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Abstract 
 
Titel: Efterlevnad av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 – test av tre oberoende 
variabler. 
 
Nivå: D -uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Fredrik Nilsson, Henrik Wallin 
 
Handledare: Fredrik Hartwig 
 
Datum: 2009-06-01 
 
Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning företag noterade på 
OMX-börsen i Stockholm följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 samt om tre 
oberoende variabler, omsättning, bransch och revisionsbyrå, har någon inverkan på i vilken 
utsträckning företagen följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134. Mot bakgrund av 
syftet har vi kommit fram till följande frågeställningar. 
 

 I vilken utsträckning följer företagen redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134? 
 Har företagens omsättning någon inverkan på efterlevnaden av redovisnings-

standarden IAS 36 punkt 134? 
 Har företagens val av revisionsbyrå någon inverkan på efterlevnaden av redovisnings-

standarden IAS 36 punkt 134? 
 Har bransch någon inverkan på efterlevnaden av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 

134? 
 
Metod: Vi har i denna uppsats använt oss av en kvantitativ metod för att samla in 
information. Vi har studerat litteratur, artiklar samt årsredovisningar från företag noterade 
på OMX-börsen i Stockholm för att i analysdelen undersöka om det finns ett samband 
mellan vår beroende variabel och våra oberoende variabler. 
 
Resultat & slutsats: Resultatet av vår undersökning visar att medelvärdet på företagens 
efterlevnad av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 är 55,08 %. Undersökning visar 
att det inte finns några statistiskt säkerställda samband mellan den beroende och våra 
oberoende variabler.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att undersöka andra oberoende 
variabler, göra en liknande undersökning igen om några år samt att undersöka om hårdare 
sanktioner vid dålig efterlevnad av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 skulle 
förbättra efterlevnaden. 
 
Uppsatsens bidrag: Vi hoppas att denna uppsats skall visa och belysa i vilken utsträckning 
företag noterade på OMX-börsen i Stockholm följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 
134. 
 
Nyckelord: goodwill, redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134, immateriella tillgångar med 
obegränsad nyttjandeperiod, nedskrivningstest. 
 



 

Abstract 
 
Title: Observance of the accounting standard IAS 36 point 134 – test of three independent 
variables 
 
Level: D -thesis in Business Administration 
 
Author: Fredrik Nilsson, Henrik Wallin 
 
Supervisor: Fredrik Hartwig 
 
Date: 2009-06-01 
 
Aim: The purpose of this thesis was to investigate in what extent companies listed on the 
OMX-stock market in Stockholm are following the accounting standard IAS 36 point 134 and 
if three independent variables, turnover, branch and accounting firm, has an impact on in what 
extent the companies are following the accounting standard IAS 36 point 134. In context of 
our purpose we have constituted the following question formulations. 
 

 In what extent are the companies following the accounting standard IAS 36 point 134? 
 Does the companies turnover have an impact on their observance of the accounting 

standard IAS 36 point 134? 
 Does the companies choice of accounting firm have an impact on their observance of 

the accounting standard IAS 36 point 134? 
 Does branch have an impact on the observance of the accounting standard IAS 36 

point 134? 
 
Method: We have used a qualitative method to gather information for this thesis. We have 
studied literature, articles and annual reports from the companies listed on the OMX-stock 
market in Stockholm in order to  investigate in the analyze part if there is a connection 
between our dependent variable and our independent variables. 
 
Result & Conclusions: The result of our investigation shows that the mean value of the 
companies observance of the accounting standard IAS 36 point 134 is 55,08 %. The study 
shows that there is no statistically secured connections between the dependent and our 
independent variables. The investigation shows that  
 
Suggestions for future research: It would be interesting to investigate other independent 
variables, do a similar investigation again in a few years and to investigate if tougher 
sanctions on bad observance of the accounting standard IAS 36 point 134 would improve 
the observance. 
 
Contribution of the thesis: We hope that this thesis will show and illustrate in what extent 
companies listed on the OMX-stock market in Stockholm are following the accounting 
standard IAS 36 point 134. 
 
