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Noterade företag är från och med år 2005 skyldiga att använda sig av internationella 

redovisningsstandarder vid upprättande av sina koncernredovisningar. Något som förändrats i 

och med införandet av de nya standarderna är redovisningen av goodwill och immateriella 

tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. Företag har tidigare skrivit av sin goodwill under 

de år de extra goda vinsterna förväntades uppkomma. Enligt den nya regleringen skall istället 

en nedskrivningsprövning göras årligen, samt vid indikation om en värdeminskning. 

Koncernen skall varje år pröva om de framtida goda vinsterna kvarstår och enligt IAS 36 

punkt 134 skall de lämna information i redovisningen angående prövningen.  

 

Syftet med den här studien är att ta reda på om vissa företag kan vilja ge ut mindre 

information i redovisningen och om det kan finnas faktorer som påverkar detta. Vi undersöker 

om något samband finns mellan hur mycket de tre största ägarna i varje företag äger i 

kapitalandel respektive röstandel, och hur mycket information som lämnas ut i 

årsredovisningen. Vi undersöker även om det föreligger något samband mellan marknadens 

framtida förväntningar om företagets lönsamhet och hur mycket information som lämnas ut i 

redovisningen. Den första hypotesen är att om företaget förväntas få ett högt kassaflöde i 

framtiden, det vill säga har ett högt marknadsvärde i förhållande till bokfört eget kapital, vill 

företaget inte lämna ut för mycket information i redovisningen som avslöjar mycket om 

marknaden till konkurrenterna. Den andra hypotesen bygger på att om de tre största ägarna 

tillsammans har en stor kapitalandel respektive röstandel, där liten informationsasymmetri 

föreligger, bör företaget vara benäget att ge ut mindre information i årsredovisningen.  

 

I studien granskas årsredovisningarna för samtliga bolag som var noterade på OMX börsen 

den 31 dec 2005. För att se hur mycket information som lämnas ut i årsredovisningen har vi 

valt att undersöka om och hur företagen utför sin redovisning i enlighet med standarden IAS 

36 punkt 134. Vi utvecklade ett poängsystem för att kunna göra en jämförelse av hur mycket 

information företagen lämnade kring standarden. Därefter används statiskprogrammet SPSS 

för att göra en regressionsanalys, som ska visa om något samband föreligger. Resultaten visar 

dock att det inte finns något samband mellan hur mycket information företagen lämnar ut i 

sina årsredovisningar och storleken på företagets marknadsvärde i förhållande till bokfört eget 

kapital. Vi finner inte heller något samband mellan hur stora de tre största ägarna i förhållande 

till kapitalandel respektive röstandel i varje företag är och hur mycket information företaget 

lämnar ut. Vårt resultat skiljer sig från tidigare studier gjorda av ett antal forskare. En orsak  
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till detta kan vara att vi valt tre olika variabler, medan deras studier bygger på betydligt fler 

variabler. Då vår studie endast inriktar sig på en liten del av redovisningen, hade kanske 

resultatet sett annorlunda ut om vi istället hade granskat hela informationsutgivningen. 

Dessutom var år 2005 det första året som företagen var skyldiga att redovisa enligt 

standarden, vilket också kan ha viss inverkan på resultatet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUMMARY 

 

 

Since the year 2005 listed companies are supposed to use international accounting standards 

when they set up their group accountancy. One thing that has changed with the new standards 

is the accounting of goodwill and long-lived intangible assets. Earlier companies were 

supposed to write of their goodwill during the years they had expected the extra profit to arise.  

According to the new regulation, an impairment test shall be done annually, as well as when 

there is an indication of decreased value. According to IAS 36 point 134, the company shall 

provide information in their accountancy about the impairment test. 

 

The aim of this study is to find out if some companies may be willing to reveal less 

information in their accountancy, and if there are any factors that affect this. We will 

investigate if there is any relation between how much the three largest owners in each 

company hold both in equity- and vote share and how much information that is provided in 

the accountancy. We will also investigate if there is any relation between the expectations of 

returns from the market and how much information that is provided. The first hypothesis is: If 

companies are expected to get a high future cash flow, which implies a high market value in 

relation to book value of equity, then the company will reveal less information conveying 

much knowledge about the market to their competitors. The second hypothesis claim that if 

the three largest owners together holds a large equity- vote share, where small asymmetric 

information exists, then the company should want to disclose less information in their 

accountancy. 

 

In this research we analyse the accountancy of each company listed at the OMX exchange by 

31 Dec 2005. To see how much information that is disclosed in the accountancy, we have 

chosen to analyse how and if the companies accomplish their accounting according to IAS 36 

point 134. To be able to compare how much information the companies provided about this, 

we have created a score structure. Furthermore we have used SPSS to make a regression 

analysis, which should show if there are any relations. Our results however show that there is 

no relation between how much information that is given and how large the market value 

compared to book value of equity is. Neither did we find any relation between how large the 

three largest owners where and how much information that was provided. Our results differ 

from earlier studies. One cause for that might be that we only picked three variables, while 

their studies could have included a lot more variables. Our study only focuses on a small part  
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of the accountancy; if we had analyzed the entire accountancy we might have arrived to a 

different result. The year 2005 was furthermore the first year that the companies were obliged 

to follow the standard, which also could have had a certain impact on the result.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förkortningar och Förklaringar 

 

IAS: International Accounting Standards 

IASB: International Accounting Standards Board 

IASC: International Accounting Standards Committee 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

OMX: Stockholmsbörsen 

Proxy: Representant för något 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

Trade off: Utbyte, Kompromiss 

Wacc: Genomsnittlig kapitalkostnad 
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1. Inledning 

Detta inledande avsnitt ger en introduktion till studiens ämnesområde. Syfte och 

avgränsningar framställs.  

 

 

Henriksen och Breda (1991, s.207) menar att om två parter som står i relation till varandra 

inte har lika mycket information, uppstår vad som kallas informationsasymmetri. Ett exempel 

på informationsasymmetri kan ges genom agentteorin, där det sägs att en ägare i ett företag 

inte kan observera alla handlingar som ledningen genomför. Handlingarna kan skilja sig mot 

vad ägaren skulle valt att genomföra i samma situation. Det kan bero på antingen att 

ledningen har andra preferenser eller att de försöker lura ägarna. På grund av detta 

informationsgap mellan ledningen och ägarna blir det viktigt med redovisningen och att ha en 

revisor som granskar redovisningen.  

 

I företagsformer som har ett begränsat ägaransvar finns särskilda krav på hur deras 

årsredovisning skall se ut. Det är viktigt att företagets intressenter kan lita på den information 

som ges i redovisningen. Ansvaret för detta ligger hos styrelsen och VD:n. Årsredovisningen 

som ges ut ska kontrolleras av en oberoende revisor. Revisorns jobb leder förhoppningsvis till 

att företagens finansiella information blir mer trovärdig. För att näringslivet och samhället 

skall fungera effektivt behövs revisionen. (Revision-en praktisk beskrivning, s.12) 

 

Det finns en rad olika intressenter, för vilka redovisningen är betydelsefull. För ägarna i 

exempelvis ett aktiebolag blir redovisningens information viktig, då de ofta fattar sina beslut 

om sitt ägande utifrån denna bild. Informationen är således även viktig för dem som funderar 

på att köpa aktier i bolaget. Kreditgivarna vill ha en uppfattning av företagets ekonomiska 

ställning för att kunna bedöma om bolagen kommer att kunna återbetala sina skulder, men 

också för att kunna göra en bedömning, om de vågar låna ut pengar till bolaget. 

