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Summary 
 
Since January 2005, goodwill should annually be impairment tested, according to the regula-
tions from IFRS 3 and IAS 36 p. 134. The purpose of the test is that the companies should test 
if the earlier calculated future profits still can be generated by the subsidiary company. In the 
annual report this information should be shown, so the interested party can judge the reliabil-
ity of the information. 
 
In our survey we have chosen to apply IAS 36 p. 134 on the annual reports, there after give 
points to the different companies on impairment test of goodwill. After that we have chosen to 
use three independent variables, to try to find a relation to our result (the dependent variable). 
The three independent variables we have chosen to use is: total assets, turnover and return on 
book value of equity. The hypothesis we proceeded from on the two first mentioned variables 
were; that larger companies have bigger resources and therefore give out more information. 
This hypothesis and the dependent variable did not have a close relation to each other. The 
hypothesis for the third variable was that; companies on a growing market choose not to show 
as much information as companies on a non – growing market, because they are afraid of new 
competitors on their market. But this hypothesis did not have a relation towards the dependent 
variable. The conclusion of this survey is that IAS 36 p. 134 may be hard to understand, 
which makes it hard to leave the right information as the regulations are interested in. 
 
 



Sammanfattning 
 
Sedan januari 2005 skall goodwill årligen nedskrivningsprövas, detta enligt bestämmelserna 
från IFRS 3 och IAS 36 p. 134. Syftet med detta är att koncernen skall pröva om de tidigare 
kalkylerade framtida vinsterna fortfarande kan bli genererande av dotterbolaget. Med anled-
ning av detta skall koncernens information om prövning framgå i årsredovisningen, så att in-
tressenterna skall kunna bedöma tillförlitligheten.  
 
I vår undersökning har vi utgått från IAS 36 p. 134 och därefter poängsatt de olika koncerner-
nas årsredovisningar i denna fråga, det vill säga; nedskrivningstest av goodwill. Därefter har 
vi valt att använda oss av tre oberoende variabler för att kanske finna ett samband till vårt 
resultat. De tre oberoende variablerna vi har använt oss av är: balansomslutning, omsättning 
och Avkastning på Eget Kapital. Hypotesen vi utgick ifrån på de två förstnämnda variablerna 
var, att större företag har större resurser och därmed ger de ut mer information. Denna hypotes 
visade sig i detta fall att inte stämma. Hypotesen för den tredje oberoende variabeln var; att 
företag på en tillväxtmarknad väljer att inte ge ut lika mycket information som de på en icke 
växande marknad, då de inte vill ha in fler konkurrenter på marknaden. Denna hypotes visade 
sig inte heller stämma, då vi inte fann några starka samband. Den slutsats vi har kommit fram 
till är att IAS 36 p. 134 är svår att tolka, vilket gör det svårt att lämna den rätta informationen 
som regleringen är intresserad av.  
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1 INLEDNING 

 

Goodwill är en tillgång som uppstår vid förvärv av ett annat bolag. Goodwill uppkommer då 

köpeskillingen överstiger nettotillgångarna i det förvärvade bolaget. Även om de enskilda 

tillgångarna i ett bolag som köps upp har bokförda värden som överensstämmer med mark-

nadsvärden, kan goodwill uppstå. Anledning till detta är främst att moderbolaget förväntar sig 

att det förvärvade bolaget skall generera extra goda vinster eller leda till positiva synergieffek-

ter i framtiden. Därför är moderbolaget villigt att betala mer för dotterbolaget än vad dotterbo-

lagets egna kapital betingar (Lönnqvist, 2005). 

 

Innan 2005 gjorde såväl internationell som svensk praxis och normgivning gällande att good-

willvärdet skulle skrivas ned under de åren som företagen förväntades generera goda vinster. 

Reglerna om avskrivning baserades på att de enda vinsterna som fick ingå i goodwillposten, 

var de vinster som moderbolaget kunde se vid förvärvstidpunkten. Med detta synsätt blev det 

en självklarhet att goodwillvärdet avsågs minska med tiden (Lönnqvist, 2005). 

 

Enligt International Accounting Standards (IAS) 22 skulle goodwill skrivas av som en till-

gång. Avskrivningstiden var maximalt 20 år. Dock kunde tiden vara längre i vissa situationer. 

Men denna regel upphörde i samband med att FASB ändrade sin gamla reglering inom områ-

det. Enligt nya International Financial Reporting Standards (IFRS) 3 och IAS 36 (Nedskriv-

ningar) skulle posten årligen nedskrivningsprövas (Thorell, 2004). 

 

IFRS 3: s regler skiljer sig från tidigare praxis, såsom nämnts ovan. Med nedskrivningspröv-

ning menas att koncernen skall pröva om de tidigare kalkylerade framtida kassaflödena fortfa-

rande rimligen kan antas bli genererande av dotterbolaget. Därmed skall koncernens informa-

tion framgå i årsredovisningen om prövningen, för att de olika intressenterna skall kunna be-

döma tillförlitligheten (Lönnqvist, 2005).  

 

Förutom nedskrivningsprövning krävs omfattande upplysningskrav angående nedskrivnings-

testet, som genomförts under året. Detta oavsett om det skett en nedskrivning eller ej skall 

IAS 36 punkt 126 – 137 uppfyllas. Syftet med IAS 36 punkt 134 är att företagen skall lämna 

information om de uppskattningar som används under nedskrivningsprövningen av de kassa-

genererande enheterna. Enligt en undersökning år 2005 om hur väl sammanlagt 40 svenska 
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och utländska företag följer upplysningskraven i IAS 36 punkt 134 blev resultat att många 

företag uppfyller en stor del av kraven, dock finns det potential till förbättring hos samtliga 

företag (Balans nr 6-7, 2006). Vi anser att vår undersökning skiljer sig ifrån denna, då vi utgår 

från alla börsbolag på Stockholmsbörsen (OMX). I vår studie tar vi även hänsyn till flera be-

roende och oberoende variabler som vi belyser i metodavsnittet.  

 

Eftersom målet med årsredovisningen är att ge intressenterna en bild av bolaget utåt, så är det 

viktigt för mottagaren att informationen är tillfredsställande. Detta gör att informationsgapet 

mellan ägare och intressenter minskar. Såväl revisor, styrelse och verkställande direktör besit-

ter nyttig information som kan vara avgörande för intressenternas agerande (Johansson, 

2005). 

 

Enligt Leuz & Verrechia (2000) finns det en länk mellan ekonomisk teori och nutida redovis-

ning. Länken är att det finns en medvetenhet om att desto mer information ett företag väljer 

att ge ut, desto lägre bör dess kapitalkostnad bli. Informationsasymmetrin kan dock leda till 

att kassaflödena blir sämre på sikt, då konkurrenterna gynnas av den information som ges ut, 

vilket i sin tur sänker börsvärdet.  

