras tester visar att de ligger skyhögt över och därför finner de inte någon 

anledning till att redovisa några detaljer.  

Nyckeln till informationsrikedomen om goodwill ligger i storleken på segmenten 

uttrycker A3. Informanten beskriver att mindre segment kräver mer detaljerad information till 

testerna och vise versa. A3 framställer företagets segment som ”ganska höga” och därför blir 

inte testerna lika komplexa i en sådan situation. ”Ju längre ner man går, ju mer detaljerat bli, 

ju svårare blir det att bevisa att man klarat kassaflödena” (A3).  A1 beskriver att för små 

förvärv på 10-15 miljoner med små goodwill-poster görs inga separata nedskrivningstester 

utan de faller in i de större testerna som äger rum på de större goodwill-posterna. 

A3 nämner att p.g.a. alla upplysningspunkter som paragraferna innehåller så är 

nedskrivningsnoten en av de noter som börsen är på mest av alla noter. De nämner att alltid är 

det något som missas och som de behöver stå till svars för. A3 berättade att de fick 

anmärkning på utebliven diskonteringsränta före skatt samt om de testade (nedskrivning) 

varumärken och goodwill tillsammans eller inte. De är också förvånade över att börsens 

granskning inte anmärkte på A3:s stora segment. A3 menade att om de blivit anmodade att 

splitta ner sina segment hade detaljrikedomen ökat och noten blivit mer genomlyst där de 

hade blivit tvungna att bevisa att enheten genererade sådant kassaflöde.  

4.1.6 Företagens	allmänna	uppfattningar	om	nedskrivningsprövning	av	goodwill	

A1, A2 och A3 har tydliga åsikter om huruvida nuvarande hantering av goodwill bättre 

speglar verkligheten i företaget och ger marknaden användbar information. Samtliga 

informanter förespråkar en tillbakagång till tidigare regler, d.v.s. avskrivning av goodwill. A2 

tycker att utformningen möjligen kan vara teoretiskt tilltalande men rent praktiskt uppfattar 

A2 att det inte har något med verkligheten att göra. A3 uttrycker att det är ”knöligt” att splitta 

ur goodwill, trademarks, customer relations och annat vilket de menar gör att goodwill-posten 

bara tickar och byggs på. A2 betonar också att många företag bygger upp väldigt stora 

goodwill-värden som aldrig minskar som en konsekvens av de nya reglerna. Samtliga 

informanter tror att regelverket kommer att närma sig om inte går tillbaka till tidigare 

utformning med avskrivningsförfarande då den allmänna uppfattningen i näringslivet är 

denna. A2 beskriver att det med nuvarande regelverk finns risker att de antaganden som skall 

redogöras för och som ligger till grund för nedskrivningsprövningen blir skönsmässiga. 

Vidare utvecklar A2 att risker finns att företagsledningar skruvar på dessa antaganden för att 
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undvika eller skjuta upp en nedskrivning. Informanten var också noga i den diskussionen med 

att påpeka att A2 inte håller på med det. Genom att återgå till avskrivningsförfarande och 

bestämma en avskrivningstid som är lika för alla i hela världen skulle transparensen öka 

menar A2 och A1. Senare i diskussionen beskriver A2 att sådan information skulle vara mer 

användbar för investerare då dessa skulle kunna använda ”deras siffror” rakt av utan att 

behöva skala bort en massa som A2 uppfattar att de gör idag.  

Den fördel som A2 uppfattar att andra företag kan se med ett nedskrivningsförfarande är 

att det inte påverkar resultatet som avskrivningar gör. A2 menar att det skapar mer utrymme 

för att rent teoretisk öka de utdelningsbara tillgångarna och därigenom lura marknaden vilket 

informanten menar inte är någon fördel för någon egentligen. 

A1 och A3 uttrycker svårigheter med att följa goodwillen när verksamheter växer och 

förändras. När goodwill förvärvas och sedan splittas ut på nya segment blir det väldigt svårt 

att följa var den hamnar något som gör att nedskrivningstest på goodwill inte fungerar i 

praktiken. ”Det är inga som hittar nedskrivningsbehov förrän de går i konkurs” (A3). En 

aspekt som A3 påpekade var konsekvenser av verkligt värde-värderingar och ögonblicksbild 

som ett nedskrivningstest kan vara, är de stora ”slag i resultaten över tid” som kan uppstå. A3 

beskrev det som att om ett nedskrivningstest inte håller och företaget tvingas till nedskrivning, 

men en tid efteråt säljer man företaget och gör en jättevinst, blir slagen väldigt stora. A2 

beskriver också de plötsliga förändringarna som kan uppstå som negativt ur finansiell 

marknadssynpunkt. Ett exempel som A2 beskriver är vid ett VD-skifte och denne får för sig 

att tillgången är ”impaired” och att en nedskrivning måste till. ”Man kan tänka sig att man ena 

dagen har 20 miljarder i balansräkning och nästa dag helt plötsligt har 10. Så goodwill, vad 

säger det? Vad ger det egentligen för information till den finansiella marknaden? Jag anser 

personligen att det är ren nonsens-information egentligen, som det ger” (A2). A1 och A2 

belyser också vanligheten i att när en ny VD kommer in i bolagen att de vill rensa bort 

gammal goodwill. 

Den signal som goodwill ger marknaden är inte mer än att ett eller flera förvärv har 

genomförts och där företaget har betalat mer än vad de kunde identifiera värden till menar A3. 

De uppfattar inte att det skickar signaler om ljusare framtidsutsikt utan bara att har blivit en 

goodwill-post av det hela. Snarare tror A3 att en stor goodwill-post kan vara negativt, ur 

investerarens ögon, på så vis att det väcker frågor som; kan företaget verkligen generera det 

flödet?  
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4.2 Investerarnas	(U)	uppfattningar	

4.2.1 Användbarhet	

U2 uppfattar noter om nedskrivningsprövning som meningslös data som ingen har 

någon större nytta av och det är framförallt värderingsmodellen som ligger bakom 

värderingen som inte är bra. Informanten utvecklar resonemanget och menar att när ett 

förvärv äger rum, fördelas övervärden på flera affärsområden som sällan hålls intakta. När 

företagen sedan skall hitta kassaflöden kopplade till goodwilltillgången uppstår betydande 

problem då dessa ofta är svåra att hitta i efterhand menar U2. Om företagen skulle redogöra 

för kassaflödesprognoser och lönsamhetsnivåer i noten skulle användbarheten av 

informationen om nedskrivningsprövning öka hos analytiker beskriver U1. Utöver 

kassaflödesprognoser beskriver U1 att information om förväntad lönsamhet, rörelsemarginal 

och investeringsbehov som ligger bakom tillväxttakten skulle leda till en bättre bild och bättre 

uppfattning om nedskrivningsprövningen som A1 har genomfört. U1 beskriver att det varken 

finns krav eller vilja hos avsändare av informationen att redogöra för sådan information. U2 

delar den uppfattning som U1 har om att lönsamhetsmått och rörelsemarginal tillsammans 

med den redogjorda informationen skulle generera mer användbar information till marknaden. 

U2 har åsikten att företagsledningar, på förfrågningar under analytikerkonferenser, deklarerar 

information om förväntade rörelsemarginaler i samband med förvärv. Företagsledningarna 

ställs sedan mot väggen av analytiker om dessa rörelsemarginaler inte uppfylls, utvecklar U2. 

Kommunikation kring framtida rörelsemarginaler efter förvärv har ökat uttrycker U2 och att 

acceptansen för att sådan information är viktig för omvärlden menar U2 också har ökat. En 

komplettering av någon form av normaliserad lönsamhetsnivå i termer av avkastning på 

sysselsatt kapital eller liknande skulle ge marknaden instrument för uppskattning av det 

normaliserade kassaflödet uttrycker U1.  

U1 beskriver att de använder noter om nedskrivningsprövning på så vis att de jämför 

om företagens WACC och tillväxtantaganden avviker från deras uppfattning. Därefter 

summeras all information och jämförs med affärsområdets lönsamhet och volymen goodwill 

som finns där, i förhållande till detta utvärderas om det skulle finnas ett nedskrivningsbehov 

eller inte, utvecklar U1. 

4.2.2 Relevans	

U3 beskriver att bakgrunden till att en nedskrivning har skett är att intjäningen har gått 

ner väldigt kraftigt eller att marknaden inte utvecklas som förväntat. Informanten utvecklar 

resonemanget och menar att nedskrivningen sker postumt och att den finansiella marknaden 
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redan har iakttagit förändringen innan nedskrivningen redovisas. U1 för ett liknande 

resonemang där denne menar att företag inte gör en nedskrivning förrän det absolut är 

nödvändigt och att vid det skedet har aktiemarknaden redan förutsett att det kommer att 

inträffa. 

”Man kan komma fram till vad man vill ungefär, med lite olika antaganden” (U3). 

Vidare finner U3 inte heller någon anledning till att förändra nuvarande lagstiftning eftersom 

marknaden inte har något större behov av det. De signaler som U1 uppfattar att goodwill ger 

till marknaden är inte mer än att det är en restpost av ett övervärde som erlagts vid ett förvärv 

och som inte kan förklaras av det egna kapitalet och andra övervärden. U2 ser goodwill som 

en redovisningsresidual, något som företaget har betalat för, och det perspektivet kan man inte 

helt bortse från posten, problemet ligger i hur den skall hanteras menar U2. U1 beskriver 

också att det är vid lågkonjunkturer och för bolag med uppenbara lönsamhetsproblem som 

goodwill kan bli intressant. Frågan som U1 menar att användare ställer sig vid dessa lägen är, 

”Behöver de göra en nyemission?” och ”Om de tar impairmenttest, vad händer då med det 

egna kapitalet och hur ser det ut i det läget?”. U2 utvecklar två synsätt på goodwill beroende 

på konjunkturläget, ett för högkonjunktur och ett för lågkonjunktur. Informanten beskriver 

mer ingående varför goodwill blir mer relevant i lågkonjunkturer: ”Har man då, vilket är det 

normala, en belånad balansräkning som har använts för att köpa goodwill om man säger så, 

vid företagsförvärv. Och det är det normala, har man höga goodwill-värden så har man ofta 

också hög belåning. Då bli placerare nervösa och de blir nervösa för att banken, som då har 

ställt upp med de här pengarna i den goda konjunkturen, nu ska börja kräva extra säkerheter. 