Leverantörerna behöver information för att kunna avgöra om de vågar leverera varor och 

eventuellt lämna kredit till företaget. Informationen är också av stor vikt för kunderna, då de 

vill försäkra sig om att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet och därmed leverera  
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varorna. En annan viktig grupp som har personligt intresse av uppgifterna från bolaget är de 

anställda. (Revision-en praktisk beskrivning, s.13f)  

 

Enligt EU 2002 är noterade företag från och med år 2005 skyldiga att använda sig av 

internationella redovisningsstandarder vid upprättande av sina koncernredovisningar. Dessa 

standarder är International Accounting Standards (IAS) och international Financial Reporting 

Standards (IFRS). Standarderna är utskrivna av en partssammansatt organisation, 

International Accounting Standards Board (IASB).  

 

Något som förändrats i och med införandet av de nya standarderna är redovisningen av 

goodwill och immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. Goodwill är enligt 

IFRS 3 punkt 52 en tillgång som synliggörs vid ett företagsförvärv. Den kan ses som en 

betalning för förväntade framtida extra goda vinster. Företag har enligt Lönnqvist (2005, 

s.34f) tidigare skrivit av sin goodwill under de år de extra goda vinsterna förväntades 

uppkomma. Enligt den nya regleringen skall istället en nedskrivningsprövning göras årligen, 

samt vid indikation om en värdeminskning. Koncernen skall varje år pröva om de framtida 

goda vinsterna kvarstår och enligt IAS 36 punkt 134 skall de lämna information i 

redovisningen angående prövningen. Detta görs för att den som läser årsredovisningen skall 

kunna bedöma tillförlitligheten i redovisningen.  

 

Genom att granska tidigare forskning har vi uppfattat att det finns både för- och nackdelar för 

ett företag att lämna ut mycket information i årsredovisningen. Bartov och Bodnar (1996) 

anger att större informationsasymmetri mellan aktörer på marknaden leder till att investerarna 

kräver en högre avkastning för att köpa företagets aktier och priserna på dem minskar. Leuz 

och Verrecchia (2000) säger vidare att om företaget avslöjar mer om sig självt i redovisningen 

och därmed minskar informationsasymmetrin kommer företagets kapitalkostnad istället att 

minska. Fields et al. (2001) anger dock att det kan vara kostsamt för företag att lämna ut för 

mycket information. Detta kan nämligen leda till att konkurrenter får för mycket information 

om företaget, vilket i förlängningen kan leda till effekter på kassaflödet. Detta på grund av att 

exempelvis konkurrenter kan ta marknadsandelar.  

 

Som nämnts ovan kan redovisningen hjälpa till att minska informationsasymmetrin mellan 

ledningen och ägarna. När vi undersökt företagens årsredovisningar tycks det vara stora  

 



 
INLEDNING 

3 

skillnader mellan hur mycket information de lämnar ut. Detta är något som vi finner intressant 

och har för avsikt att undersöka närmare. Syftet med studien är att ta reda på om vissa företag 

kan vilja ge ut mindre information i redovisningen, och om det kan finnas faktorer som 

påverkar detta. Fokus ligger på redovisningen kring nedskrivningsprövningen av goodwill 

och immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod och tanken är att undersöka hur 

mycket information företagen lämnar ut om detta i redovisningen. Vi kommer att undersöka 

om det finns något samband mellan hur mycket de tre största ägarna i varje företag äger i 

kapitalandel respektive röstandel, och hur mycket information som lämnas ut i 

årsredovisningen. Vi kommer även att pröva om det föreligger något samband mellan 

marknadens framtida förväntningar om företagets lönsamhet, det vill säga marknadsvärdet i 

förhållande till bokfört eget kapital, och hur mycket information som lämnas ut i 

redovisningen. 

 

1.1 Avgränsning 

I en sådan här studie går det att titta på många aspekter för att se hur mycket information varje 

företag väljer att ge ut i årsredovisningen. Vi har valt att begränsa oss till att studera hur 

nedskrivningsprövningen av goodwill samt immateriella tillgångar med obegränsad 

nyttjanderätt redovisas. Vi har även valt att avgränsa oss vad gäller oberoende 

påverkansfaktorer och därmed valt ut de vi funnit mest relevanta och betydelsefulla för 

studien. Studien avgränsas också till analys av företag som är registrerade på 

Stockholmsbörsen (OMX) 2005. Det vore inte möjligt att, inom vår tidsbegränsning, 

analysera samtliga redovisningar som upprättas i enlighet med IAS 36, då detta är en standard 

som används i ett flertal europeiska länder. 
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2. Tidigare Forskning 

I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning inom område, med utgångspunkt i både 

total mängd information som ges ut i redovisningen och efterlevnad.  

 

 

Enligt Street och Bryant (2000) har flera tidigare studier inriktat sig på effekten av diverse 

företags karaktärsdrag vad gäller frivilligt avslöjande i årsredovisningen, utifrån total mängd 

information som ges ut. Dessa karaktärsdrag inkluderar bland annat storlek, om företag är 

listat eller inte, lönsamhet, industri, vilken revisor företagen har och spridning av aktieägande. 

Studier som är baserade på kapitalmarknader i I-länder utvisar att storlek och om företaget är 

listat eller inte är markant associerad med graden av avslöjande. Däremot har graden av 

relation mellan avslöjande och andra variabler utgjorts av olika yttranden bland forskarna.  

Bland annat har Singhvi och Desai (1971), Belkaoui och Kahl (1978), Wallace och Naser 

(1995) och Wallace et al. (1994) visat att det finns en koppling mellan lönsamhet och graden 

av avslöjande. Dock så är deras observationer inte stöttade av forskning gjord av Cerf (1961), 

McNally et al. (1982), Inchausti (1997) och Dumontier och Raffournier (1998). Även 

forskning kring samband mellan företagens val av revisor och avslöjande stöds av Singhvi 

och Desai (1971), Inchausti (1997) och Dumontier och Raffournier (1998), medan Firth 

(1979) och McNally et al. (1982) inte alls sörjer för detta samband. 

   

Wallace och Naser (1995) har utfört en studie där de använt sig av flera olika oberoende 

variabler för att se om dessa påverkar den totala mängd information företag väljer att ge ut i 

redovisningen. De variabler de har använt sig av är bland annat vinstmarginal, storlek på 

företag, andel av aktier som hålls av outsiders och revisorers påverkan. Något de kom fram till 

var att företag i Hong Kong med låg vinstmarginal tenderade att ge ut mer information i sin 

redovisning. Forskarna säger att det är möjligt att antas att rapporterande företag i Hong Kong 

tenderar att se en låg vinstmarginal som dåliga nyheter och möjligen accepterar att ge ut mer 

detaljer för att ge investerarna en förklaring till resultatet. Upptäckten att innehållet i 

redovisningen minskar med vinstmarginalen tror de kan härledas från att investerare är nöjda 

med rapporteringar om höga vinster och därför inte önskar ytterligare information. I Hong 

Kong är det många företag som ägs av några få rika familjer som är  
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involverade i ledningen i företaget och deras behov av information kan därför skilja sig från 

de investerare som inte tar del av ledarskapet.  