1.1 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka i vilken utsträckning som företag på Stock-

holmsbörsens officiella kurslista för aktier (OMX) följer IAS 36 p. 134, nedskrivningstest av 

goodwill. Eller annorlunda uttryckt; vilka faktorer har en positiv inverkan på tillämpningen av 

standarden? Hur mycket information väljer företagen att ge ut? De förklarande faktorerna som 

används i undersökningen är balansomslutning, omsättning och avkastning eget kapital. 

 

1.2 Avgränsning 

 

Vi har valt att begränsa oss till företag på Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier 

(OMX), noterade senast den 1 januari 2006. 
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1.3 Förkortningar 

 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

 

FIFO – First In First Out 

 

GAAP – Generally Accepted Accounting Principles 

 

IAS – International Accounting Standards 

 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

 

KGE – Kassagenererande enhet  

 

LIFO – Last In First Out 

 

OMX – Stockholmsbörsen  

 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Vad är goodwill? 

 

Enligt IFRS 3 är goodwill en tillgång som initialt skall värderas till anskaffningsvärdet. 

Goodwill utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet på andelarna i dotterföretaget och 

förvärvarens andel av det verkliga värdet på dotterföretagets identifierbara tillgångar och 

skulder, det vill säga nettotillgångarna (Thorell, 2004).  

 

Goodwill uppkommer i samband med företagsförvärv, där dess goodwillbelopp skall fördelas 

på en eller flera kassagenererande enheter (KGE). Enligt standarden skall fördelningen på de 

KGE om möjligt uppfyllas ”på ett rimligt och konsekvent sätt” (Smith, 2006). Fördelningen 

av KGE varierar mellan olika företag beroende på hur koncernens kedja ser ut, dock är dessa 

enheter mest förekommande i exempelvis olika dotterbolag, länder, divisioner och distrikt 

(Hemsida, Deloitte).  

 

2.1.1 Krav på årliga nedskrivningsprövningar 

 

År 2005 förändrade IFRS reglerna om avskrivning av goodwill (Lönnqvist, 2005). Den redo-

visade goodwill posten skall numera årligen prövas enligt reglerna om nedskrivning i IAS 36. 

Detta innebär att goodwill inte längre är föremål för årlig planenlig avskrivning, utan anses nu 

ha en obestämd nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar som har en bestämd nyttjandeperiod, 

skall liksom tidigare skrivas av över den förväntade nyttjandeperioden. Immateriella tillgång-

ar med obestämd nyttjandeperiod blir dock föremål för de nya reglerna om nedskrivning. 

(IAS 36). 

 

För att fastställa om det finns ett nedskrivningsbehov angående goodwill, skall dess återvin-

ningsvärde (för aktuell KGE) beräknas och sedan jämföras med det redovisade värdet inklusi-

ve goodwill. Som i fallet är hänförbar till den kassagenererande enheten. Återvinningsvärdet 

består av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Om något av 
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dessa två värden är högre än det redovisade värdet, finns inget behov att beräkna det andra 

värdet (IAS 36). 

 

Enligt IAS 36 kan det vara svårt att beräkna nettoförsäljningsvärdet för en kassagenererande 

enhet. Anledningen är att ”det saknas grund för tillförlitlig uppskattning av det belopp som 

skulle kunna erhållas vid en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och har ett intresse av att transaktionen genomförs”. Därför används ofta nyttjandevärdet för 

att fastställa återanskaffningsvärdet. Förväntningar på framtida kassaflöden skall baseras på 

de senaste prognoserna och budgetarna som styrelsen har godkänt. Kassaflödet får inte inklu-

dera in- och utbetalningar av eventuella framtida omstruktureringar och investeringar. Det 

som emellertid får tas med i beräkningen är framtida utbetalningar som hänförs till under-

hållsinvesteringar; vilken upprätthåller samma prestationsförmåga hos enheten. Som sagts 

ovan skall kassaflöden baseras på framtida prognoser, bortanför denna prognos skall kassa-

flödet anses vara gradvis avtagande eller konstant. Diskonteringsfaktorn (faktorerna) som 

används vid fastställande av nyttjandevärde, skall anges före skatt och återspegla marknads-

mässiga bedömningar av pengars värde. Men även de risker för tillgången för vilken upp-

skattningarna som de framtida kassaflödena inte har justerats mot. Om dessa beräkningar le-

der till att återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet på KGE skall nedskrivning ske. 

Nedskrivningen skall först hänföras till goodwill. Om goodwill skrivits ner i sin helhet, skall 

resterande nedskrivningsbehov fördelas på övriga tillgångar i enheten (IAS 36). 

 

2.2 Informationsasymmetri 

 

Världen kring redovisning är komplex och utmanande. Redovisningen är komplex då produk-

ten av redovisningen är information, men även för att individer inte är samstämmiga i reaktio-

nen till den. Exempelvis kan en investerare reagera positivt på värderingen på särskilda till-

gångar till marknadsvärde, på de grunder att detta kommer att hjälpa att förutse företagets 

framtida prestationer. Andra investerare kan vara negativt inställda, denna reaktion kan bero 

på att de anser att informationen för marknadsvärde är otillförlitlig eller för att de är vana med 

historisk kostnadsinformation. En annan anledning till att informationen kan anses vara kom-

plex är att informationen gör mer än påverkar individuella beslut. Genom att påverka beslut 

påverkas även aktionerna på marknaden, såsom värdepappersmarknaden och ledningens (che-
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fens) arbetsmarknader. De rätta handlingarna på sådana marknader är viktiga för effektivite-

ten och rättvisan av ekonomin i sig självt (Scott, 2003).  

 

De problem som uppstår i föregående stycke har ett samband med den så kallade informa-

tionsasymmetrin, det vill säga vissa parter har en informationsfördel jämte andra. Scott (2003) 

har valt att nämna två olika typer av informationsasymmetri. Dessa är adverse selection och 

moral hazard. Adverse selection uppstår på grund av att exempelvis ledningen och andra 

inom företaget vet mer om det nuvarande läget och dess framtidsutsikter, än de utomstående 

investerarna. Ledningen med flera kan därmed utnyttja situationen, genom att exempelvis ge 

ut vinklad information. Detta leder till att investerarna har svårt att göra bra investeringar. Om 

investerarna är oroliga för vinklad information, blir resultatet att de kommer att vara försiktiga 

med att investera i företaget. Resultatet blir därmed att kapitalet och ledningens arbetsmark-

nader inte kommer att fungera som de skall (Scott, 2003). Leuz & Verrecchia (2000) nämner 

att mindre informationsasymmetri tyder på mindre adverse selection vilket i sin tur tyder på 

lägre köp- och säljkurs, vilket påverkar börskurserna. Scott’s (2003) alternativ för att kontrol-

lera problemet är att vi skall tänka på finansiell redovisning och rapportering som en meka-

nism för att kontrollera adverse selection. Detta genom att trovärdigt; ”converting inside in-

formation into outside information”.  