Det vill säga kräva att det här börsbolaget gör en nyemission. Och nyemission i en marknad 

som till exempel hösten 2008, det är nyemissioner som sänker börskursen på direkten med 30 

procent bara på en natt. Det har placerarna lärt sig, att det är inte kul att sitta med så mycket 

aktier i bolag som börjar gå dåligt och som har stora goodwill-värden kopplade till en hög 

belåning. Man har stora goodwill-värden kopplade till ingen belåning, det existerar inte för att 

nästan alla företagsförvärv finansieras med betydande procentskulder och det ger banken en 

väldig maktposition i en dålig konjunktur, därför är vi nervösa i dåliga tider för bolag med 

högt goodwillvärde och hög skuldsättning, de posterna går hand i hand. Så man kan säga att 

det finns två synsätt på balansräkningen och goodwill-posten, ett synsätt i goda konjunkturen, 

då spelar det egentligen ingen roll för placerarna och ett synsätt för den dåliga konjunkturen, 

då är det en mardröm med ett högt goodwillvärde” (U2). 
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4.2.3 Trovärdighet	

På frågan om U1 uppfattar att företag hanterar nedskrivningstesterna på rätt sätt svarar 

informanten, ”Det är jag övertygad att de gör, frågan är bara vilka antaganden de sätter in i 

modellen”. U1 är tveksam till om nedskrivningstesterna används på ett korrekt sätt eller om 

dessa riggas på ett sådant sätt att det någonsin kommer vara nödvändigt med nedskrivning. 

Dagens nedskrivningssystem är skönsmässig menar U2 och få individer som informanten 

kommer i kontakt med gällande testerna kan inte förklara vad de gjort och dessa hänvisar till 

sina revisorer och konsulter. U1 för en diskussion om hur varaktig en nedgång skall vara för 

att en nedskrivning skall äga rum. Informanten exemplifierar ett scenario där ett förvärv har 

skett på kulmen av en högkonjunktur i en industri med låg lönsamhet men som på 

efterföljande konjunkturnedgång inte genomfört någon nedskrivning. ”Vad har man skruvat 

in för antaganden i sin modell där för att få det att framstå som ett motiverat övervärde?” 

(U1), ”…om inte den här djupa lågkonjunkturen, recessionen triggar större impairment-

charges än vad den har gjort, kommer det nån gång att uppstå impairment-charges?” (U1). U3 

misstror testerna och beskriver att det inte är någon som vet hur världen ser ut om 40 år. ”Det 

blir en subjektiv betraktning så att säga. Men med tanke på att det har väldigt lite med 

värdering att göra om den där goodwill-posten är 100 eller 70 gör att det blir liksom inget 

fokus på att skärskåda de antaganden som går in i den beräkningen” (U3).  

U1 finner de antaganden som A1 lämnat i sin not som trovärdig eller inte allt för 

orimliga. Informanten menar att bolaget i detta avseende har frihetsgrader där det handlar om 

bedömningar från bolagen sida vilket kan leda till att nedskrivningsbehov inte uppstår. 

Överlag finner U1 de tre noterna som sanningsenliga men informanten uttrycker att det hade 

varit intressant att följa antaganden över tid för att se hur de förändras och varför.  

4.2.4 Noggrannhet	

Nivån eller ”höjden” av de kassagenererande enheterna eller segmenten uppfattar U1 

inte vara på för hög höjd när det gäller A1. Att koncerner skall ligga lägre än 

affärsområdesnivå ser informanten svårigheter i. U1 jämför A1 och A2 och beskriver att, när 

A2 gör ett förvärv så kan det slå på flera olika kassagenererande enheter i flera olika 

affärsområden eftersom A2 har en annan typ av kassagenererande enheter. Det är något som 

inte sker när A1 gör ett förvärv menar U1. 

Det som A2 skriver i sin not om EBITDA prognoser för 20 år framåt finner U1 som 

omöjlig att förutse mot bakgrund att det är svårt att träffa nästa kvartal uppger informanten. 

”Som analytiker att bedöma: är de här antagandena om goodwill-värdena rimliga, givet de 
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redovisningsregler som man har, så har man för lite information som jag ser det. För man vet i 

bästa fall vad man har för avkastningskrav och tillväxttal men man saknar en väldigt viktig 

komponent. Det är inte diskonteringen som är det svåra att hantera här utan det svåra är: vad 

har ni gjort för prognoser? Är de realistiska eller inte?” (U1).  

4.2.5 Fullständighet	

Informationsrikedomen i noterna uppger U3 vara ganska hög men uttrycker att de inte 

lägger stor vikt att detaljgranska. U1 uppfattar att de inte får tillräckligt med information i 

redogörelserna för att kunna göra en bra bedömning av goodwill-värdena. Däremot skulle 

informationen i noten bli mer innehållsrik om företagen redogjorde för kassaflödesprognoser 

och lönsamhetsnivåer menar U1. U1 bekräftar att A1 och A3 beskriver WACC och 

tillväxttakt på ett bra sett. Den diskussion om källor till osäkerhet som A1 för i sin not 

uppfattar U1 att det generellt sett är bra att sådan diskussion förs men frågan väcks ändå hos 

U1 om vilken den förväntade lönsamheten som A1 förväntar sig är. U1 efterlyser också 

prognoser hos A2 och A3. Informanten saknar också tillväxttakten från A2 vilket gör att det 

blir svårare att prognostisera. De redogörelser som A3 lämnar finner U1 som mest 

informativa av de tre företagen. Förutom WACC och tillväxttakt återfinns även ett 

volymantagande och lite om lönsamheten som U1 tycker tillför information. U1 anser att de 

redogörelser som A1, A2 och A3 lämnar om goodwill är representativa för liknande bolag 

och att de generellt sett är helt ok men samtidigt fattas den pusselbiten som gör att en 

bedömning kan göras för huruvida bolaget motiverar goodwillen.  

4.2.6 Investerares	allmänna	uppfattningar	om	nedskrivningsprövning	av	goodwill	

U3 uppfattar att goodwill har liten betydelse för analytiker och investerare då fokus för 

dessa är kassaflödesgenereringen. Att återgå till tidigare förfarande med avskrivning på 

goodwill uppfattar inte U3 skulle förändra synen på goodwill som helhet. Vid värdering 

utefter tidigare lagstiftning lades avskrivningar tillbaka för att öka jämförbarheten mellan 

bolag och därför förändras inte posten som sådan beskriver U3. Inte heller tror informanten 

att regelverket kommer att återgå till ett avskrivningsförfarande. På frågan om hur U3 

uppfattar att företag ser på goodwill så är informantens uppfattning att de ser på det på samma 

vis som informanten själv. U2 uppfattar att många svenska företag har tröttnat på att se över 

nedskrivningstesterna och många tillämpar avskrivningsförfarandet även på goodwill. 

U1 har en grundsyn där det inte finns eviga värden som goodwill idag är. ”Företag 

förnyas, företag förändras och iomed det så är det inte säkert att det som du en gång köpte 

finns kvar i bolaget” (U1). U2 delar inte den meningen helt och hållet. Informanten menar att 
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det finns eviga värden och därför bör viss del av goodwillen vara avskrivningsbar och en del 

ej avskrivningsbar. Det resonemanget grundar U2 på hur börsbolag har värderats genom 

egetkapitalandel över de senaste 15 åren och att då det egna kapitalet har pressats ner p.g.a. 

kostnader som inte genererar direkta intäkter (att utveckla det resonemanget ytterligare spelar 

ingen roll studiens resultat). U1 menar att det bör vara en lång avskrivningsplan men ändå en 

avskrivningsplan på goodwill och det inte bara för att U1 inte tror på eviga värden utan att 

vissa traditionella redovisnings- och värderingsmått saknar relevans idag. Som exempel 

nämner U1 soliditet och räntabilitet på eget kapital. En alternativ lösning skulle vara att bryta 

upp informationen om nedskrivningstesterna ytterligare och att ge mer information så att 

marknaden kan göra bedömningar om huruvida goodwill-värdena är motiverade över tid 

anser U1. Informanten betonar dock att avskrivningsförfarandet, oavsett om det är 10%, 5% 

eller 2,5% årligen, är att föredra. Den avskrivningsbara delen som U2 diskuterar bör skrivas 

av på 20 år. När det kommer till den icke avskrivningsbara del (den som kan anses ha evigt 

värde) tycker U2 att den skall testas för nedskrivning. Informanten utvecklar det 

resonemanget att sådant test bör vara marknadsnära, d.v.s. börsen bör kunna relatera och läsa 

av informationen samt att den bör vara väl motiverad av företaget. Tillgångar som testas för 

nedskrivning bör inte heller vara disponibla för utdelning menar U2.  

U1 uppfattar att företagen tycker det är svårt att dela upp övervärden mellan goodwill 

och övriga immateriella tillgångar. Informanten tror att valet av tillgångstyp grundar sig i vad 

företag föredrar att ha i balansräkningen, färdigheter i att kunna justera för det i 

kassaflödesmodellen och hur företagets utrymme att hantera avskrivningar ser ut. När ett 

bolag som förvärvats blir en så integrerad del av koncernen uppfattar U1 att svårigheter 

uppstår i att kunna urskilja vad som är de ursprungliga värdena från ett förvärv och vilka som 

är de nya. ”Det känns lite som att alla andra balansposter har förändrats men goodwill står där 

som en fura i stormen” (U1). Ett sätt som U2 ser som en möjlig lösning på att kunna testa om 

ett goodwillvärde har gått ner är genom två sätt. Antingen menar informanten att 

företagsledningar skall tvingas deklarera två till treåriga målsättningar för rörelsemarginal och 

om de avviker från den skall en nedskrivning ske automatiskt. Den andra lösningen som U2 

redogör för är att om relationen mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på 

eget kapital långsiktigt går nedåt skall en nedskrivning äga rum.  

4.3 Sammanfattning	av	informanternas	uppfattningar	

Nivåerna på de kassagenererande enheterna eller segmenten är något som informanter 

från både företags- och investerarsidan diskuterar fördelar och nackdelar kring. 
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Företagsinformanter diskuterar det utifrån enkelheten i att klara tester med högre nivåer på 

segmenten men att lägre nivåer på segmenten kan ge mer detaljerad information om goodwill. 