 

Street och Gray (2002) har genomfört en studie liknande vår studie. Syftet med deras studie 

var att välja ut ett antal företag världen över som redovisar enligt IAS och undersöka hur de 

uppfyller kraven för dessa standarder. Tanken var också att identifiera nyckelfaktorer som 

påverkade hur mycket företagen anpassade sig till IAS. De har i sin studie granskat fler delar i 

redovisningen, samt använt sig av fler oberoende och beroende faktorer än vad vi har valt att 

göra. Deras studie visar att många företag inte uppfyller kraven enligt IAS. De kom också 

fram till att det fanns samband mellan efterlevnaden av IAS och vart företaget var listat, och 

om företaget blev granskat av ett stort revisionsbolag samt var företagets säte var.  

 

Street och Bryant (2000) har också i en studie undersökt efterlevnaden av IASC, om de är 

efterföljda eller överstiger för företag som gör anspråk på att använda IAS. Syftet med studien 

var att se om det föreligger markanta skillnader mellan graden av avslöjande för U.S. listade 

företag eller U.S. filings företag och de företag som är varken eller. Street och Bryant har i 

studien testat olika hypoteser för att se om något samband föreligger. Studien visar totalt sett 

på att graden av avslöjande är större för företag som är U.S. listade. 

 

Lang och Lundholm (1993) indikerar att avslöjande kan vara relaterat till ett företags 

växlande prestation, om prestationen fungerar som en proxy för informationsasymmetri 

mellan investerare och ledning. Dock menar de att resultatet från teoretisk och empirisk 

forskning antyder att avslöjandet kan öka, vara konstant eller till och med minska i 

korrespondens med ett företags prestation.  
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3. Metod 

I det här avsnittet redogörs för de metoder som använts i studien. Likaså beskrivs 

tillvägagångssättet för utfärdandet av studien.  

 

3.1 Kvantitativ metod 

Andersen (1994 s.70) beskriver den kvantitativa metoden som att forskaren skall försöka göra 

det han eller hon studerar mätbart och att undersökningsresultaten skall presenteras numeriskt. 

Enligt Bell (1999 s.13) samlar de kvantitativa forskarna in fakta och studerar samband mellan 

dem. De använder sig utav vetenskapliga tekniker för att försöka ta fram kvantifierbara och 

generaliserbara slutsatser. 

 

Bryman (1997 s.29) anger att den kvantitativa forskningen ofta beskrivs som att den har en 

logisk uppbyggnad. Forskaren utgår ofta från en teori, vilken bestämmer vilka problem 

forskaren skall ta sig an. Problemen formuleras sen som hypoteser som deducerats från 

allmänna teorier. Denna metod kallas enligt Artsberg (2005 s.31) deduktiv metod. 

Hypoteserna utgör ofta förväntningar om kausala samband mellan de begrepp som utgör 

hypoteserna. Information samlas senare in genom exempelvis en enkät. Informationen 

analyseras och forskaren försöker verifiera eller förkasta de samband som hypoteserna 

specificerade. De resultat som forskaren kommer fram till kopplas sedan till den teori som 

utgjorde utgångspunkten till forskningen.  

 

Vår studie är kvantitativ och deduktiv. Vi finner det tillvägagångssättet mest lämpligt, då 

tanken med uppsatsen är att testa om det finns några samband mellan informationsutgivning i 

redovisningen och andra faktorer. För att kunna göra en allmän bedömning av vad som gäller 

för dessa samband studerar vi ett stort antal företag. Detta istället för att göra en djupare 

analys av ett fåtal företag, vilket kanske skulle kunna ge en djupare förståelse för ett mindre 

antal företag. Men vår avsikt är att få en bredare och mer generell uppfattning för samtliga 

företag noterade på OMX. Vi kommer att utgå från allmänna teorier och utveckla ett par 

hypoteser som vi kommer att testa om de är korrekta. Informationen kommer att samlas in 

och vi kommer slutligen att försöka återkoppla våra resultat mot tidigare teorier.  
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3.2 Reliabilitet och validitet 

Enligt Merriam (1988 s.174) handlar validitet och reliabilitet om att resultatet måste vara både 

trovärdigt och pålitligt. Forskningen ska lägga fram resultat och insikter som blir korrekta för 

den som läser, men givetvis också för forskare och lärare. Merriam (1988, s.175) menar att 

det inte spelar någon roll vilken form av forskning som utövas, utan hänsyn ska tas till både 

validiteten och reliabiliteten genom att vara observant på dels de huvudsakliga kunskaperna i 

analysen men också på hur informationen samlats in, analyserats och tolkats. 

 

3.2.1 Inre validitet 

Den inre validiteten ska, enligt Merriam (1988 s.177), fånga upp frågan om hur resultatet 

överensstämmer med verkligheten, om det verkligen fångar upp det som finns. Validiteten ska 

bedömas utifrån tolkningar av undersökarens erfarenheter istället för i uttryck av verkligheten, 

eftersom vi aldrig kan uppfatta denna direkt. Merriam (1988 s.178) anser att det som är 

beroende för att bedöma validiteten i en undersökning är hur undersökaren visat att denne 

rekonstruerat den information denne tagit del av. Undersökaren är skyldig att introducera en 

ärlig skildring av huruvida de som lämnat informationen upplever sig själva. 

 

I den här undersökningen blir valet av de oberoende variablerna viktigt. För att se om vissa 

företag lämnar ut mindre information i sin redovisning blir det viktigt att välja variabler som 

kan tänkas påverka detta. Tar vi fel variabler eller väljer fel proxys för de oberoende 

variablerna, kan vi få ett resultat som visar att det inte finns något som påverkar 

informationsutgivningen, trots att det egentligen skulle finnas faktorer som kan påverka 

utgivningen. För att välja ut de oberoende variabler, som vi tror kan vara de bästa faktorerna, 

har vi samlat in information om ämnet och själva försökt komma fram till vilka 

påverkansfaktorer som borde ha betydelse för informationsutgivningen. Efter det har vi 

diskuterat med vår handledare för att avgöra om dessa verkligen kan vara relevanta och 

användbara faktorer. Vi har kontinuerligt under arbetets gång haft kontakt med vår handledare 

för att få en mer objektiv syn samt för att öka tillförlitligheten till studien.     
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3.2.2 Reliabilitet 

Merriam (1994 s.180) menar att reliabiliteten talar om hur många gånger de resultat som 

framkommit kan upprepas, och om de då kommer att ge samma resultat. Grunden för 

reliabiliteten i en speciell forskningsmetod beror på teorin om att det finns en enda realitet, 

vilken kommer att utgöra skäl för att det uppnås samma resultat om realiteten studeras 

repeterade gånger. 

 

För att se vad som kan tänkas påverka hur mycket information som lämnas ut i redovisningen, 

har vi utgått från IAS 36 punkt 134 och gett företagen poäng utifrån en poängskala för hur 

mycket information de ger ut kring denna standard. Vissa fakta enligt denna standard kan 

tolkas i redovisningarna medan andra fakta måste bedömas utav oss själva. Genom att vi gör 

egna bedömningar kan inte reliabiliteten bli 100 %. Om någon annan studerar samma fakta 

och ska bedöma den, kan det hända att han eller hon skulle göra en annan bedömning än den 

vi gjort. Vi kommer bara att gå igenom årsredovisningarna för år 2005. Om en längre 

tidsperiod ämnade undersökas kanske resultatet skulle skilja sig. Dessutom granskar vi bara 

en del i redovisningen kring informationsutgivningen, nämligen goodwill och immateriella 

tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod. Vi har upptäckt, vid granskningen av 

årsredovisningarna, att företagen redogör för det egna kapitalet på lite olika sätt. Vissa anger 

endast hur stor del av det egna kapitalet som är hänförligt till moderbolagets aktieägare, andra 

företag redovisar inte tydligt om något minoritetsintresse finns eller om det saknas och 

ytterligare företag redogör både för majoritetens samt minoritetens andel. Den största andelen 

av företagen anger dock eget kapital som är hänfört till moderbolagets aktieägare, därför har 

vi så långt det varit möjligt använt oss av detta värde vid våra beräkningar.    