Key words: goodwill, accounting standard IAS 36 point 134, intangible assets with unlimited 
utilize period, impairment test. 
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1. Inledning 
 
I början av detta kapitel berättar vi om bakgrunden till ämnesvalet för att sedan beskriva vårt 
syfte, frågeställning, avgränsning, följt av en disposition över uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vi bestämde oss tidigt för att vi ville skriva inom ämnet redovisning, vi hade dock inte helt 
klart för oss vilket specifikt ämne vi ville undersöka. I samråd med vår handledare Fredrik 
Hartwig kom vi fram till att ett intressant uppsatsämne vore att undersöka hur företag 
noterade på OMX-börsen i Stockholm följer IAS 36 punkt 134, en redovisningsstandard som 
behandlar nedskrivningstest av goodwill och övriga immateriella tillgångar med obegränsad 
nyttjandeperiod.  
 
Goodwill uppkommer när ett företag förvärvar ett annat företag och köpeskillingen överstiger 
det bokförda värdet på företagets eget kapital. Anledningen till detta är att de förväntade 
framtida ekonomiska fördelar som förvärvet antas generera genom exempelvis förväntade 
framtida övervinster, synergieffekter samt ett välkänt varumärke.1  
 
Före den 1 januari 2005 tillämpades IASB redovisningsstandard IAS 22 vid redovisning av 
goodwill och övriga immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod, enligt denna 
standard gjordes planenliga avskrivningar på dessa över maximalt 20 år, dock fanns en 
möjlighet att under vissa omständigheter använda en längre avskrivningstid. Efter 1 januari 
2005 har nya regler angående redovisning av goodwill och övriga immateriella tillgångar med 
obegränsad nyttjandeperiod införts. En stor anledning till att IASB genomförde denna 
förändring var att USA standardsättningsorgan FASB hade valt att införa nedskrivningstest av 
goodwill och övriga immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod istället för 
planenliga avskrivningar. IASB följde FASB och nu skrivs dessa tillgångar inte längre av 
enligt plan utan det görs istället nedskrivningstest varje år eller oftare vid behov. För att 
reglera detta infördes IFRS 3 samt en uppdatering av IAS 36. 2 
 
Idag tillämpas alltså IFRS 3 som infördes av IASB våren 2004, den säger att goodwill och 
övriga immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod inte längre skall skrivas av 
enligt plan, utan de ska istället nedskrivningstestas varje år eller oftare vid behov.  Parallellt 
med IFRS 3 tillämpas IAS 36 som behandlar nedskrivningar och hur de skall redovisas. För 
att kontrollera om ett nedskrivningsbehov föreligger beträffande goodwill och övriga 
immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod beräknas och jämförs deras 
återvinningsvärde per KGE (kassagenererande enhet). Återvinningsvärdet utgörs av det hösta 
av nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde för att sedan jämföra med det redovisade värdet 
av dessa tillgångar. Ett nedskrivningstest går till så att koncernen testar om de tidigare 
uppskattade framtida kassaflödena fortfarande sannolikt kan antas genereras av dotterbolaget. 
Koncernen skall lämna information i årsredovisningen om testet, vilket gör det möjligt för 
dess intressenter att bedöma tillförlitligheten.3 
 

                                                
1 Marton m.fl., IFRS – i teori och praktik, (2008) Sid. 269 
2 Thorell, Den nya koncernredovisningen (2004) Sid. 89 
3 Marton m.fl., IFRS – i teori och praktik, (2008) Sid. 255 
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Enligt redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 ska företagen i sin årsredovisning lämna 
information om hur de värderar sin goodwill och övriga immateriella tillgångar med 
obegränsad nyttjandeperiod fördelat per KGE. Denna redovisningsstandard säger att företagen 
skall lämna information om viktiga faktorer som ligger till grund för denna värdering. Det kan 
till exempel vara den KGE-tillväxt och vilken diskonteringsränta som använts.4 Företagen har 
ett svårt val att göra, de vill å ena sidan lämna ut så mycket information som möjligt för att 
minska informationsgapet mellan ledningen och aktieägarna, om informationsasymmetrin 
minskar så kommer det enligt ekonomisk teori automatiskt att leda till minskad kapitalkostnad 
och ett högre aktiepris. Å andra sidan kan det vara en nackdel med att lämna ut för mycket 
information så att även ens konkurrenter får tillgång till den.5  
 
Mot bakgrund av det ovanstående, har frågan hos oss blivit, vad det är som påverkar 
företagens informationsutgivning till kapitalmarknaden. Vi har formulerat tre olika hypoteser 
för att se om dessa kan ha någon inverkan på i vilken utsträckning de följer 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134, som i vissa fall kräver att företagen lämnar ut 
känslig information i sin årsredovisning.    
 