Informanter från investerarsidan diskuterar det utifrån svårigheter att kunna spåra goodwill 

som fördelats ut på olika enheter och kunna påvisa att dessa genererar ett kassaflöde. Det 

diskuteras även knöligheter i att fördela ut övervärden och att fördela ut dessa på enheterna 

Företagen uppfattar att investerare inte begriper eller har någon användning av 

redogörelserna i noter om nedskrivningsprövningen och att de bara skalar bort den i sina 

kalkyler. Investerarinformanter beskriver nedskrivningstesterna som skönsmässiga och 

används i begränsad utsträckning vid värdering av ett bolag. Givet de redovisningsregler som 

finns uppger en informant från investerarsidan att det är svårt att bedöma om antagandena är 

rimliga. En informant från företagssidan uttrycker ändå att deras redogörelser ger en bra 

förståelse för nedskrivningsprövningen. Samma informant nämner också att det endast är de 

intressenter som är intresserade av utvecklingen i bolaget som studerar goodwill-posten 

närmre. En investerarinformant beskriver också just det intresset, att följa utvecklingen över 

tid för att se hur goodwill-posten förändras. En företagsinformant uppger att anledning till 

varför de inte redogör för framtida kassaflöden är att det på sin höjd ger läsaren lite mer 

information om marginaler. Informanter från investerarsidan eftersöker just förväntade 

rörelsemarginaler och kassaflödesprognoser för att öka användbarheten i informationen. 

Samtliga företagsinformanter är eniga om att de inte redogör för mer än de behöver eller 

måste utifrån de lagkrav som finns och den insikten har bekräftats av investerarna. En 

anledning till att företag inte vill redogöra för mer information menar en informant från 

företagssidan är att den kan vara av känslig natur vilket inte gagnar företaget på sikt om sådan 

information når marknaden. En annan företagsinformant menar också att för mycket 

information kan vara negativt om den väsentliga informationen försvinner i mängden, samt att 

tid och kostnad för att framställa informationen måste ställas i förhållande till kvantiteten som 

använder den. En informant från investerarsidan uttrycker dock att acceptansen från 

företagsledningar att, på uppmaning och utfrågningar av analytiker, deklarera information om 

förväntade nya rörelsemarginaler i samband med ett förvärv.  

Företagsinformanter beskriver att redovisning av goodwill och vissa antaganden till 

nedskrivningstesterna inte är frikopplade från den operativa verksamheten utan 

omvärldsanalyser kommer från operativa enheter i företagen. De anser att de har en egen form 

av inarbetad praxis för hantering av nedskrivningstesterna men det förekommer att de sneglar 

på konkurrenters antaganden i vissa fall. Diskussioner med revisorer förekommer också vid 

bestämmande av antaganden till nedskrivningstesterna. En informant från investerarsida 



 

 38 

belyser just att revisorer och konsulter bistår med mycket kunskap till testerna och att 

företagen i sig bitvis inte kan förklara dessa test själva. Avsaknad av känslighetsanalys 

motiveras av företagsinformanter genom att de med god marginal klarar 

nedskrivningstesterna och att det därför inte är av intresse för användaren med sådana 

känslighetsanalyser. Skulle fallet vara att nedskrivningstesterna ligger på kritiska linan skulle 

sådan information komma till nytta för användaren utvecklar en av dessa informanter.  

Det är först vid lågkonjunkturer som goodwill blir riktigt intressant menar informanter 

från investerarsidan. För företag som förvärvat i högkonjunkturer eller är verksamma i 

branscher med generellt låg lönsamhet finns en viss förväntan och tro bland 

investerarinformanter att det är oundvikligt att undgå en nedskrivning av goodwill i 

lågkonjunktur. Likväl menar informanterna att det sällan sker vilket väcker frågetecken om 

vad för antaganden som används i nedskrivningsprövningen eller hur varaktig en nedgång 

skall behöva vara för att trigga en nedskrivning. Samtliga investerarinformanter uttrycker i 

linje med varandra att nedskrivningstesterna är utformade så att företagen kan komma fram 

till vilka resultat de vill i nedskrivningstestet. Beroende på vilka antaganden som används kan 

utfallet bli i linje med vad företaget önskar. I de fall där det har skett en nedskrivning av 

goodwill, menar informanter från investerarsidan att det sker postumt och att det redan är 

något som den finansiella marknaden har tagit i beaktning. 

Samtliga företagsinformanter förespråkar avskrivningsförfarande på goodwill istället för 

bitvis skönsmässiga nedskrivningstest. Dessa uppfattar även att det diskuteras i näringslivet 

om just en sådan tillbakagång. Informanter från investerarsidan har liknande uppfattningar 

som företagen gällande diskussionen om avskrivning eller nedskrivning av goodwill. En 

investerare för ett resonemang om både en avskrivningsbar del och en icke avskrivningsbar 

del d.v.s. likt som dagens regelverk fast striktare utformning. Informanter från båda sidorna 

menar att transparensen och användbarheten skulle öka med avskrivning på goodwill. En 

företagsinformant ser en teoretisk tilltalande fördel med nedskrivningstesterna vilken är att, 

eftersom det inte påverkar resultaträkningen så finns det potentiellt mer utdelningsbara medel 

i företaget. En investerarinformant diskuterar på ett liknande vis och menar att det bör 

lagstadgas att det inte skall vara möjligt att dela ut sådana medel som ett 

nedskrivningsförfarande ger möjlighet till. Informanter från båda sidor beskriver en annan 

nackdel med nuvarande regelverk, vilken är att det kan uppstå snabba och oförberedda slag i 

resultatet över tid. Investerarinformanter menar också att vissa traditionella redovisnings- och 

värderingsmått saknar relevans idag, exempelvis soliditetsmått och räntabilitet på eget kapital.   
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5 Diskussion	och	slutsats	

I uppsatsens avslutande kapitel redogörs för vilka som uppfattas av informanterna som de 

mest framträdande problemen, varför de uppkommer och vilka konsekvenserna dessa får på 

informationen. Diskussionen mynnar ut i en slutsats som beskriver vad studien kommit fram 

till, vad studien har bidragit med, vilka begränsningar studien har och förslag till framtida 

forskning. 

Problemet som nyanseras, av informanterna under intervjuerna, som det mest 

framträdande är nedskrivningsförfarandet. Den prohibitiva inställningen till förfarandet 

beskrivs både direkt men också indirekt på varierande vis där kärnan i uppfattningarna kan 

brytas ner ytterligare. Antaganden som värderingsmodellen i nedskrivningsprövningen bygger 

på samt nivån på informationen som skall kommuniceras och hur den kommuniceras är också 

problem som informanterna berör. Dessa problem tangerar varandra på olika sätt och skapar 

en problemkedja. Diskussionen avser att belysa problemen i ljuset av teorierna i syfte att 

utreda varför problemen uppkommer, förklara varför investerare och företag uppfattar 

informationen på detta sätt samt utveckla vilka konsekvenser som skapas av problemen.  

5.1 Vilka	problem	med	informationen	uppfattas	som	de	mest	

framträdande?	

- Problem 1: Svårighet att kunna bedöma goodwill-värdena 

- Problem 2: Användares vilja till mer information och motsträvigheten hos avsändare till 

att frivilligt ge mer information 

- Problem 3: Subjektiva antaganden 

- Problem 4: Nedskrivningsförfarandet 

5.1.1 Problem	1	

Det framgår tydligt bland informanterna på både företags- och investerarsidan att det 

inte är lätt att göra en bedömning av huruvida goodwill-värdena faktiskt kan anses vara 

korrekta, då med utgångspunkt utifrån den av företagen redovisade informationen. En del av 

problematiken med bedömning av goodwill-värden kommer sig av att företagen ständigt 

förändras och att de kassagenererande enheterna som en gång funnits, vid ett senare tillfälle 

kan vara svåra att utskilja. Detta kan bero på flera saker som exempelvis organisk tillväxt, 

synergier eller liknande. En annan del av problemet som framför allt har uttryckts av 

investerarna är att en bedömning av värdena kräver transparens i redovisningen och att 
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företagen tydligt redogör för antaganden, beräkningar och andra detaljer som ligger till grund 

för de aktuella värdena. Framförallt gäller detta avsaknaden av prognoser och annan 

information som flera av företagen uppfattar som känslig och därför inte vill lämna ut, vilket 

leder till nästa problem. 

5.1.2 Problem	2	

Närapå samtliga informanter har på ett eller annat sätt uttryckt att informationen som 

återges om företagens nedskrivningsprövning av goodwill är sparsmakad. Flertalet viktiga 

detaljer som både investerare men även på företagssidan har angivit som viktiga för att kunna 

bedöma goodwill-värdena och nedskrivningen fattas. Detta gäller bland annat, som tidigare 

nämnts, företagets framtidsprognoser. En annan viktig detalj som ibland saknas och som har 

nämnts av flertalet informanter är känslighetsanalysen. Företagen å andra sidan försvar sig 

mot denna kritik genom att hävda att de har klarat nedskrivningstesterna med så bred 

marginal att det inte finns någon anledning att redovisa denna känsliga information. Samtidigt 

som acceptansen för att delge information om goodwillnedskrivningar ökar hos företagen och 

att analytiker ställer företag ”mot väggen” under analytikerkonferenser, så väljer företagen att 

inte redogöra för mer än vad de måste.  

5.1.3 Problem	3	

Informanter från båda sidor beskriver att företagen kan mandagera testerna för att undgå 

att behöva genomföra en nedskrivning. Problematiken bakom nedskrivningstestet ligger 

därför i hanteringen av de antaganden som ingår i värderingsmodellen vilket bekräftas av 

informanter från båda sidor. En informant från investerarsidan uppfattar att företagen, utefter 

rådande lagstadgar, hanterar nedskrivningsprövningen på ett korrekt sätt men ställer sig 

frågande till vilka antaganden som använts för testet. Val av tillväxttakt och 

diskonteringsränta kan förändra resultatet av testet vilket också har bekräftats i tidigare studier 

av bl.a. Carlin och Finch (2010). Samtliga informanter från investerarsidan tolkar de uteblivna 

nedskrivningarna, inte minst i kraftiga konjunkturnedgångar, som att det föreligger en viss 

nivå av subjektivitet från företagens sida vid bestämmande av antaganden till 

värderingsmodellen.  