 

3.3 Datainsamling 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999 s.52) kan information erhållas från olika dokument, 

exempelvis böcker, tidningar, forskningsrapporter, årsredovisningar med mera. Informationen 

kan även inhämtas från människor i form utav intervjuer, observationer och så vidare. 

Informationskällorna kan indelas i primär- respektive sekundärdata. Med primärdata menas 

information som forskaren själv insamlat. Användning av sekundärdata innebär att materialet 

har samlats in av andra.  
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I den här studien har vi enbart använt oss av sekundärdata. Till att börja med har vi samlat in 

information om tidigare forskning kring redovisning. Denna information har till största del 

funnits i vetenskapliga artiklar, men vi har även använt oss utav litteratur. Vi har vidare 

samlat in årsredovisningar från företag noterade på OMX börsen 2005. Dessa har utgjorts av 

antingen tryckt format eller pdf-filer.  

 

3.5 Tillvägagångssätt  

Det praktiska arbetet i och med denna studie innebär att studera årsredovisningarna för 

samtliga bolag som fanns noterade på OMX börsen den 31 dec 2005. Många av 

redovisningarna har vi tillhandahållit genom vår handledare, som använt dessa i en tidigare 

studie. Övriga årsredovisningar samlades in genom att söka efter dem på bolagens egna 

webbsidor. Därutöver har även OMX kontaktats för att få aktuella marknadsvärden för varje 

bolag per den 31 dec 2005. 

 

För varje redovisning granskar vi informationsutgivningen kring goodwill och immateriella 

tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod, som skall redovisas enligt IAS 36 p. 134. De delar 

i redovisningarna som vi går igenom är balansräkningarna och noterna. År 2005 fanns totalt 

268 aktiebolag noterade på OMX börsen. Av dessa exkluderas 15 bolag, på grund utav att de 

inte använder sig av de internationella standarderna eller för att de fusionerats med andra 

bolag och därför inte har en egen redovisning. Ytterligare 57 utesluts sedan från 

undersökningen, då dessa bolag varken har goodwill eller immateriella tillgångar med 

obegränsad nyttjandeperiod. Totalt ingår därmed 196 bolag i studien.     

 

268 bolag totalt på börsen 

-15 exkluderas 

-57 har ej goodwill 

196 bolag ingår i studien 

 

För att kunna se om något samband finns mellan informationsutgivningen i årsredovisningen 

och hur stora de tre största ägarna är i kapital- respektive röstandel i varje företag samt hur 

högt företagets marknadsvärde är i förhållande till det bokförda egna kapitalet, används ett  
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statistikprogram. Programmet som valts för användning heter SPSS och i detta kan 

regressionsanalyser utfärdas. Analysmetoden beskrivs närmare nedan.  

 

3.6 Regressionsanalys 

Eggeby (1999) menar att regressionsanalysen är en statistisk metod som ofta används vid 

studier av samband mellan olika variabler. Variablerna delas in i beroende och oberoende 

variabler.” Den beroende variabeln är den som skall förklaras, den oberoende är den som 

används i förklaringen”. De variabler vi använder i denna studie kommer att förklaras nedan. 

 

I en regressionsanalys kan det finnas fler olika beroende och oberoende variabler. I en enkel 

regressionsanalys används bara en enkel och en oberoende variabel. Medan i en multipel 

regressionsanalys används fler oberoende variabler. Denna studie innefattar en beroende 

variabel och tre oberoende variabler. Tre enkla regressionsanalyser används, då vi ställer de 

oberoende variablerna ensamma mot den beroende variabeln, för att se respektive oberoende 

variabels samband med den beroende variabeln. 

 

3.6.1 De oberoende variablerna 

I den här studien används som ovan sagt, tre oberoende variabler och vi studerar om dessa kan 

ha någon påverkan på hur mycket information som lämnas i årsredovisningen kring goodwill 

och immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. De oberoende variabler som 

valts ut är: 

 

Marknadsvärde/Bokfört eget kapital  

Vi undersöker hur stort varje företags marknadsvärde för eget kapital är i förhållande till dess 

bokförda värde av eget kapital. Ju högre detta nyckeltal är desto högre förväntar sig ägarna att 

den framtida avkastningen kommer att vara. Vi tror att om detta nyckeltal är högt kommer 

företaget ge ut mindre information i årsredovisningen. Om företaget förväntas få ett högt 

kassaflöde i framtiden, vill företaget inte lämna ut för mycket information i redovisningen 

som avslöjar mycket om marknaden till konkurrenterna. Detta nyckeltal ser vi alltså som en  
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proxy för hur känsligt företaget kan vara för att lämna ut avslöjande information till 

konkurrenterna. 

 

Ägarstrukturen 

Vi undersöker även hur stor kapital- respektive röstandel, de tre största ägarna i varje bolag 

tillsammans har. Om de tre största ägarna tillsammans har en stor ägarandel borde företaget 

ge ut mindre information i årsredovisningen. Ägarna borde inte vilja inneha en stor del av 

företaget om de inte redan är insatt i dess verksamhet och tror på dess framtid. 

Informationsasymmetrin borde därmed inte vara så stor.   

 

3.6.2 Den beroende variabeln 

För att se hur mycket information som lämnas ut i årsredovisningen har vi valt att undersöka 

om och hur företagen utför sin redovisning i enlighet med standarden IAS 36 punkt 134.  

 

Enligt standarden skall företag lämna ut den information som krävs enligt (a)-(f) för varje 

kassagenererande enhet för vilken det redovisade värdet för goodwill eller för immateriella 

tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som är fördelat på den enheten är betydande i 

jämförelse med företagets totala redovisade värde för goodwill eller för immateriella 

tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder.  

 

För att kunna göra en jämförelse av hur mycket information företagen lämnar kring dessa 

punkter, har vi utvecklat ett poängsystem, som liknar det system som Street och Gray använt 

sig av i sin studie från 2002. Systemet fungerar på så sätt att företaget får ett poäng för varje 

punkt de redovisar rätt. Varje punkt som inte redovisas korrekt ger noll poäng. Om företaget 

inte behöver ange information enligt en punkt eller om det inte går att se i årsredovisningen 

om företaget måste lämna viss information ger vi detta en 3:a.  

 

Poängen för varje enskilt företag kommer att summeras och divideras med det antal punkter 

som företaget måste uppfylla. För varje företag kommer vi då få fram hur stor andel av den 

maximala informationen som de ger ut. Det högsta tal som kan uppnås är 1, det vill säga de 

ger då ut 100 % av den information som krävs. De punkter som vi bedömt till en 3:a kommer  
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att exkluderas ur poängräkningen. De ger alltså varken 1 eller noll poäng. Antalet punkter 

som vi dividerar den totala poängsumman med kommer att reduceras med en punkt för varje 

3:a ett företag får. Därmed beräknas den procentuella informationsutgivningen på ett mindre 

antal punkter och vi kan då jämföra alla bolag med varandra. Liknande poängsystem har även 

använts av andra studenter vid Högskolan i Gävle, som har genomfört motsvarande studie 

tidigare.  