 

Moral hazard – problemet uppstår på grund av separationen mellan äganderätt och kontroll, 

vilket karaktäriserar många stora företag. Det är omöjligt för aktieägare och kreditgivare att 

observera utsträckningen och kvaliteten i ledningens ansträngning för just deras behov och 

intresse. Chefen kan vara lockad att smita från denna kraftansträngning, vilket kan leda till att 

han väljer att skylla försämringen på företagets prestation och på faktorer utanför dennes kon-

troll. Om detta skulle ske, uppstår allvarliga konsekvenser för investerare och det har även 

stor inverkan på ekonomin. Scott´s (2003) tankar är att genom att se redovisningens nettoin-

komst som ett mått för ledningens prestation; hjälper detta att kontrollera moral hazard – pro-

blemet på två kompletterande sätt. Det första är att nettoinkomsten kan fungera som en input 

till verkställande av kompensationskontrakt, för att motivera chefens prestation. Det andra 

sättet är att nettoinkomsten kan påverka värdepapper och ledningens arbetsmarknader. Syftet 

med detta är att om en chef smiter från sina arbetsuppgifter kommer denne att förlora rykte, 

inkomst och över tiden även marknadsvärde. 
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För att informationsasymmetri inte skall uppstå krävs det en högre nivå av informationsutgiv-

ning, vilket gör att det sänker möjligheten för att informationsasymmetri uppkommer; anting-

en mellan företaget och dess aktieägare, endera mellan potentiella investerare och säljare av 

företagets aktier. Resultatet av minskad informationsasymmetri kan leda till en minskad rabatt 

för varje såld aktie, och därför sänka emissionskapital kostnaderna, det kan även sänka företa-

gets kapitalkostnad (Leuz & Verrecchia, 2000). 

 

Agentteorin antyder att agentkostnaderna ökar med utgående kapital, utgående kapital har 

även en benägenhet att vara högre i större företag. Efterfrågan på information tenderar även 

att vara högre ifrån större företag (Hope, 2003; Jensen & Meckling, 1976). 

 

Oxelheim (Balans, nr 4 2006) anser att införandet av de nya reglerna kring IFRS inte har på-

verkat informationsutgivningen, sannolikt kommer det inte att leda till en ökad utgivning 

överhuvudtaget. I denna studie har Oxelheim studerat: ”I vad mån bidrar de nya International 

Financial Reporting Standards till minskad asymmetri i information om makroekonomiska 

faktorers inverkan på företags ‘underliggande’ prestation och konkurrenskraft” 

 

Oxelheim (Balans, nr 4 2006) nämner att kostnaden för bristen på transparens är agentkostna-

der och riskpremie, vilket leder till en lägre värdering av företaget. En ökad transparens kan 

däremot leda till lägre kapitalkostnad, högre värdering och ökade investeringar. Enskilda före-

tag kan med olika metoder förbättra sin egen transparens gentemot konkurrenterna och på 

detta sätt minska sin egen kapitalkostnad. De små och medelstora företagen har dock mindre 

möjligheter att lyckas denna väg. Oxelheim säger att det därmed finns skäl för politikerna på 

såväl nationell som regional nivå att intressera sig för informationsasymmetrin. Då det finns 

möjlighet att arbeta för bättre transparens via de nationella eller regionala regelverken. IFRS 

inom EU är ett försök på regional nivå. 
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2.3 Val av redovisningsmodell 

 

Forskning inom redovisningsval ställer frågan om redovisning egentligen betyder något. Om 

marknaden är perfekt, spelar inte den finansiella informationsgivningen någon roll. Anled-

ningen är att det då inte finns någon efterfrågan på redovisning eller redovisningsbestämmel-

ser. Dock säger Fields et al. (2001) att vår värld inte är perfekt och har därmed inkompletta 

marknader. Det finns efterfrågan på redovisning och redovisningsbestämmelser, vilket tyder 

på att informationsutgivning kring redovisning och redovisningsbaserade kontrakt är effektiva 

sätt att visa icke perfekta marknader. 

 

För att analysera valet av redovisning har författarna valt en bred definition av redovisnings-

val: 

 

”An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in form 

or substance) the output of the accounting system in a particular way, including not only fi-

nancial statements published in accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory 

filings.” (Fields et al. 2001 s. 256) 

 

Det finns flera orsaker till redovisningval. Fields et al. (2001) nämner Watts & Zimmerman’s 

definition ”earnings management”. Detta uppstår när ledningen utövar sin beslutsrätt över 

redovisningens siffror, med eller utan förbehåll. Syftet med redovisningsvalet kan vara an-

tingen maximering av företagets värde eller opportunistisk.  

 

Fields et al. (2001) har utgått ifrån tre kategorier om den icke perfekta marknaden i sin sam-

manställning av forskning kring redovisningsval. (1) Den icke perfekta marknaden härstam-

mar från agentkostnaderna, det vill säga i frånvaro av den perfekta marknaden. Syftet med 

valet av redovisningsmodell är att påverka en eller flera av företagets kontraktsavtal. Beroen-

de på kontraktens struktur; om ett ex post redovisningsval kan genomföras, då är syftet att 

höja ersättningen eller för att undvika kontraktsbrott. Överlag kan flera redovisningsval väljas 

för att uppnå ett eller flera mål. Exempelvis finns det en möjlighet att välja FIFO för inventer-

ing, ”operating rather than capital leases” och poolningsmetoden. De har båda en möjlighet att 

höja vinsterna. LIFO sänker dock ofta skattekostnaderna. Anpassningsregler kräver dock att 
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om LIFO skall användas på grund av skatteskäl, skall LIFO användas för finansiell rapporte-

ring. 

 

(2) Valet av redovisningsmodell kan även påverka externa parter, det vill säga andra än nuva-

rande och potentiella investerare i företaget. Exempel på dessa är skatteverket, leverantörer 

och konkurrenter. Genom att berätta om redovisningens siffror, hoppas chefer att de influerar 

beslutet för den tredje parten (Fields, et al., 2001). 

 

Watts och Zimmerman (1978) anser att chefer har incitament att välja redovisningsstandard, 

som rapporterar lägre avkastning (därigenom ökar kassaflödet, företagets värde och deras 

välfärd) eftersom det påverkar skatter och andra politiska kostnader. Istället för att välja redo-

visningsstandard som rapporterar högre avkastning och därigenom öka chefernas incitament 

ersättning. 

 

Watts och Zimmerman (1990) nämner även att det finns en relation mellan företagets redo-

visningsval och andra variabler inom företaget, såsom; hävstångseffekt, storlek och tecken på 

relationer, vilket är förenliga kring olika studier. 