5.1.4 Problem	4	

Studien indikerar att det finns misstro bland informanterna gentemot 

nedskrivningsförfarandet av goodwill. Informanter från båda sidor uppfattar att företag 

tenderar att bygga upp väldigt stora goodwill-poster, till följd av de redovisningsregler som 
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infördes 2005 rörande goodwill, som sällan minskas. Trots konjunkturnedgångar som 

påverkar företags lönsamhet negativt i allmänna termer genomförs väldigt få nedskrivningar 

av goodwill vilket belyses av informanter från investerarsidan. Dessa menar att 

nedskrivningsförfarandet ger företagen handlingsutrymme, exempelvis i tolkningen av en 

konjunkturnedgångs varaktighet vilket kan påverka nedskrivningstestet. Informanter från 

investerarsidan beskriver också att i de fall som en nedskrivning genomförs sker det postumt 

och att analytiker i dessa fall redan har haft med det i sina beräkningar. Informanter från båda 

sidor påpekar, på varierande sätt, att nedskrivningsprövningen är utformad på så vis att 

företagsledningen kan komma fram till önskat resultat i dessa test. Testet uppfattas av 

informanter från båda sidor således som skönsmässig just därför att det finns möjlighet att 

justera antaganden, och viss tro från informanter att så även är fallet, i syfte att inte behöva 

göra en nedskrivning. Samtidigt råder det en rörande enighet i uppfattningarna att företag 

endast redovisar det som de är tvingade till enligt lagkrav. Sådan information uppfattas inte 

som tillräcklig för att kunna göra bedömningar om goodwill och fem av sex informanter 

förespråkar därför en tillbakagång till ett avskrivningsförfarande rörande goodwill. 

5.2 Varför	uppkommer	problemen?	

Att samtliga informanter har en negativ uppfattning av nedskrivningsförfarandet är 

självklart ett problem när grundtanken med införandet av IFRS var att öka transparensen och 

jämförbarheten i finansiella rapporter (FAR Akademi, 2015). Mer specifikt var IASB:s 

intentioner med införandet av de nya reglerna för hanteringen av goodwill var att minimera 

andelen goodwill i balansräkningen i syfte att öka de övriga immateriella tillgångarna i 

samband med förvärv (Hamberg et al., 2011). Problemet som uppstår, vilket belyses av 

informanterna, är att goodwill sällan minskas utan snarare bara förstärks och byggs på. Syftet 

med denna studie har aldrig varit att studera förändringen av goodwill över tid men vid en 

ögonblicklig jämförelse mellan 2010-2014 kan det konstateras att goodwill-posten i alla fall 

inte har minskat. Det beror på att vissa av företagen har förvärvat nya bolag och på så vis ökat 

goodwill-posten men det kan också bero på att konjunkturläget har stabiliserats vilket 

diskussionen kommer att återkomma till. Hamberg och Beisland (2014) påvisade att 

goodwill-poster i svenska bolag mellan 2003 och 2007 ökade med genomsnitt 50 procent till 

följd av de nya reglerna. Vår studie har även visat att informanter belyser just samma trend i 

utvecklingen och att dessa förespråkar en tillbakagång till avskrivningsförfarandet.  

Den institutionella teorin ger som tidigare beskrivits en möjlig förklaring till varför 

företag väljer att redovisa på det sätt som de gör trots att det skulle vara möjligt att redogöra 
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för mer information om nedskrivningsprövningen och de antaganden som ligger till grund för 

denna samt att det finns en önskan hos investerare (d.v.s. användarna av de finansiella 

rapporterna) att få tillgång till viss information. Att kombinera den institutionella teorin med 

intressentteorin som Mitchell et al. (1997) beskriver den, möjliggör för att förklara hur 

informationsflödet mellan företag och investerare kan ta form beroende på omständigheterna. 

5.2.1 Problem	1	och	2	

De två problemen: att det finns svårigheter med att bedöma goodwill-värden och att det 

finns viss motsträvighet hos företagen att redogöra för mer information, trots att investerare 

efterfrågar denna är starkt relaterade och med anledning av detta kommer förklaringar till 

problemen att analyseras tillsammans. Problemen är starkt relaterade till varandra eftersom 

viss information (exempelvis prognoser) som eftersträvas av investerarna, skulle kunna 

resultera i att goodwill-värdena blev lättare att bedöma och utvärdera. Med andra ord är 

avsaknaden av viss information en av orsakerna till att det är svårt att bedöma goodwill-

värdena.  

Tvingande isomorfistiskt beteende uttrycks av företagsinformanterna både direkt och 

indirekt. Det kanske tydligaste direkta exemplet på tvingande isomorfistiskt beteende är då en 

av informanterna uttrycker att de vill att användaren av de finansiella rapporterna ska förstå 

innebörden av nedskrivningstestet men att de samtidigt inte ser någon anledning till att gå 

utanför det som utgör minimikravet för redogörelse (i noten). Innebörden av detta, d.v.s. att 

inget mer än det tvungna, lagstadgade framgår i noten om nedskrivningsprövningen, uttrycks 

på ett eller annat sätt av samtliga informanter. Det ska här också tilläggas att ingen av 

informanterna på investerarsidan har uttryckt att de misstror företagen ifråga om att de 

faktiskt uppfyller de uppställda lagkraven, den information som de saknar ligger istället 

utanför det lagstadgade som belyses nedan i problem tre. Det som däremot skiljer 

företagsinformanterna åt är att de uppger flera mycket olika anledningar till att de enbart 

väljer att redogöra för det som är krav enligt standarden. Några av anledningarna är (samma 

informant kan uttrycka mer än en anledning under sin intervju): av konkurrensskäl, med 

hänsyn till att informationen anses känslig, att den som redovisar är inne i processen och inte 

tydligt kan se vad någon utanför företaget läser och förstår mm. Samtliga företag har också på 

flera sätt direkt och indirekt uttryckt tvingande isomorfistiskt beteende då de inte anser sig 

behöva redogöra för marginalerna i nedskrivningstesterna eller känslighetsanalysen utan 

hävdar att så länge som de klarar dessa tester med en viss marginal så har inte användarna av 

de finansiella rapporterna någon nytta av denna information. Mot bakgrunden att både 
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investerare och ett företag (vid uttalande om annat företags not) har uttryckt att det fattas viss 

viktigt information som gör det lättare för läsaren att bedöma goodwill-värden som 

framtidsprognoser och marginaler i nedskrivningstestet så verkar företagen antingen sakna 

uppfattning om vad investerare (intressenter) har för informationsbehov eller så ignorerar de 

att investerare vill ha tillgång till den aktuella informationen. Det ska också här framhållas att 

informationsläget i detta fall inte nödvändigtvis är detsamma för alla investerare. Enligt den 

modell som Mitchell et al. (1997) har tagit fram så har inte alla intressenter samma inflytande 

eller möjlighet att tvinga fram information från det företag som dessa står i relation till. I detta 

fall har en informant från investerarsidan uttryckt att det finns möjligheter för vissa 

investerare att tvinga fram viss information under så kallade analytikerkonferenser. Genom att 

flera betydande intressenter går ihop (under dessa analytikerkonferenser) kan alltså ett företag 

känna sig pressat att redogöra för information som de annars inte redogör för i sina ”vanliga” 

finansiella rapporter, vilket då också minskar klyftan mellan vad företag redogör för och vad 

investerare vill ha för information. Det ska dock understrykas att det inte har framkommit 

några bevis i denna studie för att detta skulle vara fallet för enskilda investerare som agerar på 

egen hand, utan detta verkar enbart gälla när analytikerna i grupp ifrågasätter eller kräver 

information. Det har inte heller framkommit vilken typ av attribut de olika analytikerna har 

men utifrån det resonemang som Mitchell et al. (1997) för kan det antas att flera attribut är 

närvarande under dessa konferenser.  

Härmande isomorfistiskt beteende framträder inte på samma kraftfulla sätt som de 

tvingande isomorfistiska beteendena, istället framträder de mer indirekt även om det finns 

direkta inslag. En enda informant ger direkt uttryck för härmande isomorfistiskt beteende då 

denne uppger att företaget tittar på hur andra företag inom samma eller liknande branscher 

väljer att redovisa. Övriga företag i undersökningen anser sig helt följa sin egen praxis 

samtidigt som de uttrycker att de inte anser att det finns generell praxis inom näringslivet 

avseende de underliggande antagandena. Samtidigt finns det bevis för att dessa informanter 

till viss del tittar på hur andra företag redovisar, bland annat så väljer en informant att inte 

redogöra för återvinningsvärdet med hänsyn till att det inte är någon annan som för det och att 

det är ”koncensus” runt detta i näringslivet. 

5.2.2 Problem	3	och	4	

Den diskussionen som förts kring problem ett och två har även den en tydlig anknytning 

till subjektiviteten i antaganden och nedskrivningsförfarandet (d.v.s. problem 3 och 4). 

Transparensen och avsaknad möjlighet till att kunna verifiera nedskrivningsprövningen har 
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medfört att investerarna blir helt utelämnade till den information som företagen redovisar. 

Informanter både från företagen och investerarna utrycker, både direkt och indirekt, att 

nedskrivningsförfarandet är skönsmässigt och att antaganden som testerna bygger på kan 

mandageras av företagen. Det följer sig därför naturligt att diskutera problem tre och fyra 

tillsammans.  