 

Utifrån IAS 36 punkt 134 har vi ställt upp ett bedömningsformulär, från vilket vi ger 

företagen poäng enligt ovan beskrivet. Formuläret med poängbedömning ser ut enligt 

följande: 

 

A1. Anger företaget det redovisade värdet för goodwill? Ja=1 p. Nej =0 p. 

 

A2. Redovisar företaget hur mycket av goodwillvärdet som tillhör respektive 

kassagenererande enhet? Fördelar företaget goodwillvärdet på de kassagenererande 

enheterna? Ja=1 p. Nej=0p.  Vet ej, det framgår ej av redovisningen om företaget har fler än 

en kassagenererande enhet=3. 

 

B1. Anger företaget det redovisade värdet för övriga immateriella tillgångar med obegränsad 

nyttjandeperiod? Ja=1 p. Nej=0 p. Vet ej, det framgår inte om det finns immateriella 

tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder, eller det finns inte immateriella tillgångar med 

obegränsade nyttjandeperioder = 3.  

 

B2. Fördelar företaget värdet för de immateriella tillgångarna på de kassagenererande 

enheterna? Ja= 1 p. Nej= 0 p. Vet ej, det framgår ej av årsredovisningen om det finns fler 

kassagenererande enheter = 3.  

 

C. Anger företaget i årsredovisningen på vilken grund de har fastställt återvinningsvärdet, 

nyttjandevärdet eller verkligtvärde minus försäljningskostnader? Anger företaget i 

årsredovisningen om de har fastställt återvinningsvärdet på nyttjandevärdet eller verkligtvärde 

minus försäljningskostnader? Ja=1 p. Nej= 0 p.  
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Det har framkommit vid undersökningen att endast ett företag fastställer återvinningsvärdet 

genom verkligt värde minus försäljningskostnaderna, därför har detta företag exkluderats ur 

undersökningen och vi har därför inte granskat punkterna e, då dessa berör redovisningen för 

företag som baserar nyttjandevärdet på verklig värde minus försäljningskostnader.    

 

Di. Lämnar företaget en beskrivning av varje viktigt antagande som de baserat sina 

kassaflödesprognoser på? Företaget måste vara detaljerat i sina beskrivningar och exempelvis 

ange det i siffror. De måste åtminstone ange kassaflöden och wacc:en. Om samtliga viktiga 

antaganden lämnas och beskrivs ger det 1p. Om de inte lämnar en beskrivning av varje viktigt 

antagande, eller det framgår inte att varje viktigt antagande lämnas ger 0 p.  

 

Dii1 Lämnar företaget en beskrivning av vilken metod de använt för att fastställa värdet på 

varje viktigt antagande?  Ja=1 p. Nej=0 p.  

 

Dii2. Anger företaget om de fastsällt värdet på sina antaganden genom tidigare erfarenheter 

eller externa informationskällor? Ja=1 p. Nej = 0 p. 

 

Diii1. Anger företaget över vilken period de prognostiserat kassaflödena på som baserats på 

finansiella budgetar/prognoser? Ja= 1 p. Nej = 0p.  

 

Diii2. Är perioden längre än fem år och de ger de en förklaring till varför den längre perioden 

är motiverad?  Ja= 1 p. Nej= 0p. Perioden är inte längre än 5 år, eller det framgår ej av 

årsredovisningen =3.  

 

Div1. Uppger företaget den tillväxttakt som används för att uppskatta de kassaflöden som 

faller bortom den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna? Ja =1 p. 

Nej= 0 p.  

 

Div2. Om företaget använder en tillväxttakt som är högre än den långfristiga tillväxttakten för 

de produkter, branscher eller land där företaget är verksamt bör de ange motivet till detta. Om 

motivet anges =1p. Om inte motivet anges = 0 p. Om företaget inte använder en högre 

tillväxttakt, eller det framgår inte i årsredovisningen= 3.  
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Dv1. Anges diskonteringsfaktorn som används på kassaflödesprognoserna?  Ja=1 p. Nej =0 p.  

 

Dv2. Om företaget använder fler diskonteringsfaktorer skall samtliga anges. Ja samtliga 

anges=1p. Nej samtliga anges ej= 0 p. De använder ej fler diskonteringsfaktorer, eller det 

framgår ej av årsredovisningen =3.  

 

Om en möjlig förändring i ett viktigt antagande som företaget baserat sitt fastsällande av 

återvinningsvärdet skulle medföra att enhetens redovisade värde skulle vara högre än dess 

återvinningsvärde skall företaget redovisa detta enligt punkterna under F. 

 

Fi. Anger företaget med hur mycket deras återvinningsvärde överstiger dess redovisade 

värde? Ja, detta anges=1p. Nej=0p. Det framgår inte av redovisningen=3. 

 

Fii. Anger företaget vilket värde de har tilldelat det viktiga antagandet? Ja=1. Nej=0. Framgår 

inte=3. 

 

Fiii. Anger företaget med vilket belopp de måste ändra det viktiga antagandet, för att det skall 

uppstå ett nedskrivningsbehov av någon enhet? Ja=1. Nej=0. Framgår inte=3. 

 

Det belopp med vilket värdet som innefattas i det viktigaste antagandet måste ändras, efter det 

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

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

motsvara dess sammanlagda redovisade värde. 
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4. Redovisningsregler 

I det här avsnittet beskrivs vad goodwill är, samt de nya redovisningsstandarder som berör 

nedskrivningsprövningen av goodwill och immateriella tillgångar med obegränsad 

nyttjandeperiod.  

 

4.1 Goodwill 

Goodwill är en tillgång som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet på andelarna i 

dotterbolaget och dess eget kapital (Thorell 2004 s.90). I IFRS 3 punkt 52 beskrivs goodwill 

som en betalning för framtida ekonomiska fördelar som enskilt inte går att identifiera och inte 

går att redovisa separat (Internationell redovisningsstandard, FAR förlag 2005 s.91). 

 

4.1.1 Nedskrivningsprövning av Goodwill 

De nya reglerna i och med införandet av IFRS 3 skiljer sig mot vad som tidigare utvecklats 

genom praxis. Tidigare skulle företagen göra årliga avskrivningar av goodwillvärdet. Idag ska 

företagen istället årligen eller vid indikation göra en prövning om de framtida vinsterna 

kvarstår. Om dessa kassaflöden minskat ska koncernen göra en nedskrivning, den kommer då 

att redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 

 

Tidigare regler som angav att goodwill ska avskrivas, utgick ifrån att endast de extra goda 

vinster som moderbolaget förväntade sig vid förvärvstillfället ska ingå i goodwill. Det var 

därför självklart att goodwillvärdet måste minska med tiden och skrivas av. Med de nya 

reglerna begränsar man inte de goda vinståren till de år moderbolaget bedömde vid 

förvärvstillfället. Tidshorisonten för uppskattningen av goodwillvärdet flyttas framåt med 

tidens gång. När det första årets extra goda vinst uppstått och därmed borde tas bort från 

goodwillvärdet kan företaget göra bedömningen att man förväntar sig en övervinst för ännu 

ett nytt framtida år. De kan även göra bedömningen att övervinsterna för resterande år 

kommer att bli högre än vad man tidigare trott. Därmed kan goodwillvärdet bestå trots att alla 

tidigare år med extra goda vinster har förflutit. (Lönnqvist 2005 s.34f) 
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I IAS 36 punkt 9 och 10 uppges kravet på den årliga prövningen av redovisad goodwill. 