 

Den tredje (3) kategorin som påverkar redovisningsvalet enligt Fields et al. (2001) är informa-

tionsasymmetrin, vilket påverkar tillgångarnas priser. Valet av redovisningsmodell kan till-

handahålla en funktion där de mer insatta kan dela med sig av sin information till andra. Des-

sa individer är inte lika väl insatta i frågan om omfattning, tajming och risken vid framtida 

kassaflöden. Valet av modell är även verkställda av chefer med självintresse, de tror att högre 

vinster resulterar i högre aktiepriser vilket sedan leder till att de får ersättning och ett bra ryk-

te.  
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3 METOD 
 

3.1 Tillvägagångssätt 

 

Den praktiska delen inom denna uppsats har genomförts av tre studenter, där vi; Karin Jans-

son och Michael Mekonen har skrivit D – uppsats och Magnus Wallenius skrivit C – uppsats. 

Även vår handledare Fredrik Hartwig har hjälpt till, orsaken till detta är att undersökningen 

var komplex och att det har funnits många faktorer att ta hänsyn till. Dessa faktorer och vari-

abler tas upp nedan. 

 

En av gruppmedlemmarna valde att ta kontakt med Stockholmsbörsen och erhöll uppgifter 

om vilka bolag som var noterade den 1 januari 2006. Därefter beställdes årsredovisningar per 

2005-12-31. De som inte tillhandahölls av Stockholmsbörsen, laddades ner från hemsidor som 

erbjöd gratis pdf – årsredovisningar. Det sammanlagda antalet årsredovisningar som samlats 

in var 267 stycken. Av dessa uppfyllde inte 80 årsredovisningar våra mål för att få ingå i un-

dersökningen. Det var sammanlagt 66 årsredovisningar som inte visade sig inneha goodwill 

eller övriga immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder. 13 årsredovisningar 

använde sig av brutet räkenskapsår, i de flesta fall 2004/2005. Resultat av det är att de flesta 

bolag har valt att följa RR 1:00. På grund av att regleringen att följa IAS 36 uppkom i januari 

2005. En årsredovisning (Astra Zeneca) använde sig inte av svensk redovisningsstandard och 

därför uteslöts den ur undersökningen. 

 

Vi har granskat informationsutgivning rörande goodwill i årsredovisningarna. För att erhålla 

väsentlig information har vi studerat posten immateriella anläggningstillgångar i balansräk-

ningen och noten som rör immateriella tillgångar och goodwill. 

 

3.1.1 Den beroende variabeln 

 

Den redovisningsstandard som vi har valt att studera är IAS 36 punkt 134 a – f. IAS 36 be-

handlar nedskrivningar och innebörden av punkt 134 är att ”företag skall lämna den informa-

tion som krävs enligt (a) – (f) för varje kassagenererande enhet för vilken det redovisade vär-
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det 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 vi 

skulle kunna tolka punkt 134 a – f på ett rättvist sätt och vara konkreta i vår bedömning, har vi 

valt att poängsätta de olika beroende variablerna på följande sätt: 

 

Redovisas korrekt  = 1 poäng 

Redovisas inte  = 0 poäng 

Behöver inte ange denna information  

eller det går ej att läsa ut av  

årsredovisningen om företaget måste 

redovisa viss information  = 3:a + kommentar 

 

 

Tabellen nedan är främst för de punkter som inte tilldelats någon poäng på grund av att det 

inte framgår i deras årsredovisning, vi vet ej om det finns och företaget lämnar ingen informa-

tion om det.  

 

 

  

Lämnas tydlig information i årsredovis-

ningen om nedanstående punkter (IAS 36 

punkt 134)? Exempelvis: Lämnas tydlig in-

formation om det redovisade värdet för 

immateriella tillgångar med obegränsade 

nyttjandeperioder? 

   

Har företaget angivit och uträttat så 

som IAS 36 punkt 134 kräver att 

företagen skall göra? Exempelvis: Finns 

immateriella tillgångar med obegränsade 

nyttjandeperioder?             Figur 1. Bedömningsformulär (egen modell) 

 Ja Nej 

Ja 1 0 

Nej 3 3 

Vet ej 1 3 
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I IAS 36 punkt 134 framgår det inte om bolaget måste specificera all information. Här nedan-

för kommer ett bedömningsformulär som framtagits för ändamålet. Den kursiva texten nedan 

är referat ifrån punkt 134. Syftet är att minimera misstolkningar och förtydliga för läsaren. 

 

a1) Har företaget angivit det redovisade värdet för goodwill? Ja = 1 p, Nej = 0 p. 

 

a2) Har företaget fördelat värdet på kassagenererande enheterna? Ja = 1 p, Nej = 0 p. Vet 

ej, det framgår inte i årsredovisningen om företaget har fler än en kassagenererande 

enhet = 3. 

 

b1) Redovisar företaget värdet för övriga immateriella tillgångar med obegränsade nytt-

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

tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder eller det finns inte immateriella till-

gångar med obegränsade nyttjandeperioder = 3. 

 

b2) Har företaget fördelat värdet på de immateriella tillgångarna per kassagenererande en-

het? Ja, och företaget lämnar information om detta = 1 p. Det finns, men det finns ing-

en information = 0 p. Det framgår inte av årsredovisningen, vi vet ej om det finns och 

företaget lämnar ingen information om det = 3. 

 

c) På vilken grund har enhetens återvinningsvärde fastställts, nyttjandevärde eller verk-

ligt värde minus försäljningskostnader, framgår detta i årsredovisningen? Ja = 1 p,  

Nej = 0 p. 

 

Återvinningsvärdet fastställs genom nyttjandevärde. Gå vidare till D. 

Återvinningsvärdet fastställs genom verkligt värde minus försäljningskostnader. Gå vidare till 

E. 

 

D används om enhetens återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde. 

 

di) Lämnar bolaget en beskrivning om varje viktigt antagande på vilket företagsledningen 

har baserat sina kassaflödesprognoser? Ja = 1 p, samtliga viktiga antagande lämnas av 

företaget. Nej = 0 p, om det inte framgår varken direkt eller indirekt att företaget har 

baserat sina kassaflödesprognoser på samtliga antaganden.  
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di) ”En beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat 

sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast gjorda budgetar-

na/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (grup-

pen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt”. 

 

dii1) Lämnar företagsledningen en beskrivning av metod att fastställa det värdet eller de 

värden som innefattas i varje viktigt antagande? Ja = 1 p, Nej = 0 p. 

 

dii2) Om bolagens antaganden baseras på tidigare erfarenheter eller externa informations-

källor. Om detta inte är fallet, hur och varför skiljer det sig från tidigare erfarenheter. 

Beskrivs detta? Ja = 1 p, Nej = 0 p. 

 

diii1) Anges perioden som företaget har prognostiserat sina kassaflöden på, är den baserad 

på finansiella budgetar? Ja = 1 p, Nej = 0 p. 