Tvingande isomorfistiskt beteende kan och har uttryckts på varierande vis både direkt 

och indirekt av samtliga informanter. Samtliga informanter från företagssidan och en 

informant från investerarsidan har gjort direkta uttalande som kan kopplas mot tvingande 

isomorfism. Sådana uttalanden kan vara; ”vill inte gå utöver vad kraven säger”, ”information 

som vi redovisar är nog och räcker”, ”lämnar väl det som man behöver lämna” samt ”det 

finns varken krav eller vilja hos avsändaren att lämna sådan information”. Det är sådan 

information som investerare har relativt låg användning för och som beskrivit tidigare. När 

informanter från båda sidor dessutom uttrycker sig ifrågasättande om företagens agerande 

som relationen mellan ekonomiska händelser som kan påverka företaget, redovisad 

information och subjektiva uppfattningar tar form. Nedan följer exempel på hur informanterna 

har uttryckt detta; ”man kan komma fram till vad man vill ungefär med lite olika antaganden”, 

”vad har man skruvat in för antaganden i sin modell för att få det att fram stå som motiverat 

övervärde”, ”om inte den här djupa lågkonjunkturen, recessionen triggar större impairment-

charges än vad den har gjort, kommer det nån gång att uppstå impairment-charges?”, ”det 

känns som att alla andra balansposter har förändrats men goodwill står där som en fura i 

stormen”, ”det är ingen som hittar nedskrivningsbehov förrän de går i konkurs” och ”risker 

finns att företagsledningar skruvar på dessa antaganden för att undvika eller skjuta upp en 

nedskrivning”. Problemet bottnar i det skönsmässiga förfarandet och den möjliga 

subjektiviteten som samtliga informanter är eniga om kan föreligga. När en kraftig 

konjunkturnedgång inte ger upphov till en nedskrivning av goodwill växer frågetecknen hos 

informanterna vilka antaganden som använts för nedskrivningsprövningen. 

Värderingsmodellen som ligger bakom nedskrivningsprövningen består av flertalet olika 

antaganden. AbuGhazaleh et al. (2012) och Li et al. (2011) belyste att nuvarande regelverk 

möjliggör för företagsledningar att justera bakomliggande variabler för att undgå en 

nedskrivning av goodwill. Informanter från investerarsidan är inte motståndare till att sådant 

agerande existerar, även informanter från företagssidan belyser sådant handlande. 

Upplysningsplikten berör vissa av antaganden i värderingsmodellen (tvingande isomorfism) 

och där föreligger det inga direkta oenigheter bland informanterna om huruvida de är rimliga 

eller inte allt för orimliga. Till skillnad från Izzo et al. (2013) och Carlin och Finch (2010), 
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som beskrev diskonteringsräntan som en framträdande faktor till att nedskrivning inte 

genomförs, delar inte denna studie den uppfattningen. Eftersom informanterna inte 

ifrågasätter de redovisade antagandena i någon större utsträckning bör således subjektiviteten 

bottna i andra delar av den värderingsmodell som används vid testerna, d.v.s. utanför det som 

är lagstadgat. När företagen dessutom uppvisar ett tydligt tvingande isomorfistiskt beteende, 

gentemot lagstadgar och inte mot intressenter, eftersom de endast redovisar vad som utgör 

lagkrav åsidosätts investerares behov av mer information om använda antaganden. 

Subjektivitet uppstår därför då investerare inte har möjlighet att verifiera den redovisade 

informationen. En informant från investerarsidan för ett resonemang (ur finansiell synvinkel) 

kring hur analytiker och investerare uppfattar företag med betydande goodwill-post under en 

lågkonjunktur eller under kraftigt avtagande lönsamhet. Företag med hög skuldsättningsgrad 

och hög goodwill-andel riskerar att pressas av banker genom krav på återbetalning av ställda 

lån. Informanten beskriver att banken har en väldig maktposition i dessa lägen. Det kan antas 

att banken i detta fall besitter mer än ett av de attribut som Mitchell et al. (1997) beskriver. 

Studien har däremot inga svar på huruvida banken kan få tillgång till eller vilken typ av 

information som den kan pressa företaget på. 

Härmande isomorfistiskt beteende är inte heller lika framtonande vad gäller 

uppkomsten av problem tre. Informanter från företagssidan kamouflerar sådan beteende 

genom att initialt hänvisa till internt upparbetad praxis vid hantering av antaganden samt att 

omvärldsanalyser och prognoser för framtagandet av antaganden inte är frikopplad från den 

operativa verksamheten utan sådan information kommer från annan del i koncernen. Det 

skulle kunna tolkas som att företaget vill skapa trovärdighet i testet genom att exempelvis 

använda likvärdig tillväxttakt som för övriga kalkyler och budgetar etc. i företaget. 

Resonemanget framtonar som motsägelsefullt när informanterna från företagssidan både 

direkt och indirekt påvisar ett härmande isomorfistiskt beteende. Dessa har uttryckt att de 

använder sig av marknadsundersökningar, benchmarking, sneglar på konkurrenters ränteval 

och tittar på konkurrenters upplysningar. Att företag imiterar andra och följer deras praxis kan 

tolkas som bristande kunskap och osäkerhet i vad som är korrekt. En informant från 

investerarsidan diskuterar och ifrågasätter just kunskapsnivån hos företagen och menar att de 

har svårt att hantera nedskrivningsprövningen på ett korrekt sätt. Informanter från båda sidor 

beskriver också perioder då nedskrivningstesterna utförs som konsultvänlig tid. När testerna 

utförs av experter bör det föreligga en högre nivå av trovärdighet för förfarandet än vad det 

uppfattas som av investerare och i viss mån även företagen. 
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5.3 Vilka	konsekvenser	på	informationen	medför	problemen?	

De konsekvenser som följer av de problem som redogjorts för ovan konkretiseras i 

följande del av diskussionen. Dessa har kopplats till kärnan av analysmodellen och härletts 

genom de uppfattningsbegrepp som ligger till grund för den tematiserade empirin. 

Avslutningsvis kommer även andra typer av konsekvenser, som på ett eller annat sätt 

exemplifierats under intervjuerna, att framställas och förklaras. 

5.3.1 Signifikansnivån	(Significance)	

Det råder inget tvivel om att användbarheten av informationen är begränsad och det 

härstammar från att nedskrivningsförfarandet är uppbyggt som det är samt den information 

som kommuniceras inte är tillräckligt informativ. I den information som kommuniceras finns 

inga marknadsnära variabler och verifierbara antaganden vilket investerare eftersöker. Med 

sådan information skulle användbarheten öka markant. Relevansen av informationen blir 

också märkbart lidande. Investerare har två synsätt när det kommer till goodwill i 

konjunkturcykler. I goda konjunkturer riktas ingen fokus mot goodwill men i lågkonjunkturer 

uppstår osäkerheten och rädslan då ovissheten infinner sig om det kommer att ske en 

nedskrivning eller inte. Eftersom företag inte tenderar att skriva ner värdet på goodwill även i 

varaktiga nedgångar (vilket borde vara motsatsvis) minskar förutsägbarheten och osäkerheten 

på den finansiella marknaden. Det är också är något som påverkat trovärdigheten i testerna. 

Hade hanteringen och redovisningen hos företagen helt och hållet varit kopplad till respektive 

operativa enheter, d.v.s. inte eller delvis frikopplad hade trovärdigheten varit betydande. När 

företagen uppger att de på olika sätt söker information utanför företaget följer det sig naturligt 

att trovärdigheten minskas, mot att de ekonomiska händelser som påverkar företaget inte 

påverkar nedskrivningsprövningen. Investerare uttalar också tveksamheter till om 

nedskrivningen äger rum på ett korrekt sätt vilket resulterar i minskad trovärdighet.  

5.3.2 Exakthet	(Fidelity)	

Det finns en viss distinktion mellan huruvida informationen uppfattas som noggrann 

och fullständig utifrån vad som är lagkrav och noggrann och fullständig för att förstå 

nedskrivningsprövningen. Som det redogjorts för i analysmodellen avser studien att bringa 

klarhet i noggrannhet och fullständighet för att förstå nedskrivningsprövningen. 

Informationsrikedomen uppfattas som relativt hög utifrån den aspekten att noten 

innehåller sådan information som är tvingande, därmed inte sagt att det är användbar 

information. Det råder ömsesidig förståelse för vad som skall redogöras för i noter och den 

överensstämmer sånär som på vissa känslighetstester. Konsekvenserna av problemen är att 



 

 47 

informationen inte är tillräckligt noggrann och fullständig för att investerare skall kunna göra 

en bedömning om goodwill-värdena är motiverade. Detsamma gäller för att kunna göra en 

bedömning av nedskrivningstestet och dess antaganden, vilket också har indikerats av 

företagen. Eftersom den information som företaget redovisar också uppfattas av investerare på 

liknande sätt bör exaktheten ändå ses som relativt hög. 

5.3.3 Tillbakagång	till	avskrivningsförfarande	

De fyra problemen har en gemensam bakgrund som samtliga informanter är överens 

om, vilket är att nedskrivningsförfarandet är ett mindre bra alternativ för hantering av 

goodwill. Fem av sex informanter förespråkar därför en tillbakagång till 

avskrivningsförfarandet. Informanterna från respektive sida för olika (ibland eniga) 

resonemang och motiveringar till varför avskrivningsförfarandet är att föredra. Utöver vad 

som diskuterats i 5.2 om varför problemen uppkommer ämnar följande stycke att ge 

ytterligare en teoretisk förklaring till motståndet för nedskrivningsförfarandet. Något som 

måste tydliggöras här är att företag och investerare ofta har olika behov av redovisad 

information vilket avspeglas i parternas uppfattningar om varför nedskrivningsförfarandet är 

ett problem.  

Det kan antas att intressenter (investerare) alltid vill ha så bred och rättvisande 

information som möjligt vid beslutsfattande, något som styrks av Ball (2006) och Anderson et 

al. (2015). En informant från investerarsidan har uttryckt att det förekommer en ökad 

acceptans från företagen att delge mer information (än vad som är tvingande) under 

analytikerkonferenser. Som diskuterats tidigare bör tvingande isomorfistiskt beteende också 

tolkas som att företagen inte vill redovisa sådan information som anses vara av känslig natur 

för dem. Wines et al. (2007) och Izzo et al. (2013) belyste att just kostnader som kan uppstå 

när känslig information når marknaden är högre än de fördelar som kan föreligga genom att 

deklarera samma information. Om intressenter besitter en eller flera av de attribut som 

Mitchell et al. (1997) redogör för kan påverkanskraften vara för stor och att företagen mer 

eller mindre tvingas att redogöra för mer information än de önskar. En tänkbar anledning till 

varför företagen förespråkar en tillbakagång till avskrivningsförfarande (utöver vad 

informanterna uttryckligen har sagt) skulle kunna vara att de allt mer känner av påtryckningar 

från analytiker och investerare. Eftersom de inte självmant redogör för sådan information kan 

en teoretisk förklaring vara att de hellre vill se ett avskrivningsförfarande utan 

upplysningsplikter än att genom påtryckningar tvingas redogöra för känslig information. Det 

förklarar dock inte varför investerare förespråkar en tillbakagång till avskrivningsförfarande. 
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Till följd av det tvingande isomorfistiska beteendet från företagens sida förblir 

informationsinnehållet i noten relativt lågt vilket medför minskad relevans för investerare, 

något som Baboukardos och Rimmel (2014) också bekräftar. Som redogjorts för tidigare har 

en informant påvisat att ytterligare information finns att tillskansa sig genom påtryckningar på 

företagsledningar. Samma informant förespråkar ändå en tillbakagång till 

avskrivningsförfarande trots möjlighet till mer information. Det kan därför tänkas vara för 

resurskrävande i form av omotiverade kostnader för att tillskansa sig och analysera 

informationen samt intressekonflikter mellan intressenter som försvårar för intressenter med 

olika attribut att gå ihop och sträva efter samma typ av information. För enstaka eller fåtaliga 

intressenter menar Mitchell et al. (1997) att svårigheter infinner sig till att skapa 

påtryckningar. Flertalet intressenter (gärna med olika attribut) som går samman har däremot 

enklare att få sina behov tillgodosedda av företagen. Det skall förtydligas att detta är en 

teoretisk förklaring (utöver vad som diskuterats under uppkomsten av problemen) till varför 

informanterna förespråkar en tillbakagång till avskrivningsförfarandet som studien inte finner 

klara eller direkta bevis för.   