Det har gjorts en del tidigare forskning på detta område men vi anser att vår uppsats skiljer sig 
från dessa eftersom den är utförd senare, företagen har således haft längre tid på sig att 
anpassa sig till redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134. Vi har i en rad tidigare 
undersökningar sett tankar om att titta på i vilken utsträckning val av revisionsbyrå påverkar 
efterlevnad av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 som förslag på fortsatt forskning, 
vilket gör att vår undersökning även ur detta hänseende skiljer sig från tidigare forskning. Den 
tidigare forskningen fann att företagen inte i någon hög utsträckning följde kraven som är 
uppställda kring nedskrivningstest av goodwill och övriga immateriella tillgångar med 
obegränsad nyttjandeperiod. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning företag noterade på OMX-
börsen i Stockholm följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 samt om tre oberoende 
variabler, omsättning, bransch och revisionsbyrå, har någon inverkan på i vilken utsträckning 
företagen följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

 I vilken utsträckning följer företagen redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134? 
 Har företagens omsättning någon inverkan på efterlevnaden av redovisnings-

standarden IAS 36 punkt 134? 
 Har företagens val av revisionsbyrå någon inverkan på efterlevnaden av redovisnings-

standarden IAS 36 punkt 134? 
 Har bransch någon inverkan på efterlevnaden av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 

134? 

                                                
4 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, (2007) Sid. 
5 Healy & Palepu, A review of the empirical disclosure litterature, (2000) Sid. 20 
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1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att undersöka i vilken utsträckning företag som var noterade på OMX-börsen i 
Stockholm senast den 1 januari 2008 redovisar nedskrivningstest av goodwill i sina 
årsredovisningar för 2007. Andledningen till detta val var att få ett så stort antal data som 
möjligt. Att vi valde att titta på 2007 års årsredovisningar är för att alla företag inte har lämnat 
in sina årsredovisningar för 2008 då de har till 31 juli 2009 på sig att färdigställa dessa. 
 

1.5 Disposition 
 
För att du som läsare skall få en överblick över vårat arbete följer nedan en disposition över 
arbetets olika delar och innehåll. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I det första kapitlet beskrivs bakgrund, syfte, frågeställning och avgränsning som ligger till 
grund för denna uppsats. 
 
Kapitel 2 – Metod  
I det andra kapitlet beskrivs vårt tillvägagångssätt för insamling av data till uppsatsen. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I det tredje kapitlet redogör vi för relevant teori för uppsatsen och dess syfte.  
 
Kapitel 4 – Hypoteser 
I det fjärde kapitlet redogör vi för våra hypoteser (oberoende variabler) som vi genom en 
regressionsanalys jämför med den beroende variabeln.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I det femte kapitlet analyseras resultaten av vår regressionsanalys. 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
I det sjätte kapitlet redogör vi för de slutsatser vi kom fram till samt förslag på fortsatt 
forskning. 
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2. Metod 
 
För att uppnå de målsättningar forskaren har med sin uppsats är metod ett bra redskap. 
Dessa mål blir svåra att nå utan grundläggande kunskaper i metodfrågor. För att genomföra 
ett seriöst forskningsarbete är metod inte tillräckligt, men nödvändigt. Beroende på om det är 
hårddata eller mjukdata forskaren är ute efter skiljs det mellan två olika metoder, den 
kvantitativa och den kvalitativa. Valet av metod bör göras med utgångspunkt från det syfte 
som valts.6 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Först kommer en 
praktisk beskrivning av vårt tillvägagångssätt följt av den beroende variabeln och de 
oberoende variablerna. Sedan följer poängsystemet vi har använt för poängsättning av hur 
väl företagen följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 följt av våra ställningstaganden 
kring poängsättningen. 
 

2.1.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
För att få information om vilka företag som fanns listade den 1 januari 2008 tog vi kontakt 
med Ulf Persson på OMX-börsen i Stockholm. Han sände en förteckning innehållande 279st 
företag. Efter detta satte vi igång arbetet med att gå igenom årsredovisningar för 2007, dessa 
hämtade vi hem från www.bolagsfakta.se, de som inte fanns där hämtade vi från respektive 
företags hemsida. Det var 5 företags årsredovisningar som vi inte kunde finna, vilka vi 
beställde hem via www.allabolag.se.  
 