Kravet på den årliga prövningen gäller även för immateriella tillgångar med en obegränsad 

nyttjande period. 

  

Enligt IAS 36 punkt 80 skall nedskrivningsprövningen av goodwill göras per 

kassagenererande enhet. Med stöd av punkt 90 skall som tidigare nämnts en prövning göras 

minst en gång per år eller när det finns en indikation på att enheten kan behövas skrivas ner. 

Vid prövningen skall enhetens redovisningsvärde inklusive goodwill jämföras med 

återvinningsvärdet. Om återvinningsvärdet understiger enhetens redovisade värde skall 

goodwillen skrivas ned.  

 

I IAS 36 punkt 74 anges att återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet skall upptas till 

det värde som är högst av antingen enhetens försäljningsintäkt minus försäljningskostnader 

eller nyttjandevärdet. Thorell (2004 s.93) beskriver att nyttjandevärdet kan definieras som 

nuvärdet av framtida kassaflöden. Verkligt värde minus försäljningskostnader uppger han är 

det samma som försäljningsvärdet.  

 

Företag skall slutligen enligt IAS 36 punkt 134 lämna information om de uppskattningar som 

används för att beräkna återvinningsvärdet av en kassagenererande enhet med goodwill och 

även för immateriella tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod (Internationell 

redovisningsstandard, FAR förlag 2005 s.522). Denna bestämmelse återkommer vi till senare 

i arbetet. Då det är angående denna regel vi kommer att undersöka hur mycket information 

som lämnas ut i företagens årsredovisningar.  
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5. Teori 

I det här avsnittet redogörs för de två utgångspunkterna som ligger till grund för de 

uppställda hypoteserna. Teorin kring informationsasymmetri och kostnaderna för 

informationsutgivning framställs. 

 

5.1 Agentteori och informationsasymmetri 

Henriksen och Breda (1991 s. 207) menar att informationsasymmetri uppstår när två parter 

inte har lika mycket information. Det kan alltså uppstå när inte alla förhållanden är kända för 

båda parter som står i någon form av relation till varandra. Jensen & Meckling (1976) 

förklarar det här som att ägande och ledning är åtskilda i större företag i en 

marknadsekonomi. Aktieägarna äger företaget, men de styr inte själva utan en företagsledning 

utför arbetet åt dem. Ägarna är principaler och ledningen är agenter, som blir anlitande av 

principalen att utföra ett arbete för dennes intresse. 

 

De vanliga antagandena i traditionell ekonomisk teori är enligt Artsberg (2005 s.83) att 

aktörerna är rationella och nyttomaximerande. Agentteorin utgår från detta synsätt. Teorin 

inriktar sig i synnerhet på aktörerna på redovisningsområdet och relationerna dem emellan. 

Artsberg (2005 s.83) menar att relationen mellan principalerna och agenterna ofta är 

konfliktartad, med andra ord kan det sägas att agenten tenderar att öka sin egen nytta på 

bekostnad av principalens. Ett exempel på det kan enligt författaren vara att agenten förväntas 

välja en sådan redovisningsmetod som genererar högre vinst, om han eller hon utifrån denna 

ökar sin egen ersättning, det vill säga någon form av bonusavtal. Henriksen och Breda (1991 

s.207) uppger att agentteorin byggs på antagandet att informationsasymmetri existerar. Det 

faktum att en ägare inte kan observera alla handlingar som ledningen genomför och att 

ledningen ofta utnyttjar detta läge, brukar kallas moral hazard.  

  

Artsberg (2005 s.83) påstår att för uppdragsgivaren medför ledningens vilja till att maximera 

sin nytta, till kostnader i form av övervakning att överlåta administrationen till någon annan. 

En revisor kommer därmed att anlitas av principalen för att tillvarata dennes intresse så länge  
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den ekonomiska nyttan uppskattas överstiga kostnaden för revisionen. Ibland måste 

principalen också binda upp agenten med olika typer av förmåner för att denne ska agera i 

principalens intresse, vilket gör att en kostnad även uppstår där. Ross et al. (2005 s.15) uppger 

att kostnaderna för att lösa de intressekonflikter som uppstår mellan ledning och aktieägare, 

benämns som agentkostnader. Författarna menar att problemen aldrig kan bli riktigt lösta och 

att aktieägarna därmed förlorar en del av sin förmögenhet. 

 

Det finns en del tidigare forskning inom området kring informationsasymmetri och 

redovisning. Bartov och Bodnar (1996) uppger att större informationsasymmetri mellan 

marknadens aktörer leder till högre transaktionskostnader för att handla företagets aktier. 

Detta höjer avkastningskravet på aktierna och sänker aktiepriset. Det här kan förklaras med 

hjälp av Ross et als (2005 s.284) beskrivning av riskpremien. De uppger att investerare bara 

kommer att köpa en riskfylld tillgång om risken kompenseras av en högre förväntad 

avkastning, med andra ord så kräver investerarna en riskpremie. Ross et al. (2005 s.331) 

förklarar att en högre risk därmed medför att företagets kostnad för det egna kapitalet blir 

högre och företagets kostnad för det totala kapitalet ökar. Bartov och Bodnar (1996) säger 

även att om företaget lämnar ut mer information kan det också vara kostsamt i form utav 

förberedelse- och ägandekostnader. Ledare som vill maximera företagets värde väljer den 

redovisnings metod som reducerar informationsasymmetrin till den nivå där fördelarna av 

ytterligare avslöjanden motvägs av de förväntade kostnaderna av avslöjandena. Företag med 

en högre asymmetri kommer mer sannolikt att välja en metod som minskar asymmetrin än 

företag som inte har så stora problem med detta. Även Botosan (1997) har undersökt om 

företag som lämnar ut mer information om företaget får lägre kapital kostnader. Hon uppger 

att för företag som drar till sig färre analytiker, indikerar resultaten på att en högre grad av 

avslöjanden ledder till lägre kapital kostnader. Fields et al.(2001) har också undersökt den 

senast nämnda studien samt en till och de finner att studierna inte förklarar kostnaderna med 

att ge ut mer information.  

 

5.2 Kostnad för informationsutgivning 

Fields et al. (2001) menar att om informationsutgivningen resulterar i lägre kapital kostnader 

borde alla företag avslöja så mycket som möjligt, men så är det inte. De tror att detta  
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uppförande kan bero på att det är kostsamt att ge ut för mycket information till konkurrenterna 

och andra externa parter.  

 

Enligt Oxelheim (Balans nr 4 2006) visar sig frånvaron av transparens i affärsvärlden i 

kommunikationen mellan ledningen och ägarna. Kostnaden för detta visar sig i form av en 

agentkostnad och en riskpremie, vilket leder till att företaget värderas lägre. En ökad insyn i 

företaget kan därmed förväntas ge en högre värdering, minskade kapitalkostnader och 

upptrappade investeringar. Han påstår att det dock finns en övre gräns för hur mycket 

information som bör lämnas ut, det kan vara kostsamt att avslöja känsliga förhållanden till 

konkurrenterna. 