5.3.4 Övriga	konsekvenser	

Studien har empiriskt fångat upp två konsekvenser som bottnar från 

nedskrivningsförfarandet. Dessa har framställts av ett fåtal informanter men följderna av dem 

skulle kunna ge upphov till förändrat beteende och agerande på den finansiella marknaden. 

Konsekvenserna har valts att beskrivas kortfattat nedan men dessa faller dock utanför studiens 

syfte och forskningsfråga, d.v.s. uppfattningar om redovisad information av goodwill och 

nedskrivningsprövning av posten. Därför har dessa konsekvenser avsiktligt valts att inte 

analyseras vidare men de är inte att förringa.  

Eftersom nedskrivningar påverkar det egna kapitalet i det hänseendet att när 

tillgångssidan minskas i form av goodwill så minskas det egna kapitalet. Investerare uttrycker 

att goodwill inte heller behöver vara balansgill tack vare nedskrivningsförfarandet vilket då 

har medfört att vissa traditionella redovisnings- och värderingsmått har tappat i relevans. Det 

bottnar självklart i svårigheterna som uppstår när investerare skall bedöma huruvida goodwill-

värdena är motiverade över tid.  

Informanter har också belyst slag i balans- och resultaträkningen över tid som en 

konsekvens av den (möjligt) subjektiva hanteringen av nedskrivningsförfarandet. När en ny 

VD träder in i ett bolag behöver det inte betyda att denne delar uppfattningen med tidigare 

ledning att goodwill-värdet är motiverat och vill skriva ner allt eller delar av den omedelbart. 
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Informanterna uppger att de signaler som då skulle skickas till marknaden till följd av 

nedskrivningen kan uppfattas som vilseledande men också att dessa påverkar trovärdigheten 

för nedskrivningsförfarandet. 

5.4 Slutsats		

Studien har strävat efter att på ett djupgående plan besvara problemformuleringen; Hur 

uppfattas den redovisade informationen om nedskrivningsprövning av företag och 

investerare? Genom kvalitativa besöks- och telefonintervjuer med informanter från både 

företags- och investerarsektorn samt genom teoretiska förklaringar finner studien klara belägg 

för att användbarheten, relevansen och trovärdigheten är bristfällig. Som redogjorts för i 

analysmodellen är dessa tre uppfattningsbegrepp kopplade till signifikansnivån. Hur 

signifikant informationen är beror på hur väl redovisningen speglar de ekonomiska 

händelserna som påverkar företaget. Lågkonjunkturer (ekonomisk händelse, EE) som inte 

bara påverkar företag utan även samhället i stort påverkar inte alls (eller väldigt lite) utfallet i 

företags nedskrivningsprövningar av goodwill. Det innebär att studien, både teoretiskt och 

empiriskt, finner bevis för att signifikansnivån på informationen är undermålig. 

Noggrannheten och fullständigheten är två uppfattningsbegrepp som har varit kopplade till 

exaktheten i informationen, d.v.s. att mottagaren uppfattar informationen som avsändaren 

avsåg att informationen skulle uppfattas. Studien kan inte fullt ut påvisa brister i exaktheten 

mot bakgrund att informanterna hänvisar till de lagkrav som finns för redogörelse av 

information om nedskrivningsprövning. Det råder däremot inget tvivel om att informanterna 

är överens om vad som förväntas att redovisas i noter om nedskrivningsprövningen (utifrån 

lagkrav) och att sådan information också återfinns i noten med vissa undantag. Huruvida 

redogörelserna innehåller noggrann och fullständig information för att förstå hur 

nedskrivningsprövningen ägt rum finner studien klarare belägg för att så inte är fallet. Utifrån 

ett teoretiskt perspektiv anses exaktheten vara hög men ur ett empiriskt perspektiv finner 

studien brister mot den. Ett tydligt motstånd till nedskrivningsförfarandet framkommer i 

studien och majoriteten delar uppfattningen att en tillbakagång till avskrivningsförfarandet 

vore att föredra. Mot bakgrund till att företag endast redovisar det som är lagkrav på finner 

studien belägg för att det är användare av de finansiella rapporterna som drabbas mest av de 

problem som studien påvisar.  

Tidigare forskning däribland Lhaopadchan (2010) och Izzo et al. (2013) visar att företag 

använder goodwill-posten till att resultatutjämna samt att de inte redovisar för de antaganden 

som IAS 36 efterfrågar. Vår studie finner inga belägg för att företag använder goodwill för 
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sådant syfte, däremot motsäger vår studie tidigare forskning när det kommer till innehållet i 

noten. Diskonteringsränta och tillväxttakt är inget som ifrågasätts av informanterna vilket är 

bevis nog för att tolka noterna som fullständiga utifrån lagkrav. Däremot framkommer tydliga 

bevis mot att företagsledningar tenderar att justera bakomliggande variabler i syfte att inte 

behöva göra nedskrivning av goodwill vilket är i linje med mycket tidigare forskning. 

5.4.1 Studiens	bidrag	

Den forskningslitteratur som finns inom området för nedskrivningsprövning av 

goodwill handlar till stor del om redogörelse för antaganden i not-apparaten och om denna är 

korrekt eller ej samt hur investerare tolkar nedskrivningar av goodwill kontra aktieprisets och 

marknadsvärdets förändring i förhållande till nedskrivningen (Carlin & Finch, 2010; Izzo et 

al., 2013; AbuGhazaleh et al., 2012; Lapointe-Antunes et al., 2009 m.fl.). Vår studie har tagit 

plats mitt emellan dessa forskningsområden och så vitt vi vet finns det ingen liknande studie 

som lyft fram uppfattningar om den information som redovisats i not-apparaten. 

Utifrån en kvalitativ forskningsmetod med abduktiv ansats bidrar denna studie med en 

tydlig bild av vilka problem som har kommit med lagändringen 2005, samt vilka 

konsekvenser det medför i hanteringen av goodwill och hanteringen av information av 

goodwill för företag och investerare. Studien bidrar med framförallt två implikationer. Det 

första är att uppfattningarna tyder på att problematiken bottnar i sådant som inte behöver 

redovisas d.v.s. det bakomliggande i värderingsmodellen för värdering av goodwill. Det andra 

är, vilket motsäger grundtanken med redovisning, att redovisning av goodwill inte speglar de 

ekonomiska händelser som i övrigt påverkar företagen.  

5.4.2 Praktiska	rekommendationer	

Som vissa informanter har uttryckt pågår det diskussioner bland regelsättarna om 

nedskrivningsförfarandets vara eller inte vara. Den menar att det föreligger argumentationer 

för om avskrivningsförfarandet skall återinföras eller inte. Denna studie har belyst vissa 

problem som uppkommer till följd av nedskrivningsförfarandet som kan vara av intresse för 

IFRS. Ur ett företagsperspektiv bidrar denna studie till att minska ignoransen eller öka 

förståelsen till varför användare av de finansiella rapporterna i dagsläget inte använder 

informationen om goodwill. Investerarnas användbarhet av studien förefaller sig inte vara lika 

tydlig som för företagen. Information som investerare vill åt finns hos företagen och denna 

studie visar att sådan information kan bli tillgänglig genom att investerare går samman och 

utövar påtryckningar på företagen som då eventuellt delger informationen.  
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5.5 Begränsningar	i	studien	

Utöver de metodnära begränsningar som studien har (beskrevs i metoddiskussionen) 

finns det egentligen bara en begränsning i studien, överförbarheten. Då studiens syfte har varit 

att fokusera på informanternas djupgående svar snarare än breda och ytliga svar faller det sig 

naturligt att diskutera studiens egentliga överförbarhet till andra länder, andra företag och 

mellan regelverk. Informanterna valdes ut ur en svensk kontext där vissa kriterium ställdes 

upp för att identifiera företag och investerare. När såväl de verksamma företagen som de 

investerande företagen identifierats inleddes arbetet med att komma i kontakt med rätt 

informant på respektive företag. Skulle studien genomföras på samma företag fast med andra 

informanter kan det tänkas att andra uppfattningar erhålls. Det kan bero på olika 

kunskapsnivåer och benägenheten att diskutera ämnet. Eftersom informanternas uppfattningar 

bitvis skiljer sig från varandra föreligger det också risk för att andra företags uppfattningar 

också skiljer sig mot deltagande informanters uppfattningar. I de hänseenden där det råder 

total enighet bland informanternas uppfattningar kan det tänkas att just dessa resultat är 

överförbara mellan företag. Trots att företagen är verksamma internationellt har ingen sådan 

aspekt varit närvarande i studien samt att det finns forskning som visar att ett lands kulturella 

och makroekonomiska miljö spelar in i redovisningen, vilket gör att studiens överförbarhet till 

andra länder är begränsad. Eftersom de två regelverken som finns och gäller för den typ av 

företag som deltagit i studien inte reglerar goodwill identiskt, finns det även här 

begränsningar i överförbarheten mellan länder. Sammantaget kan vissa resultat i studien vara 

överförbara till andra företag men som helhet är studiens överförbarhet begränsad.  