Från den ursprungliga listan med 279st företag föll totalt 68st företag bort. För att undersöka 
företagens informationsutgivning angående nedskrivningstest av goodwill och övriga 
immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod har vi tittat på posten ”immateriella 
anläggningstillgångar” i respektive företags balansräkning samt tillhörande noter. Det visade 
sig att 60 företag varken hade goodwill eller övriga immateriella tillgångar med obegränsad 
nyttjandeperiod vilket gjorde att vi exkluderade dem i vår undersökning. Då 
redovisningsreglerna för goodwill och övriga immateriella tillgångar med obegränsad 
nyttjandeperiod ser annorlunda ut enligt FASB´s regelverket exkluderades ytterligare 5 
företag på grund av att de tillämpar dessa regler. Endast ett företag tillämpade 
nettoförsäljningsvärde vid nedskrivningstest av goodwill och övriga immateriella tillgångar 
med obegränsad nyttjandeperiod vilket gjorde att det inte gick att jämföra företaget mot andra, 
därav exkluderades även dem. Vidare exkluderades två företag eftersom de enligt 
skatteverkets aktieinformation har blivit avnoterade under 2007, det ena företaget vart 
uppköpta i slutet av året (All Cards Service Center AB) och det andra valde att lista sig på den 
Xterna listan (Old Mutual AB).7  
 
För att undersöka i vilken omfattning företagen följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 
134 har vi studerat årsredovisningarnas noter avseende ”immateriella tillgångar”. För att 
kunna bedöma respektive företag har vi följt ett poängsystem som förklaras i avsnitt 2.1.4.  
                                                
6 Holme & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 11-13 
7 Skatteverket, Aktieinformation (2007), Sid. 1 
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2.1.2 Den beroende variabeln 
 
Vår beroende variabel utgörs av den poäng respektive företag har blivit tilldelade utifrån 
huruvida de följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134.  
 
IAS 36 punkt 134 säger följande; 
 
Ett företag skall lämna den information som krävs enligt (a)-(f) för varje kassagenererande 
enhet (grupper av enheter) för vilken det redovisade värdet för goodwill eller för immateriella 
tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som är fördelat på den enheten (gruppen av 
enheter) är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för goodwill eller 
för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder 
 
a) det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter), 
 
b) det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som 
fördelas på enheten (gruppen av enheter), 
 
c) den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har fastställts (det 
vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader), 
 
d) om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde 
 

i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har 
baserat sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast gjorda 
budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka 
enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt, 

 
ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller 
de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de 
värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 
överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur 
och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 
informationskällor, 

 
iii. den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden 
baserat på finansiella budgetar/prognoser som fastställts av företagsledningen 
och när en period som är längre än fem år används för en kassagenererande 
enhet (grupp av enheter), en förklaring till varför den längre perioden är 
motiverad, 

 
iv. den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser 
bortom den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna, och 
motivet till att använda 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, 

 
v. den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som tillämpas på 
kassaflödesprognoserna, 
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e) om enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus 
försäljningskostnader, den metod som används för att fastställa verkligt värde minus 
försäljningskostnader. Om verkligt värde minus försäljningskostnader inte fastställs med 
hjälp av ett observerbart marknadspris för enheten (grupper av enheter) skall följande 
upplysningar också lämnas 
 

i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har 
baserat sitt fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. Viktiga 
antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) 
återvinningsvärde är mest känsligt, 

 
ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller 
de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de 
värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 
överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur 
och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa 
informationskällor, 

 
f) om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen har 
baserat sitt fastställande av enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde skulle 
innebära att enhetens (gruppen av enheters) redovisade värde skulle överstiga dess 
återvinningsvärde 
 

i. det belopp med vilket enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde 
överstiger dess redovisade värde, 

  
ii. det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 

 
iii. det belopp med vilket värde som innefattats 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 
(grupperna av enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda 
redovisade värde.8 

 

2.1.3 De oberoende variablerna 
 
Vi har tittat på tre oberoende variabler som vi skall jämföra med den beroende variabeln för 
att se om det finns några samband mellan dem. Våra oberoende variabler är följande: 
 
 

1) Omsättning: hur mycket ett företag har sålt varor och tjänster för under en viss 
period.9 Vi kommer att jämföra företagens omsättning mot den beroende variabeln för 
att se om det finns något samband.  

 
2) Revisionsbyråer: Big Four är en benämning som ofta används i dagligt språkbruk som 

hänvisning till de fyra största internationella revisionsorganisationerna. De 

                                                
8 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, (2007) Sid. 471 
9 http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?index=O#oms%C3%A4ttning 
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revisionsbyråer som omfattas av beteckningen är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
Ernst & Young, KPMG och Deloitte .10 Vi kommer att jämföra företag reviderade av 
de fyra stora redovisningsbyråerna och företag reviderade av övriga aktörer mot den 
beroende variabeln för att se om det finns någon skillnad. 