 

Hays och Lundholm (1996) har undersökt informationsassymetrin och beaktat hur företag 

väljer en lämplig nivå för att klumpa ihop avslöjanden i olika verksamhetssegment, givet att 

sådana avslöjanden observeras av både konkurrenter och kapitalmarknaden. Valet av 

segmentering medför en trade-off mellan fördelarna av att informera kapitalmarknaden om 

företagets värde och att ge hjälp eller information till konkurrenter. De kommer fram till att 

företag är värda som mest när de avslöjar att alla segment har liknande resultat, det ger ut lite 

information till konkurrenterna om varje segment.  

 

Avslöjande av finansiell information är enligt Darrough (1993) en grundläggande ingrediens 

för en välfungerande kapitalmarknad. Dock kan publika avslöjanden av information påverka 

ett företag negativt om marknadens deltagare gör strategiska användningar av informationen 

för deras fördel. I närvaro av en sådan ”patentskyddad” kostnad, måste ett företag 

kompromissa de positiva och de negativa effekterna av avslöjande. Som exempel kan ett 

detaljerat avslöjande om nya produkter förmedla information om framtida förväntningar för 

ett företag till dess aktieägare. Men det kan också avslöja strategisk information till 

konkurrenterna och därmed minska företagets konkurrenskraftiga fördel. Avslöjandet i detta 

fall involverar både positiva och negativa effekter av välfärden för företagets aktieägare. 
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6. Hypoteser  

Avsnittet ger en kort beskrivning av vad en hypotes är, därefter presenteras de uppställa 

hypoteserna. 

 

 

May (2001 s.116) menar att en hypotes är ett antagande om något, som är härlett från en teori. 

Visar det sig att hypotesen är sann utgör den ett stöd för teorin. Om den i stället upptäcks vara 

falsk, falsifierar den hela eller delar av den underliggande teorin. En hypotes skall enlig 

Befring (1994 s.38) vara exakt, tydlig, kortfattad och skall kunna empiriskt prövas.  

 

6.1 Hypoteserna i studien 

Hypoteserna har utvecklats utifrån teorin som förklarats tidigare i uppsatsen.  

 

Hypotes 1: Företag som har ett högt markandsvärde i förhållande till bokfört eget kapital, där 

mycket informationsutgivning påverkar konkurrensen, ger ut mindre information i 

årsredovisningen kring nedskrivningsprövning av goodwill och immateriella tillgångar med 

en obegränsad nyttjandeperiod. 

 

Hypotes 2: Företag med några få dominerande ägare i kapitalandel respektive röstandel, där 

liten informationsasymmetri föreligger, ger ut mindre information i årsredovisningen kring 

nedskrivningsprövning av goodwill och immateriella tillgångar med obegränsad 

nyttjandeperiod. 
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7. Resultat och Analys 

I denna del av uppsatsen pressenteras resultaten av studien. Resultaten kommer att 

analyseras och återkopplas till teorierna kring informationsasymmetri och kostnad för 

informationsutgivning.  

 

 

Som tidigare nämnts tillämpas i studien statiskprogrammet SPSS, för att utfärda 

regressionsanalyser. Sannolikheten för att det finns ett samband mellan två variabler anges i 

procent. Om procentsatsen är under 5 procent föreligger ett starkt samband mellan 

variablerna. Ju högre procent regressionsanalysen visar desto svagare är sambandet mellan 

variablerna. Om det visar sig att ett samband föreligger mellan två variabler skulle en negativt 

lutande linje visas i ett diagram.  

 

7.1 Marknadsvärde/ bokfört eget kapital 

Vår hypotes var att företag som har ett högt markandsvärde i förhållande till bokfört eget 

kapital, ger ut mindre information i sin årsredovisning kring nedskrivningsprövning av 

goodwill och immateriella tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod. I denna 

undersökning visar det sig dock att det inte föreligger något samband mellan dessa variabler. 

Signifikansnivån uppgår till 64,7 procent, vilket är nästan 60 procentenheter för högt för att 

kunna säga att ett samband föreligger. Detta visar därmed att trots att ägarna är villiga att 

betala ett högt pris för varje bokförd krona eget kapital som företaget har, så väljer inte 

företagen att ge ut mindre information in sin redovisning. 

 

Fields et al (2001) angav i sin forskning att om mer informationsutgivning resulterar i lägre 

kapitalkostnader borde alla företag avslöja så mycket som möjligt, men så är det inte. De 

menade att det kan vara kostsamt att ge ut information till sina konkurrenter. Detta yttrande är 

något som alltså inte stämmer överens med vår studie. Även Darrough (1993) menade att ett 

detaljerat avslöjande kan förmedla information om framtida förväntningar för ett företag till 

dess aktieägare. Men det kan också avslöja strategisk information till konkurrenterna och 

därmed minska företagets konkurrenskraftiga fördel. Avslöjandet i detta fall involverar både 

positiva och negativa effekter av välfärden för företagets aktieägare. Om företagen skulle vara  
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försiktiga med att lämna ut känslig information om markanden till sina konkurrenter, så borde 

vi ha funnit ett samband som visade att företag med ett högt markandsvärde i förhållande till 

eget kapital, gav ut lite information angående nedskrivningsprövningen av goodwill och 

immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod. I denna prövning skall ju företagen 

ange de förväntade framtida kassaflödena för varje kassagenererande enhet. Detta borde vara 

väldigt känslig information att lämna till sina konkurrenter, då de kan tänkas lockas till vissa 

marknader. Företagen var dock överlag dåliga på att lämna ut information enlig IAS 36 punkt 

134, vilket kan göra det svårt för oss att urskilja om företag med ett högt marknadsvärde i 

förhållande till eget kapital lämnar ut mindre information än företag med ett lågt värde på 

detta nyckeltal.  

 

Hays och Lundholm (1996) menade att ett företag är värt som mest när det kan redovisa att 

varje segment i företaget har liknande resultat, vilket leder till att lite information om varje 

segment ges ut till konkurrenterna. Om nu företagen är nyttomaximerande borde företag med 

ett högt marknadsvärde i förhållande till bokfört eget kapital, ge ut lite information och inte 

vilja avslöja sina kassagenererande enheter och de förväntade framtida kassaflödena på dem. 

Något sådant samband visade sig alltså inte i vår studie.  

 

7.2 Ägarstrukturen 

Vår hypotes var att företag som domineras av några få dominerande ägare i kapitalandel 

respektive röstandel, ger ut mindre information i sin årsredovisning kring 

nedskrivningsprövningen av goodwill och immateriella tillgångar med obegränsad 

nyttjandeperiod. Även här kommer vi fram till att det inte finns något samband mellan dessa 

variabler. När vi jämför informationsutgivningen med röstandelen får vi en signifikansnivå på 

65,3 procent. Medan signifikansnivån för kapitalandelen uppgår till 64,2 procent. Därmed 

ligger även dessa nivåer omkring 60 procentenheter för högt för att kunna säga att något 

samband föreligger. Två spridningsdiagram visar att det inte finns något samband mellan 

någon av variablerna för ägarstrukturen och informationsutgivningen.   
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Detta diagram visar klart att samband saknas, punkterna ligger spridda över hela fältet. Hade 

det funnits ett samband som stämde överens med vår hypotes hade företag med en hög 

aktieägarandel haft en låg svarsfrekvens i frågeformuläret och punkterna i diagrammet hade 

legat närmare en negativt lutande linje.  
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Även detta diagram ser ut som det ovan beskrivna och visar att inget samband föreligger.  