 

diii2) Är den prognostiserade kassaflödesperioden längre än 5 år och motiverad? Framgår 

detta i årsredovisningen och bolaget anger det = 1 p. Om perioden är längre än 5 år 

och företaget inte anger detta = 0 p. När det inte framgår av årsredovisningen om peri-

oden är längre än 5 år = 3. Likaså när det framgår att perioden är kortare än 5 år. 

diii) ”Den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden baserat 

på finansiella budgetar/prognoser som fastställts av företagsledningen och när en pe-

riod som är längre än fem år används för en kassagenererande enhet (grupp av enhe-

ter), en förklaring till varför den längre perioden är motiverad”. 

 

div1) Anger företaget den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprogno-

ser bortom den period som täcks av de senaste gjorda budgetarna/prognoserna?          

Ja = 1 p, Nej = 0 p. 

 

div2) Om tillväxttakten som används överstiger den långfristiga tillväxttakten för de pro-

dukter, branscher eller land eller länder i vilket företaget är verksamt. Detta skall då 

motiveras. Motivet till den högre tillväxttakten anges = 1 p. Motivet anges inte = 0 p. 

Det framgår inte av årsredovisningen om bolaget använder en högre tillväxttakt eller 

bolaget använder inte en högre tillväxttakt = 3. 
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div) ”Den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom den 

period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna, och motivet till att an-

vända en tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de produkter, 

branscher eller land eller länder i vilket företaget är verksamt, eller för den marknad 

för vilken enheten (gruppen av enheter) är avsedd”. 

 

dv1) Anges diskonteringsfaktorn som tillämpas på kassaflödesprognoserna? Ja = 1 p,    

Nej = 0 p. 

 

dv 2) Om bolaget använder sig av flera diskonteringsfaktorer skall dessa anges. Ja, samtli-

ga anges = 1 p. Nej, samtliga anges inte = 0 p. Detta framgår inte av årsredovisningen 

= 3.  

 

E används om enhetens återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus försäljningskost-

nader 

 

ei) Lämnar bolaget en beskrivning om varje viktigt antagande? 

 

eii) Lämnar bolaget en beskrivning av metod att fastställa värdet på varje viktigt antagan-

de?  

 

De företag som har valt att basera återvinningsvärdet på verkligt värde minus försäljnings-

kostnader har vi valt att exkludera ifrån undersökningen. Av de 267 företagen, visade det sig 

att det bara var ett företag (Intrum Justitia) som valde att använda denna metod. 

 

F avser känslighetsanalysen. Detta innebär att om en rimlig förändring sker i ett viktigt anta-

gande innebär detta att det redovisade värdet, på de kassagenererande enheterna, är högre än 

återvinningsvärdet. Överstiger det redovisade värdet enheten föreligger ett nedskrivningsbe-

hov. 

 

Om det sker en rimlig förändring i ett antagande som leder till att det föreligger ett nedskriv-

ningsbehov. Skall denna information lämnas i årsredovisningen.  
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fi) Är någon enhet känslig för förändringar skall information lämnas, med det belopp som 

återvinningsvärdet överstiger dess redovisade värde. Ja, detta anges = 1 p. Framgår att 

det är känsligt men det redovisas inte, Nej = 0 p. Det framgår inte av årsredovisningen 

om det är känsligt eller inte = 3. 

fi) ”Det belopp med vilket enhetens (gruppen av enheter) återvinningsvärde överstiger 

dess redovisade värde”. 

 

fii) Företaget skall ange värdet som tilldelats det viktiga antagandet. Ja = 1 p. Nej = 0 p. 

Det framgår inte = 3. 

fii)”Det värde som är tilldelat det viktiga antagandet”.  

 

fiii) Företaget skall ange hur mycket det viktiga antagandet skall förändras för att det skall 

uppstå ett nedskrivningsbehov av någon enhet. Ja, anges = 1 p. Nej, anges inte = 0 p. 

Det framgår inte = 3. 

fiii) ”Det belopp med vilket värdet som innefattas i det viktigaste antagandet måste änd-

ras, efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de andra variabler som an-

vänts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (gruppen av enhe-

ters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde”. 

 

Utifrån dessa kriterier har vi studerat hur mycket information företagen ger ut i sin årsredo-

visning till allmänheten. Vi är intresserade av det sammanlagda antalet poäng som företagen 

lyckats uppfylla. Om återvinningsvärdet baseras på nyttjandevärde är den maximala poängen 

17. Baseras företagets återvinningsvärde på verkligt värde minus försäljningskostnader, kan 

företagen få maximalt 8 poäng. Men som nämnts tidigare, exkluderas dessa företag från un-

dersökningen. 
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3.1.2 De oberoende variablerna 

 

1. Balansomslutning – Detta är företagens tillgångs- eller skuldsumma, med andra ord; 

summan på tillgångssidan i balansräkningen. Balansräkningen i sig visar företagets 

ekonomiska ställning vid ett visst tillfälle (Belfrage, 2003). 

 

2. Omsättning – Innebörden är hur mycket ett företag har sålt varor och tjänster för under 

en viss period (Lundén & Ohlsson, 2003). 

 

3. Avkastning – Eller räntabilitet på Eget Kapital, är ett nyckeltal som visar förräntning-

en på det kapital som investeraren själv satsat (Hemsida, Lundén).  

 

 

Vi återkommer i kapitel 4 om de olika variablernas hypoteser. 

 

3.2 Bivariat (enkel) regressionsanalys 

 

Vi har i denna undersökning valt att använda oss av en bivariat regressionsanalys. Anledning-

en till detta val är för att kunna se sambanden mellan två av de olika variablerna (beroende 

och oberoende). Den bivariata regressionsanalysen studerar som sagt sambandet mellan två 

variabler. Regressionen (bivariaten) kan bygga på att de ingående variablerna är kvantitativa 

respektive kvalitativa (Djurfeldt, 2003). Vi har dock valt att utgå ifrån kvantitativa variabler i 

vår studie.   

 

3.3 Forskningsmetodik 

 

Det finns två metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen. Utgångspunkten är från den 

information som undersöks, antingen mjukdata eller hårddata, då talas det om kvantitativ re-

spektive kvalitativ metod. Den största och viktigaste skillnaden är hur siffror och statistik an-

vänds enligt Holme & Solvang (1997). 
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Enligt den kvantitativa metoden inriktar sig forskaren på att samla in fakta och sedan studera 

relationerna mellan de olika uppsättningarna av fakta. Forskaren mäter och använder sig av 

vetenskapliga tekniker för att åstadkomma kvantifierbara, men även generaliserbara slutsatser 

(Bell, 2000).   

 

Inom den kvalitativa metoden är forskaren intresserad av att få fram information om hur indi-

viden upplever sin omgivning. Målet för den kvalitativa forskaren är snarare att få mer förstå-

else än statistisk analys (Bell, 2000).  

 

Vår undersökning bygger på det kvantitativa angreppssättet. Dock bygger vår information på 

kvalitativ text (den beroende variabeln), som vi har valt att omvandla till siffror vid poängbe-

dömningen. Motivet till omvandlingen av text till siffror är främst för att kunna göra en statis-

tisk analys. Men även för att få en ökad förståelse och därefter kunna analysera fram en slut-

sats.   