 
3) Bransch: Vi kommer att jämföra hur väl företag inom branschen IT följer 

redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 i jämförelse med övriga branscher för att se 
om det finns någon skillnad. Vi använde oss av OMX-börsen i Stockholms 
branschindelning som vi fann på www.omx.se. 

 
Våra hypoteser kring de oberoende variablerna presenteras i kapitel 4. 
 

2.1.4 Enkel regressionsanalys 
 
En enkel regressionsanalys är en sorts analys där samvariationen mellan en beroende och en 
eller flera oberoende variabler analyseras. Analysen kan alltså användas för att se om den 
beroende påverkar den oberoende variabeln.11   
 
Vår undersökning bygger på att jämföra företagens poäng uttryckt i procent, vilket utgör vår 
beroende variabel. Vi genomförde därför en regressionsanalys för att undersöka om vi kunde 
finna något samband mellan våra beroende och oberoende variabler. Vi har i vår 
regressionsanalys använt oss av kvantitativa data som vi har samlat in genom att studera 
företagens årsredovisningar.  
 

2.1.5 Poängsystem 
 
Eftersom denna redovisningsstandard är relativt svårtolkad har vi gjort en uppdelning av 
standardens punkter, vi har använt oss av ett allmänt vedertaget poängsystem där poängen har 
delats ut enligt följande: 
 
Redovisas enligt standard  = 1 poäng 
Redovisas inte enligt standard  = 0 poäng 
Behöver inte ange denna information eller  
det går ej att utläsa av årsredovisningen om 
företaget måste redovisa viss information = 3 poäng 
 
Poängen för varje enskilt företag lades ihop, därefter dividerades antalet poäng med antalet 
möjliga poäng för att få fram poängen uttryckt i procent. Maximal poäng blir alltså 100 %. 
Det är poängen uttryckt i procent som vi kommer att använda oss av och inte totalpoängen. 
Anledningen till det var att vi inte ville ”bestraffa” ett företag bara för att de t.ex. inte har 
goodwill. Notera att företagen alltså kan få samma totalpoäng (max 17) men att poängen 
uttryckt i procent trots det kan skilja eftersom en 3:a utesluter frågan. Företagens procentuella 
poängfördelning är ett slags index då det bygger på våra subjektiva bedömningar, våra 
ställningstaganden kommer i avsnitt 2.1.6. 
 

                                                
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_Four_(revision) 
11 Christensen m.fl., Marknadsundersökning - en handbok, (2001) Sid. 267 
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Nedan följer en redogörelse för hur poängsystemet ser ut: 
 
a) Fråga 1: Har företaget angivit det redovisade värdet för goodwill? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
 
Fråga 2: Har företaget fördelat värdet på kassagenererade enheterna? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
Om ”vet ej”, d v s om det inte framgår av årsredovisningen om företaget har fler än en 
kassagenererande enhet markeras detta med en 3:a. 
 
b) Fråga 1: Redovisar företaget värdet för övriga immateriella tillgångar med en 
obegränsad nyttjandeperiod? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. Saknas ger en 3:a. 
 
Fråga 2: Har företaget fördelat dessa immateriella tillgångar per kassagenererande 
enhet? Ja det finns och företaget lämnar info om detta ger 1 p. Det finns men ingen 
information 
lämnas ger 0 p. Det framgår inte av deras årsredovisning, vi vet inte om det finns och de 
lämnar ingen information ger en 3:a. 
 
c) På vilken grund har företaget fastställt enhetens återvinningsvärde, nyttjandevärdet eller 
verkligt värde minus försäljningskostnader, framgår detta av årsredovisningen? Ja ger 1 p. Nej 
ger 0 p. 
 
Vår undersökning visade att endast ett företag (Intrum Justitia AB) använder 
nettoförsäljningsvärde för att fastställa återvinningsvärdet. Eftersom det bara var ett företag 
som använde denna metod valde vi att exkludera dem då det inte fanns något att jämföra med. 
Konsekvensen av detta blev att vi uteslöt punkt e) ur redovisningsstandarden. 
 