5.6 Etiska	och	samhälleliga	reflektioner	

Goodwillposten baseras till stor del på subjektiva bedömningar och antaganden, dessa 

antaganden ligger i företagsledningens händer vilket gör att de också kan justera de 

underliggande variablerna för att undvika en eventuell nedskrivning. En slutsats som kan dras 

både utifrån förundersökningen och från det empiriska materialet (vissa informanter) till 

denna uppsats är att företagen nästan uteslutande väljer att inte skriva ner sina goodwillposter.  

En av slutsatserna i denna studie är att trots att goodwillposterna kan vara betydande så 

är informationen om nedskrivningsprövningen av goodwill inte tillräcklig för att investerare 

själva ska kunna bedöma om goodwillvärdena är berättigade. Inte heller är informationen 

tillräcklig för att investerare ska kunna förstå hur nedskrivningstestet genomförts. Den 

information som efterfrågas av investerare för en ökad förståelse finns tillgänglig i företagen 

men av olika skäl väljer alltså företagsledningarna att inte redovisa denna. Samtidigt kan vissa 
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investerare, med tillräcklig påverkanskraft, tvinga fram denna information från företagen. 

Detta gäller däremot inte för alla investerare (eller andra intressenter), vilket medför att de 

investerare som inte anses som tillräckligt betydelsefulla får nöja sig med den information 

som återfinns i företagens årsredovisningar. Ur ett etiskt och även samhälleligt perspektiv kan 

detta ses som tvivelaktigt eftersom det betyder att inte alla investerare (eller intressenter) har 

samma rättigheter och tillgång till information om företagen, vilket kan vara av betydelse vid 

bedömningar inför investeringar etc. i det aktuella företaget. 

5.7 Förslag	till	fortsatta	studier	

Eftersom immateriella övervärden och nedskrivningsprövning av goodwill är så 

komplext och att väldigt många ofta har väldigt mycket åsikter inom området är det ett 

forskningsområde som måste utvecklas. Denna studie har fokuserat på företags och 

investerares uppfattningar om redovisad information om goodwill. En intressant aspekt som 

hade bidragit med tredje dimension av uppfattningar är att genomföra en likande studie på 

standardsättarna. Genom att utröna en tredje parts uppfattningar som inte har direkt 

anknytning till varken företags- eller investerarsidan skulle en mer objektiv syn på 

uppfattningar göras möjlig. Som också diskuterats i studien är att investerare drabbas hårdast 

av företagens isomorfistiska agerande och mot bakgrund av det hade en mer omfattande 

studie (genomförd endast på investerare) skapat en mer nyanserad bild av deras uppfattningar. 

Ytterligare en aspekt för vidare forskning som studien har givit upphov till är huruvida 

marknaden efterfrågar en mer marknadsnära värderingsmodell för värdering av goodwill. 

Informanter från investerarsidan har nämnt att ett behov finns för en sådan värderingsmodell, 

vilket är något som bör utforskas om ett sådant behov verkligen finns och hur en mer 

användbar värderingsmodell kan ta form utan att åsidosätta företagens intressen. 

Den kanske absolut mest oroväckande inblicken som denna studie har givit (utan att 

avsikten har varit studera/analysera fenomenet) är att informanter uppfattar att vissa 

redovisnings- och värderingsmått har tappat i relevans till följd av dagens hantering av 

goodwill. Om detta är den generella synen har studien inga bevis för men om konsekvensen 

av en regeländring, som ägde rum 2005, blev att redovisnings- och värderingsmått har 

urholkats bör forskningssamhället verkligen söka svar på detta.  
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Bilaga	1	

Egna reflektioner – Henrik Hagejärd 
Uppslaget och till viss del utgångspunkten för denna uppsats har varit min individuella 

fördjupningsrapport som handlade om huruvida entreprenöriell orientering hos företag har 

någon påverkan på nedskrivningsprövningen av goodwill. Trots att det funnits stora skillnader 

mellan de två uppsatserna i form av syfte och undersökningsobjekt så kunde bl.a. många av 

de källor som användes i den individuella fördjupningen, användas i examensarbetet. 

Arbetsfördelningen och arbetsprocessen i detta arbete har präglats av en kontinuerlig 

diskussion och reflektioner över det som skrivits. Även om många delar av uppsatsen har haft 

en huvudförfattare så har detta i praktiken enbart inneburit att den av oss som varit ansvarig 

för den aktuella delen, har varit ansvarig för att skriva ner det som tidigare diskuterats på ett 

bra sätt. Den andra har sedan korrekturläst det skrivna och en ny diskussion har ägt rum. På 

detta sätt har det säkerställts att vi båda har varit lika delaktiga i alla delar av arbetet samtidigt 

som att förfarandet har lett till att bådas insikter och tolkningar har framkommit i arbetet. 

Reflektionerna kring texten har innefattat alla delar av skrivarbetet d.v.s. innehåll, språk, 

begriplighet och det argument som avsetts framföras i den aktuella texten. 

Under den inledande delen av arbetet utfördes nästan allt skrivande och läsande 

tillsammans och ingen var mer drivande än den andra. Under uppsatsskrivandets tidiga skede 

genomförde vi gemensamt en omfattande litteraturgenomgång, parallellt genomförde vi också 

en förstudie. Syftet med denna var att kunna bekräfta om goodwill i vissa fall utgjorde stora 

andelar av de noterade bolagens totala balansräkningar. Förstudien innebar i praktiken en 

genomgång av de finansiella rapporterna för alla bolag som utgör OMX 30 under åren 2010 

till 2014. Efter genomförandet av förundersökningen kunde vi konstatera att vissa bolag hade 

stora goodwillposter samtidigt som det också kom att utgöra grunden för vårt urval av 

informanter. 

Kortfattat är de delar som jag har varit ansvarig för att författa: metodkapitlet (förutom 

operationaliseringen av intressentteorin och sammanställningen av tillvägagång i 

litteraturgenomgången), institutionell teori, definitioner av uppfattningsbegreppen (under 

analysmodell i kapitel 3) samt transkriberingen av samtliga intervjuer (återfinns ej i arbetet 

men omfattade totalt ett femtiotal sidor). 

Sammanfattningsvis har vi tillsammans författat följande delar: problemformulering, 

syfte och avgränsningar, samt diskussion och slutsats. Det som jag menar med att vi 

tillsammans har författat dessa delar är att vi inte bara har diskuterat och reflekterat över de 
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aktuella delarna (vilket är fallet för övriga delar) utan faktiskt suttit tillsammans och skrivit 

texten. Anledningen till detta är för att det krävdes betydligt mycket mer diskussioner och 

utbyte av uppfattningar och åsikter för att författa just dessa delar.  

Den totala kunskapsutveckling som jag själv har upplevt under arbetets gång har sket på 

flera olika plan. Framför allt har jag haft användning av de kunskaper jag inskaffade under de 

tidigare tre åren av programmet. Exempelvis har jag utvecklat min förmåga att läsa artiklar 

och därigenom skaffa mig en bild av hur ett forskningsområde ser ut. Detta är en 

grundläggande kunskap och förutsättning för att man som student en ska kunna identifiera ett 

problem och förstå varför det är ett problem. Detta är något som inte bara utvecklats under 

examensarbetet utan även under det tidigare fördjupningsarbetet samt flertalet andra kurser. 

Vidare har jag även utvecklat min förmåga att se och analysera ett problem utifrån en aktuell 

teori. För även om intressentteorin och den institutionella teorin är väldigt övergripande 

teorier inom redovisningsområdet så är det inte lätt att förstå hur dessa kan användas praktiskt 

genom att läsa om teorierna. Att verkligen tillämpa teorierna genom att analysera ett av oss, 

insamlat empiriskt material, har givit en djupare akademisk insikt. Tidigare hade jag dessutom 

en mycket begränsad erfarenhet av insamling av empiriskt material genom intervjuer. Att 

förbereda intervjuerna, genomföra dessa och transkribera dessa gav inte bara erfarenheter av 

förfarandet utan även erfarenheter av hur människor som arbetar med ekonomi kommunicerar 

och resonerar.  

Den två enskilt viktigaste delarna av uppsatsskrivandet, och som jag tycker har 

utvecklats mest, är planeringen av hela projektet (d.v.s. uppsatsen) och förmågan att 

samarbeta för att nå uppställda mål. Både jag och Rikard har relativt högt ställda akademiska 

mål så det kändes självklart att båda skulle vara lika drivande och ansvarstagande genom hela 

arbetet. Just förmågan att självständigt (utan ledning från någon lärare etc.) kunna fördela 

arbetsuppgifter, ta ansvar för sina åtaganden och ta ett gemensamt ansvar för att gruppen 

håller sina deadlines, upplever jag att jag blivit bättre på. Detta tror jag också kommer vara 

användbart under mina kommande år inom det ekonomiska ämnesområde, vare sig det blir 

fortsatta studier eller som arbetande ekonom.  
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Bilaga	2	

Egna reflektioner – Rikard Karlsson 
Mot bakgrund att både jag och Henrik har hög ambitionsnivå i våra studier har hela 

uppsatsprocessen varit otroligt givande och lärorikt. Vid ett tidigt skeende var vi överens om 

hur vi skulle gå tillväga i arbetsprocessen samt komplettera och lära av varandra för att 

slutprodukten i kursen Examensarbete i företagsekonomi skulle bli så bra som möjligt. Henrik 

hade initialt ett uppslag för studien (från tidigare kurs Individuell fördjupning) vilket vi 

grundade vår litteraturgenomgång på. Slutligen hade vi ett problemområde och syfte varpå vi 

påbörjade en gedigen förundersökning som genomfördes av oss båda där vi studerade 

samtliga 30 företagen på OMX 30 Stockholm för att utröna vilka av dessa som skulle vara 

intressanta för vår studie. Vi granskade årsredovisningar från dessa 30 företagen mellan 2010-

2014 för att hitta de med en betydande andel goodwill i förhållande till sina totala tillgångar, 

vilket var ett tidskrävande moment. Därefter inleddes arbetet med att författa de inledande 

kapitlen i uppsatsen. Att vara ansvarig för att författa olika delar i uppsatsen såg vi båda som 

förutsättning för att driva studien framåt. Däremot har vi diskuterat om respektive kapitel/del i 

kapitel för att vi skall vara överens om vad varje del skall och bör innehålla. När respektive 

text/kapitel är författat har vi också begrundat varandras texter och diskuterat innehållet i dem 

för att text, språk och varandras åsikter skall vara representerade och överensstämma i 

samtliga delar i uppsatsen. Vid insamlande av empiri har vi båda varit närvarande och 

delaktiga i samtliga intervjuer vilket har berikat både diskussioner och analysarbetet. Jag har 

varit ansvarig för att författa kapitel ett, litteraturgenomgången, intressentteorin och 

analysmodellen i kapitel tre, författat empirikapitlet utifrån de transkriberade intervjuerna och 

jag har ansvarat för att producera tabellerna och figurerna i såväl uppsatsen som bilagor. 