 

3.4 Reliabilitet och validitet  

 

För att undersökningsmetoden, testet, parametern, mätinstrumentet och måttet skall vara an-

vändbart och lämpligt, krävs det att denne är reliabel och valid. Uppfylls inte dessa två krav 

har inte forskningsresultatet något vetenskapligt värde enligt Ejvegård (2003).  

 

Reliabilitet kan även benämnas tillförlitlighet, med detta menas tillförlitligheten och använd-

barheten av mätinstrumentet och måttenheten (Ejvegård, 2003). Bell (2000) menar att den 

mätning som görs skall frambringa samma resultat vid olika tillfällen, där det råder lika för-

hållanden som vid första mätningen. 

 

Tillförlitligheten (reliabiliteten) anser vi vara viktig i vårt arbete. Genom att förklara vårt till-

vägagångssätt ökar tillförlitligheten. Det vill säga hur vi har valt att använda vårt mätinstru-

ment och dess måttenhet. Svagheten i tillförlitligheten är att trots att vår genomgång om hur vi 

skall bedöma i olika situationer, kan missuppfattningar ha uppstått. Vi har trots allt varit fyra 

personer som har bedömt olika årsredovisningar, där upprättningen av årsredovisningarna 

skiljer sig mycket åt i förståelse av text gällande nedskrivningstestet. Dock har vi ibland råd-

frågat varandra för att öka tillförlitligheten. Vår handledare har även valt att göra stickprov för 
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att undersöka tillförlitligheten i vårt resultat. Vi anser att ett liknande resultat skulle kunna 

göras då samma förhållanden råder. I detta fall behövs årsredovisningar med bokslutsdag 

2005-12-31 och tal från börsguiden under samma tidpunkt, vilket redovisar de oberoende va-

riablerna. 

 

Enligt Ejvegård (2003) betyder validitet att forskaren mäter det som denne ämnar mäta. Bell 

(2000) menar med andra ord att validitet betyder giltighet. Validiteten är beroende av vad som 

mäts och om det är utklarat i frågeställningen (Holme & Solvang, 1997). 

 

I detta fall anser vi att validiteten är relativt hög, då vi har mätt det som avsetts att mäta. Det 

vill säga vilka faktorer som påverkar den beroende variabeln. 

 

Låg reliabilitet hos mätinstrumentet innebär även låg validitet, dock innebär inte hög reliabili-

tet att validiteten är hög. Sammanfattningen av detta är att reliabiliteten kan vara hög men 

sakna validitet (Ejvegård, 2003). Förklaringen till detta enligt Bell (2000) är att en fråga kan 

ge liknande svar, dock behöver den frågan inte mäta det som skall mätas. 

 

3.5 Deduktivt angreppssätt  

 

Inom den deduktiva teorin utgår forskaren enligt Bryman (2002) ifrån den teori som redan 

finns. Forskaren väljer sedan att deducera en eller flera hypoteser, vilket skall leda till att hy-

poteserna underkastas en empirisk granskning. Patel (2003) menar att forskaren väljer med 

hjälp av teorin hur informationen skall tolkas och hur resultatet skall tolkas mot den befintliga 

teorin. 

 

Den induktiva teorin är motsatsen till deduktiv. Forskaren väljer därmed att först studera em-

pirin och efteråt sammanbinda och formulera en teori (Patel, 2003; Bryman, 2003). 

 

Vi anser att vi har använt oss av det deduktiva angreppssättet i vår undersökning. Då vi har 

valt att formulera hypoteser och sedan prövat dessa, vi har sedan valt att dra slutsatser utifrån 

den befintliga teorin. 
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3.6 Datainsamling 

 

Primär- och sekundärkällor är två datainsamlingsmetoder. Med den primära källan menas data 

som kommer fram under projektets gång av forskaren (Bell, 2000). Vid sekundära källor fo-

kuserar forskaren på data som redan samlats in (Bryman, 2002).  

 

Ibland används en indirekt sekundär källa för att få förståelse för uppgiften. Innebörden är att 

uppgiften exempelvis hämtas från en bok, där den i sin tur har hämtat informationen från en 

primär källa (Ejvegård, 2003). 

 

Vi har valt att använda oss av sekundärkällor, i form av facklitteratur, årsredovisningar och 

vetenskapliga artiklar. I övrigt har vi använt oss av databaser, såsom Libris, Balans och Eme-

rald. Litteraturen har främst används till metoden, men även till bakgrunden för att öka förstå-

elsen för ämnet. Den största anledningen till att vi har valt att förlita oss på vetenskapliga ar-

tiklar till bakgrunden, är att det inte finns mycket publicerad litteratur inom ämnet. I samband 

med sökningen av litteratur och vetenskapliga artiklar har vi valt sökord såsom: goodwill, 

accounting choice, informationsasymmetri och IAS 36. 

 

3.7 Källkritik 

 

Enligt Ejvegård (2003) skall forskaren kritiskt granska tillförlitligheten i sina källor, vilka kan 

enligt Eriksson (2001) vara intervjuer, arkivhandlingar och statistik. Syftet med källkritik är 

att se om underlaget mäter det som skall mätas. 

 

Vi har valt att förlita oss till den information som vi har fått ifrån litteraturen, dock har vi haft 

ett kritiskt förhållningssätt. Detta kan vara svårt då mycket av litteraturen baseras på 

IAS/IFRS rekommendationer, vilket innebär att åsikterna inte skiljer sig alltför mycket. De 

vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av är alla skrivna på engelska. Vilket innebär en 

risk för missförståelse och översättningsfel. Vid oklarheter har vi dock valt att diskutera detta 

tillsammans för att minimera risken för feltolkning.   
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4 HYPOTESER 
 

Hypoteserna delas upp i rationella och icke – rationella utgångspunkter. Det rationella tanke-

sättet bygger exempelvis på att företag med hög avkastning är mindre intresserade av att ge ut 

mycket information till marknaden. Anledningen till detta är att de inte vill ha in fler konkur-

renter på marknaden. Resultatet av detta är att företaget använder sig av redovisning för att 

uppnå ett visst syfte. Hypotesen utgår alltså från att företaget är rationellt och därmed nytto-

maximerande. I denna undersökning utgår 4.1.3 avkastning på eget kapital ifrån detta rationel-

la tankesätt. 

 

Den icke – rationella hypotesen bygger på att exempelvis företagens mängd informationsut-

lämning hänförs till företagets storlek, dock utnyttjar inte företaget redovisningen för ett nyt-

tomaximerande syfte. Större företag har trots allt en större ekonomiavdelning, vilket ger bättre 

förutsättningar för att ge ut mer detaljerad information. I detta fall är redovisningen en effekt 

av en annan variabel, företagets storlek. I denna undersökning utgår 4.1.1 Balansomslutning 

och 4.1.2 Omsättning ifrån denna utgångspunkt, det vill säga den icke – rationella. 