 

Bartov och Bodnar (1996) anger att företag med en hög informationsasymmetri mer troligt 

kommer att använda en redovisningsmetod som minskar asymmetrin än företag som inte har 

så stort problem med detta. Det intressanta med detta är att i vår studie finns inte något 

samband som visar att företag med några få dominerande ägare lämnar ut mindre information 

i sina redovisningar.  Då företagen har stora ägare borde informationsasymmetrin vara 

mindre. Ägarna borde ha måttlig insikt i företagets verksamhet för att vilja satsa en stor 

mängd pengar och de kan dessutom vara med och styra bolagets utveckling vid 

bolagsstämmorna. I vissa fall kan det även vara så att styrelseledamöter i företaget blir 

tilldelade aktier för att minska de så kallade agentkostnaderna som Jensen och Meckling 

(1976) förklarade. Men det finns alltså inget i vår studie som stärker Bartov och Bodnars 

forskning. I sådant fall hade vi funnit ett samband mellan våra framtagna variabler. Wallace 

och Naser (1995) säger i sin studie att företag i Hong Kong ofta ägs av några få dominerande  
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investerare som är involverade i ledarskapet, och om vinstmarginalen är hög tenderar 

företagen att ge ut mindre information i redovisningen. Vår tanke är att om stora ägare i Hong 

Kong är mindre brydd om informationsutgivningen, borde även vi ha sett ett samband att 

företag på OMX-börsen, med några få dominerande ägare, ger ut mindre information i sin 

årsredovisning. De borde då inte ha ett lika stort intresse av att få mycket information, vilket 

vi utstakade i en av de två hypoteserna.     

 

Intressant är också Lang och Lundholms (1993) indikation på att avslöjande kan vara relaterat 

till ett företags växlande prestation om prestationen fungerar som en proxy för 

informationsasymmetri mellan investerare och ledning. Men som vi diskuterat ovan finner vi 

inte något samband för att graden av avslöjande borde hänga ihop med hur stora ägare 

företaget har.  

 

En annan intressant aspekt i detta sammanhang är att alla individer antas vara 

nyttomaximerande enligt Artsberg (2005 s.83). Om ledningen är nyttomaximerande borde de 

försöka utnyttja redovisningen på bästa sätt. Om mindre informationsasymmetri kan leda till 

lägre kapitalkostnader och därmed ett högre resultat som Bartov och Bodnar (1996) 

poängterade, borde leningen i företag som har någon form av bonussystem vilja visa ett så 

högt resultat som möjligt. Men det tycks inte vår studie stärka då det inte fanns något 

samband mellan hur stora det tre största ägarna är i varje företag och hur mycket information 

som lämnas ut i redovisningen. Vi kan själv tänka oss att det förekommer företag där 

ledningen äger relativt stor del i företaget, och därmed borde vara mån om resultatet om det 

finns ett bonussystem.  

 

I den här studien har vi uppmärksammat att det förekommer mycket stora skillnader i hur 

företagen lämnar ut information i redovisningen enligt IAS 36 punkt 134. Några företag 

lämnar ut mycket information medan några knappt lämnar någon information alls. Överlag 

tycker vi dock att företagen är väldigt sparsamma med information. Det här är något som 

tycks stämma överens med Gray och Streets (2002) forskning, då de kom fram till att få 

företag följer IAS standards. 
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8. Slutsats 

I denna avslutande del framställs slutsatserna av studien, samt möjliga förslag till de resultat 

som uppstod. Förslag till fortsatta studier ges också. 

 

  

Som vi nämnde i resultat och analysdelen har vi inte funnit något samband mellan hur mycket 

information företagen lämnar ut i sina årsredovisningar och storleken på företagets 

marknadsvärde i förhållande till bokfört eget kapital. Det fanns inget som antydde att företag 

med ett högt värde på detta nyckeltal lämnade ut mindre information i sin redovisning. Vi 

fann inte heller något samband mellan hur stora de tre största ägarna i förhållande till 

kapitalandel respektive röstandel i varje företag är och hur mycket information företaget ger 

ut. Det fanns inget som indikerade att företag med några få dominerande ägare gav ut mindre 

information i sina redovisningar. Vår slutsats är att inte någon av våra tre utvalda variabler 

påverkar hur mycket information företagen väljer att lämna ut.  

 

Det är svårt att säga varför vårt resultat skiljer sig från forskarnas studieresultat. Vi tror att 

erkända forskare som sysslar med forskning på heltid väljer ut betydligt fler variabler än vad 

vi gjort. Det kan vara så att de väljer ut ett hundratal variabler och hittar samband på tio, 

medan vi bara valt ut tre variabler och försökt se något samband dem emellan. Dessutom har 

vi fokuserat på en väldigt liten del i redovisningen. Om vi hade undersökt 

informationsutgivningen i hela årsredovisningen kanske vårt resultat hade sett annorlunda ut.  

En annan faktor som vi tror kan ha påverkat vårt resultat är det faktum att vi har granskat 

årsredovisningarna för år 2005, som avsåg det första året då företagen var skyldiga att 

redovisa enligt IAS 36 punkt 134. I och med att det är första året företagen ska följa denna 

standard kanske företagen är osäkra på hur de ska redovisa enligt standarden. Dessutom är 

standarden väldigt ingående och det kan tänkas att företagen valt att sortera bort viss 

information. En annan anledning kan vara att företagen avvaktar lite och övervakar varandra 

för att se hur utförliga de andra är. I framtiden kommer företagen att inneha mer erfarenhet 

inom området och vi tror att företagen därmed kommer att finna någon slags norm som 

flertalet av företagen väljer att redovisa efter. Vi har heller inte studerat vilken revisionsbyrå 

som granskat företaget, det kan ju hända att detta påverkar hur noggrant företagen redovisar  
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enligt denna standard. Vi tror dock att det kan vara så att det även inom en och samma 

revisionsbyrå kan skilja sig mellan hur olika individer upprättar en årsredovisning. Dock råder 

det enligt tidigare forskning delade meningar bland forskarna om det kan anses finnas något 

samband mellan val av revisor och informationsutgivning. 

 

Som förslag till fortsatt forskning inom området tror vi att det skulle vara intressant att se om 

det finns något samband mellan de variabler vi valt ut vid ett senare tillfälle, då företagen 

redovisat enligt standarden i några år. Det skulle också vara intressant att se om det finns 

något samband mellan hur mycket information som lämnas ut och hur mycket ledningen äger 

i företaget, där kan det tänkas finnas ett samband. Vi tycker även att det skulle vara intressant 

att undersöka om det skiljer sig något mellan branscher angående hur mycket information som 

lämnas ut i redovisningen. Vi tror att inom vissa branscher kan det vara mer känsligt att 

avslöja viktig information till konkurrenter. Även fast det bara är noterade bolag i Sverige 

som från och med 2005 är skyldiga att redovisa enligt IAS skulle det kanske vara intressant 

att även titta på onoterade bolags årsredovisningar för att se hur deras informationsutgivning 

ser ut. Den tidigare studien gjord av Street och Bryant (2000) visar till exempel på att det i 

USA skiljer sig mellan företag som är listade och de som inte är listade när det gäller graden 

av avslöjande.  
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