Kapitel fem är det kapitel som vi båda genomgående har författat tillsammans och det för att 

analysarbetet skall bli så bra som möjligt. Genom långa och givande diskussioner både inför 

och efter författad text är båda författarnas åsikter och kunskaper representerade i samtliga 

delar genom hela uppsatsen. 

Genom de ackumulerade kunskaperna som jag hade skaffat mig under de inledande fem 

terminerna upplevde jag att fundamentet fanns där (i början av termin sex) för att kunna 

genomföra en omfattande studie. Med det menar jag inte bara ämnes specifika kunskaper mot 

goodwill utan i mer allmänna termer som informationssökning, identifiera och formulera 

företagsekonomiska problem samt kritiskt granskande. Dessa egenskaper har under 

arbetsprocessen i denna studie varit otroligt viktiga och något som jag också känner att jag 
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utvecklat markant. Att inte bara läsa vetenskapliga artiklar och förstå vad den studien kommit 

fram till utan att skapa en tydlig förståelse för teoretiska utgångspunkter i respektive artikel 

och därmed också förstå varför resultatet i studien ser ut som det gör. Dessa färdigheter 

upplever jag har utvecklats hos mig vilket har medfört att litteraturgenomgången samt 

identifiering och förädling av problemområdet håller hög klass i uppsatsen. Min förmåga att 

utvärdera teoriers användbarhet i praktiken och betydelse av dessa för att skapa en förståelse 

för verkligheten och individers agerande är också kunskap som jag har utvecklat hos mig 

vilket också har berikat uppsatsen. Det är också erfarenheter som jag kommer att ha mycket 

nytta av i framtida anställningar. En egenskap som jag inte besatt innan denna termin i samma 

utsträckning men som jag verkligen har utvecklat är det abduktiva arbetssättet som ligger till 

grund för de avslutande delarna av uppsatsen. Att hela tiden förhålla sig mellan teorier och 

empiri för att söka svar och djupare förståelse till företags och individers agerande har varit 

otroligt intressant och har utvecklat egenskaper hos mig som kommer vara ytterst användbara 

i framtiden. Ytterligare en egenskap jag bristfälligt besatt innan studien var intervjumomentet, 

d.v.s. inhämtning av kvalitativ data. Däremot anser jag att intervjuerna utvecklades och blev 

bättre allt eftersom studien fortskred vilket jag upplever bottnar i att jag kände mig tryggare i 

den situationen för varje intervju som genomfördes. Det är en erfarenhet som jag gladeligen 

bär med mig och ser som ypperlig egenskap i min framtida roll som revisor. 

En studie eller uppsats är aldrig bättre än vad som är skrivet och därmed går att bedöma 

i det färdiga verket oavsett antal timmar som lagts ner i studien. Jag upplever att vi spenderat 

otroligt många timmar på studien vilket också avspeglas i uppsatsen. När det kom till att 

författa vetenskaplig text med väl underbyggda argument och neutral språkprosa (där det skall 

vara sådan) kände jag mig relativt trygg redan innan. Självklart är det en egenskap som det 

alltid finns förbättringsmöjligheter inom vilket jag också har erfarit under processen. Jag 

finner min och Henriks arbetsfördelning som ett bra sätt där vi både har lärt av varandra men 

jag har också utvecklat den egenskapen genom att ha avverkat många vetenskapliga artiklar. 

Utöver kunskapen som jag erhållit genom dessa artiklar har även mitt kritiska granskande 

utifrån teoretisk anknytning utvecklats enormt. Min förmåga att i text uttrycka denna kunskap 

finner jag som god och något som jag hela tiden har för avsikt att utveckla. Att kunna värdera 

och sondera bland information är också väldigt viktig vid denna typ av studier och där ser jag 

en otrolig utveckling hos mig vilket jag också upplever att den författade texten ger uttryck 

för. Kort sagt har uppsatsprocessen varit enormt givande och utvecklande för mig både 

kunskapsmässigt men också erfarenhetsmässigt i form av att självständigt undersöka ett 

aktuellt företagsekonomiskt problem.  



 

 61 

Bilaga	3	

OMXS	30	(2015-01-20)	 Tot.	tillgångar*	(Mkr)	 Goodwill*	(Mkr)	 Andel	(%)	
	ASSA	ABLOY	B	 79998,00	 39778,00	 49,72	
	Getinge	B	 52818,00	 21118,00	 39,98	
	Securitas	B	 41083,80	 16228,10	 39,50	
	Alfa	Laval	 55786,00	 20408,00	 36,58	
	SSAB	A	 89727,00	 26421,00	 29,45	
	TeliaSonera	 272066,00	 70895,00	 26,06	
	Tele2	B	 39848,00	 9503,00	 23,85	
	ABB	Ltd	 348800,79	 78133,93	 22,40	 **	

AstraZeneca	 455412,06	 89768,91	 19,71	 **	
SKF	B	 81639,00	 12233,00	 14,98	

	Ericsson	B	 293558,00	 38330,00	 13,06	
	Nokia	Oyj	 198630,41	 24169,86	 12,17	 **	

Sandvik	 106319,00	 12743,00	 11,99	
	SCA	B	 154736,00	 15717,00	 10,16	
	Investor	B	 323487,00	 27417,00	 8,48	
	Boliden	 43865,00	 3078,00	 7,02	
	Electrolux	B	 85688,00	 5350,00	 6,24	
	Skanska	B	 92774,00	 5276,00	 5,69	
	Volvo	B	 382896,00	 21494,00	 5,61	
	Swedish	Match	 16573,00	 634,00	 3,83	
	Atlas	Copco	A	 105281,00	 1920,00	 1,82	
	Atlas	Copco	B	 105281,00	 1920,00	 1,82	
	SEB	A	 2641246,00	 10287,00	 0,39	
	Swedbank	A	 2121297,00	 12334,00	 0,58	
	Nordea	Bank	 6312095,86	 21067,29	 0,33	 **	

Kinnevik	B	 86065,00	 213,00	 0,25	
	Sv.	Handelsbanken	A	 2816676,00	 6597,00	 0,23	
	Hennes	&	Mauritz	B	 75597,00	 64,00	 0,08	
	Fingerprint	Cards	B	 424,63	 0,00	 0,00	
	Lundin	Petroleum	 39576,04	 0,00	 0,00	 **	

	 	 	 	 	*Belopp	kommer	från	respektive	bolags	årsredovisningar	från	2014	
	 	**Omräknade	värden	från	Euro	eller	USD	till	SEK	

	 	 	
	 	 	 	 	Daglig	mittkurs	(2014-12-31)	tagna	från	Nordea.se	

	 	 	USD		 7,7722	
	 	 	Euro		 9,4303	
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Bilaga	4	

Företag	 		 Tot.	Tillgångar*	(Mkr)	 Goodwill*	(Mkr)	 Andel	(%)	
	Assa	Abloy	 2010	 45389	 22279	 49,08	
			 2014	 79998	 39778	 49,72	
	Getinge	 2010	 34585	 13210	 38,20	
	

	
2014	 52818	 21118	 39,98	

	Securitas	 2010	 32885	 13339	 40,56	
			 2014	 41084	 16228	 39,50	
	Alfa	Laval	 2010	 27169	 5952	 21,91	
	

	
2014	 55786	 20404	 36,58	

	SSAB	 2010	 61053	 18643	 30,54	
			 2014	 89727	 26421	 29,45	
	TeliaSonera	 2010	 250551	 77207	 30,81	
	

	
2014	 272066	 70895	 26,06	

	Tele2	 2010	 40369	 10010	 24,80	
			 2014	 39848	 9503	 23,85	
	ABB	 2010	 282092	 31749	 11,25	 **	

	
2014	 348801	 78134	 22,40	 **	

AstraZeneca	 2010	 436230	 76719	 17,59	 **	
		 2014	 455412	 89769	 19,71	 **	
SKF	 2010	 55224	 6309	 11,42	

	
	

2014	 81639	 12233	 14,98	
	Ericsson	 2010	 281815	 27151	 9,63	
			 2014	 293558	 38330	 13,06	
	Nokia	 2010	 368942	 53970	 14,63	 **	

	
2014	 198630	 24170	 12,17	 **	

Sandvik	 2010	 89999	 10334	 11,48	
			 2014	 106319	 12743	 11,99	
	SCA	 2010	 142978	 17688	 12,37	
			 2014	 154736	 15717	 10,16	
	

	 	 	 	 	 	*Belopp	kommer	från	respektive	bolags	årsredovisning	för	2010	och	2014	
	**Omräknade	värden	från	Euro	eller	USD	till	SEK	

	 	 	
	 	 	 	 	 	Daglig	mittkurs	(2014-12-31)	tagna	från	Nordea.se	

	 	 	USD		
	

7,7722	
	 	 	Euro		 		 9,4303	
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Bilaga	5	

Visar de tio största fondförvaltarna och dess förvaltat kapital december 2014. 

Företag	 (Mdkr)	
Swedbank	Robur	 681	
SEB	 366	
Nordea	 343	
Handelsbanken	 305	
Sjunde	AP-Fonden	 253	
SPP	Fonder	 111	
AMF	Fonder	 102	
Länsförsäkringar	 100	
Skandia	Fonder	AB	 66	
Danske	Invest	 50	
Summa	10	största	 2377	
Samtliga	 2863	

Källa: Sveriges Riksbank (2015) 
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Bilaga	6	–	Företag	1,	2014		
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Bilaga	7	–	Företag	2,	2014		
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Bilaga	8	–	Företag	3,	2014		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