 

4.1 Hypotesformulering 

 

4.1.1 Balansomslutning 

 

Vår hypotes bygger på att stora företag har större resurser och ger därmed ut mer information 

enligt IAS 36 p. 134. 

 

4.1.2 Omsättning 

 

Precis som balansomslutningen bygger denna hypotes på att större företag har större resurser 

och ger därmed ut mer information enligt IAS 36 p. 134. 
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4.1.3 Avkastning på Eget Kapital 

 

Avkastning på eget kapital är en proxy för ett lönsamt bolag. Lönsamma bolag borde vara 

mindre benägna att lämna ut känslig information åt konkurrenter. Detta för att inte dra till sig 

flera aktörer som på sikt, om de kommer in på marknaden, minskar marginaler och/eller 

marknadsandelar för de andra företagen. 
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

Vi har valt att göra vår analys i programmet SPSS, ett insticksprogram till MS Excel. Detta 

undersöker sannolikheten för ett samband. I SPSS finns det möjlighet att göra regressionsana-

lyser, vilket vi har nyttjat. Sannolikheten, det så kallade p-värdet, för ett samband mellan de 

olika variablerna anges i procent. Är procentsatsen under 5 procent antas att ett starkt sam-

band föreligger. Desto högre procentsatsen är, desto svagare är sambandet mellan de beroende 

och oberoende variablerna.  

 

5.1 Balansomslutning 

 

Hypotesen om att större företag med större resurser ger ut mer information, enligt IAS 36 p. 

134, visade sig i detta fall inte stämma. Signifikansen visade sig vara 39 procent, vilket är 34 

procent för högt för att kunna dra några rättvisa slutsatser om utfallet. Den beroende variabeln 

påverkar här inte den oberoende variabeln (balansomslutning). Detta visar att trots att de stör-

re företagen har större resurser och bättre förutsättningar att ge ut mer information, väljer de 

att inte göra det.  

 

Anledningen till detta resultat är svårt att bedöma, dock kan det ha ett samband med den så 

kallade informationsasymmetrin, där vissa parter har en informationsfördel framför andra 

(Scott, 2003). Företagen väljer helt enkelt att inte visa en del information utåt, utan behåller 

den viktigaste informationen internt. Anledning till detta kan vara att det påverkar deras rela-

tion till konkurrenterna på ett negativt sätt. Det som sker är alltså en särställning mellan aktie-

ägarna, det vill säga aktieägare som har ett stort innehav och därmed har ett företräde för olika 

betydande information. Medan aktieägarna med ett mindre innehav inte har denna fördel. Om 

företaget visar att det går bra kan flera konkurrenter börja agera på marknaden, vilket leder till 

att marginalerna blir sämre på sikt. Däremot anser vi att företaget bör vara intresserade av att 

visa information, då detta intresserar nya potentiella investerare och med detta sjunker kapi-

talkostnaden. Scott (2003) nämner även att företag kan ge ut vinklad information, vilket gör 

det svårare för investerarna att göra bra investeringar. Får inte investerarna den information de 

vill ha, hittar de andra företag att investera i. Detta är en balansgång för företagen; att veta 

vilket sätt som lönar sig egentligen, dock finns det i flera fall regler som skall styra detta pro-
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blem. Alltså, regleringen bestämmer storleken på informationsutgivningen. Företagen skall 

följa regleringen, men de kan även välja att ge ut mer information än de behöver, vilket kan 

påverka investerarna i positiv riktning. På detta sätt kan de få en fördel jämte konkurrenterna, 

men även påverka framtida regleringar. 

 

Tidigare studier som Hope (2003) nämner; har den slutsatsen att företagets storlek har ett po-

sitivt samband med informationsutgivning. Dock visar vår studie att företagets storlek och 

dess information inte har något samband, alltså ett negativt samband. Vilket gör att tidigare 

forskning inte stämmer i detta fall. Anledningen till detta är svår att förutspå, dock kan en av 

anledningarna var att denna reglering, IAS 36 p. 134, är så pass ny att varken de mindre eller 

större företagen har hunnit anpassa sig till den. Oxelheim (2006) tror däremot att de nya reg-

lerna kring IFRS inte kommer att påverka utgivningen av information, till det positiva. Ifrån 

vår sida är detta svårt att varken bekräfta eller dementera, i alla fall just i denna undersökning. 

Vi har inte funnit någon likadan studie ifrån föregående år, vilket gör att det svårt att jämföra 

resultatet och dess utgång.  

 

5.2 Omsättning 

 

Hypotesen är i detta den samma som ovan; alltså att stora företag har större resurser och ger 

därmed ut mer information enligt IAS 36 p. 134. Denna hypotes visade sig att inte stämma, 

därmed skall den förkastas. Signifikansnivån låg i detta fall på höga 68,1 procent. Detta höga 

tal gör det därför svårt att dra några paralleller mellan de två variablerna, förutom att de inte 

har något större samband.  

 

Precis som i diskussionen ovan, skulle vi personligen tro att omsättningen och företagets stor-

lek har ett samband med hur mycket information som ges ut. Hope (2003) och flera författare 

nämner att flera studier har visat ett positivt samband mellan företagets storlek och informa-

tionsutgivning. I denna undersökning stämmer dock inte denna hypotes. Trots att större före-

tag har bättre förutsättningar, visar denna undersökning att de inte är ”bättre” på informa-

tionsutgivning än de mindre företagen. Detta kan däremot diskuteras, Oxelheim (2006) näm-

ner att mindre och medelstora företag har svårare att lyckas genom ökad informationsutgiv-

ning (vad storleken på de mindre och medelstora företagen är, är dock oklart). Vilket vi i den-

na undersökning skulle kunna tolka som att det stämmer. De större företagen ”tjänar” mer på 
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att ge ut information än de mindre företagen, dock har vi inga bevis på det, med tanke på vårt 

resultat. Anledningen till att signifikansen blev så pass dålig i detta fall, kan som nämnts tidi-

gare (5.1) ha ett samband med att regleringen är så pass ny och kompetensen för att uppfylla 

kraven inte finns. Om detta har ett samband till företaget och dess ekonomiavdelning eller de 

utomstående revisorerna (revisionsbyråerna) är svårt att förutspå, då vi har valt att utesluta 

variabeln revisor i undersökningen. 

 

Watts och Zimmerman (1978, 1990) nämner att valet av redovisningsmodell påverkas av fö-

retagets chef. Om chefen har möjlighet att rapportera om lägre avkastning, skatter och hänsyn 

till reglering gör denne det. Istället för att rapportera om högre avkastning, vilket i slutändan 

leder till ökade incitament. Idag finns det dock vissa regler som skall följas, men det går trots 

allt att manipulera redovisningen till att det ser bättre ut, likaså tvärtom. Detta är en del av 

problemet med informationsasymmetrin. 

 

Agentteorin antyder också att agentkostnaderna är högre i de större företagen, vilket innebär 

att efterfrågan på information tenderar att vara högre ifrån dessa företag (Hope, 2003). Alltså, 

de större företagen bör vara intresserade av att ge ut mer information för att minska agent-

kostnaderna och därmed informationsasymmetrin. Vår hypotes kring storleken på företaget 

visade sig som sagt att inte stämma, vi har dock svårt att tro att de större företagen inte lider 

av agentkostnader. Resultat kan även bero på prioritering, företaget har valt att lägga kraft på 

andra delar i redovisningen. Dagens redovisning är väldigt komplex och utmanande, det är 

mycket information som skall ges ut då intressenter har olika intresseområden (Scott, 2003). 

Vilket kan göra att det som inte anses viktigt, enligt dem som bestämmer, blir lidande. I dessa 

situationer finns det även möjlighet att dölja information som sägs vara frivillig, men kan än-

dock hjälpa intressenter, det vill säga även konkurrenter. 

 

 

 

 

 24



5.3 Avkastning på Eget Kapital 

 

Hypotesen till avkastning på eget kapital är som nämnts att; avkastning på eget kapital är en 

proxy för ett lönsamt bolag. Lönsamma bolag borde vara mindre benägna att lämna ut känslig 

information åt konkurrenter. Detta för att inte dra till sig flera aktörer som på sikt, om de 

kommer in på marknaden, minskar marginaler och/eller marknadsandelar för de andra företa-

gen. 

Signifikansen på denna oberoende variabel blev 61,7 procent, vilket leder till att det inte finns 

någon statistisk signifikans, inget (större) samband föreligger. Då signifikansnivån inte bör 

vara högre än 5 procent.  

 

Genom att resultat blev som ovan, visar denna undersökning att företag med hög avkastning 

inte väljer att redovisa mindre information. Vilket går emot vår hypotes. Med anledning av 

detta resultat, skulle vi kunna dra den slutsatsen att företag med hög avkastning på eget kapi-

tal inte är rädda för att ge ut information till dess konkurrenter och potentiella sådana. Dock 

anser vi att den slutsatsen är hårddragen i detta fall. Det är svårt att bedöma om just detta re-

sultat beror på brist på erfarenhet av tilläggsinformation enligt IAS 36 p. 134 eller om de helt 

enkelt inte är rädda för utgången av deras handlingar.  

 

Det är svårt för ett företag att tillfredsställa alla intressenters behov, ifråga om kvalitet och 

utsträckning (Scott, 2003). Inom ett företag med hög avkastning kan detta bli komplicerat, då 

företaget kanske inte vill visa en del information i särskilda poster. Denna undersökning visar 

att goodwill inte är en av dessa. Men som sagt, vi bör beakta att IAS 36 p. 134 är en ny re-

glering. Dock har resultatet med utgivning av information kring den beroende variabeln inte 

varit speciellt hög i något företag, vilket gör att prioriteringen kring denna post verkar ligga 

lågt. Detta resonemang kan trots allt vara negativt för företaget, alltså att de inte ger ut rätt och 

tillräckligt med information till aktieägarna eller möjliga intressenter. Det är viktigt att dessa 

hela tiden får rätt information, till exempel för att se hur deras kapitalplacering i företaget har 

varit under året.  

 

Företag skall vara intresserade av att ge ut information, då detta kan påverka exempelvis 

agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976) och sänka kapitalkostnaden (Leuz & Verrecchia, 

2000), det vill säga informationsasymmetrin krymper. Företagen med hög avkastning på eget 
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kapital väljer däremot att göra tvärtom. Men om alla företag skulle ha samma förutsättningar 

för informationsutgivning (en perfekt marknad) skulle detta inte vara ett problem. Vårt resul-

tat visar dock att avkastning på eget kapital inte har ett större samband till informationsutgiv-

ning. Vilket förvånar oss med tanke på tidigare studier. Oxelheim (2006) nämner emellertid 

att små och medelstora företag har mindre möjligheter att lyckas på marknaden genom ökad 

transparens. Med anledning av att de inte har så många konkurrenter. De nya regleringarna 

skall dock kontrollera detta problem. Företag med hög avkastning på eget kapital bör vara 

intresserade av att ge ut mer information, med anledning av att det kan leda till ökade inve-

steringar. 
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6 SLUTSATSER OCH EGNA REFLEKTIONER 
 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka finna samband mellan vår beroende variabel 

(IAS 36 p. 134) och de oberoende variablerna som är: balansomslutning omsättning och av-

kastning på eget kapital. Resultat av vår undersökning har dock visat att det endast finns sva-

ga samband mellan variablerna, vilket har förvånat oss. 

 

• Vår hypotes och våra förväntningar var att större företag med större resurser skulle re-

dovisa mer enligt IAS 36 p. 134. Men till vår förvåning visade det sig att de beroende 

och oberoende variablerna (balansomslutning och omsättning) inte uppvisade några 

starka samband. Alltså, de stora företagen utnyttjar inte sina stora resurser till att redo-

visa mer information. Vilket vi anser vara viktigt för företagets nuvarande och potenti-

ella investerare.  Det finns dock en problematik då företaget inte vill lämna ut känslig 

information till sina konkurrenter. 

 

• Våra förväntningar på hypotesen om avkastning på eget kapital var att företag med 

hög avkastning väljer att vara sparsamma med att ge ut information. Anledningen till 

detta skulle vara att de inte vill dra till sig konkurrenter. Emellertid visar vår under-

sökning att det i detta fall inte stämmer, då vi bara har funnit svaga samband mellan 

variablerna. 

 

Efter denna undersökning är vi förvånade över resultatet, då vi hade förväntat oss ett större 

samband mellan de olika variablerna. Frågan är då om det finns andra oberoende variabler 

som skulle kunna resultera i större samband. Vi har haft en tanke om att variabeln revisorer 

(revisionsbyråer) skulle kunna ha ett starkt samband med den beroende variabeln. På grund av 

att de är inblandade i redovisningen av goodwill och dess informationsutgivning. En annan 

tänkbar variabel skulle kunna vara bransch, av den anledningen att de olika branschernas antal 

konkurrenter varierar. Vilket gör att vissa branscher kanske väljer att ge ut mindre känslig 

information än andra, då de är rädda för ökad konkurrens. 

 

Vi anser att en av orsakerna till de svaga sambanden kan vara att företagen inte har anpassat 

sig riktigt till IAS 36 p. 134, då det är en relativt ny standard, vilken började gälla i januari 

2005. Punkt 134 är även svår att tolka och skulle behöva förtydligas, vilket skulle göra det 
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lättare att förstå vad som önskas i redovisningen. Den uppfattning som vi har fått av vår un-

dersökning är att flera företag har haft svårt att följa IAS 36 p. 134 fullt ut, då vi inte har fun-

nit ett företag som uppfyller alla kraven. Dock finns det företag som är på god väg, men i det 

stora hela finns det mycket för företagen att arbeta på.  
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