Punkt d företagen baseras återvinningsvärdet på nyttjandevärdet 
 
d i) Lämnar företaget en beskrivning om varje viktigt antagande på vilket som 
företagsledningen har baserat sina kassaflödesprognoser? De viktiga antagandena lämnas, det 
framgår av årsredovisningen att samtliga antaganden anges ger 1 p. Om det inte framgår att 
samtliga antaganden lämnas ger 0 p. 
 
d ii) Fråga 1: Lämnar företaget en beskrivning av metod att fastställa värdet på varje viktigt 
antagande? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
 
Fråga 2: Anger företaget hur de fastställt värdet på antaganden, tidigare erfarenheter eller 
extern information? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
 
d iii) Fråga 1: Anges perioden som de prognostiserat kasseflöden på? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
 
Fråga 2: Är perioden längre än 5 år? Om det framgår i årsredovisningen att den är längre än 5 
år och företaget anger detta och förklarar varför, ger 1 p. Perioden är längre än 5 år men 
företaget anger inte detta 0 p. Det framgår inte av årsredovisningen om perioden är längre än 
5 år ger det en 3:a. Om perioden är kortare än 5 år och detta anges ger vi en 3 och en 
kommentar om att det anges. 
 
d iv) Fråga 1: Anger företaget vilken tillväxttakt som de använder vid beräkning av 
kassaflödet bortom den senaste gjorda budgeten? Ja ger 1 p. Nej ger 0 p. 
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Fråga 2: Om företaget använder en tillväxttakt som är högre än landets eller marknadens 
tillväxttakt, skall de ange motivet för den. Högre tillväxttakt anges ger 1 p. Motivet anges inte 
ger 0 p. Det framgår inte av årsredovisningen om företaget använder en högre tillväxttakt ger 
en 3:a. 
 
d v) Fråga 1: Den diskonteringsfaktor som tillämpas på kassaflödesprognoserna skall anges. 
Ja den anges ger 1 p. Nej den anges inte ger 0 p. 
 
Fråga 2: Använder företaget fler diskonteringsräntor? Om företaget gör detta skall samtliga 
diskonteringsräntor anges i årsredovisning. Ja, företaget anger samtliga ger 1 p. Nej, företaget 
anger inte samtliga, ger 0 p. Om det inte framgår ger en 3:a. 
 
Punkt e) där de kassagenererande enheternas återvinningsvärde baseras på nettoförsäljnings-
värdet (verkligt värde minus försäljningskostnader) exkluderas de eftersom det endast var ett 
företag som använde sig av denna metod för att fastställa återvinningsvärdet på sina samtliga 
kassagenererande enheter. 
 
f i) Om någon enhet är känslig för förändringar måste information lämnas om med vilket 
belopp såsom återvinningsvärdet överstiger dess redovisade värde. Företaget anger detta ger 1 
p. Det framgår att det är känsligt men företaget redovisar inte detta ger 0 p. Det framgår inte 
om det är känsligt eller ej ger 3:a. 
 
f ii) Företaget måste ange det värde som tilldelats det viktiga antagandet. Företaget anger 
detta ger 1 p. Anger inte detta ger 0 p. Det framgår inte ger en 3:a. 
 
f iii) Företaget måste ange hur mycket vi måste förändra det viktiga antagandet för att det 
uppstår ett nedskrivningsbehov av någon enhet. De anger detta ger 1 p. De anger inte detta ger 
0 p. 
 

2.1.6 Ställningstaganden 
 
Företagen behöver exempelvis inte ge ut information om goodwill om de saknar denna typ av 
immateriell tillgång, de blir därmed inte ”bestraffade” för det i vårt poängsystem. I detta fall 
får de en 3:a vilket betyder att frågan exkluderas. Det slutgiltiga procentuella resultatet 
kommer således att beräknas på färre antal frågor.  
 
I de fall företagen har beräknat återvinningsvärdet utifrån både nyttjandevärde och 
nettoförsäljningsvärde har vi valt att endast titta på hur de har redovisat nedskrivningstestet 
utifrån nyttjandevärde. 
 
I punkt a) fråga 2 och b) fråga 2 har vi varit restriktiva med att dela ut poäng, vi har 
konsekvent följt att företagen tydligt måste visa hur de har fördelat goodwillvärdet och övriga 
immateriella tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod. Har detta gjorts på ett tydligt sätt 
har vi gett en 1:a, har det inte tydliggjorts har vi gett en 0:a. 
 
I punkt d i) har vi satt som gräns att företagen måste ge mer information om viktiga 
antaganden som de har prognostiserat kassaflöden på än att endast hänvisa till sina budgetar 
och prognoser för att erhålla poäng. För att få en 1:a har vi krävt minst tre viktiga antaganden, 
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annars har en 0:a delats ut. Delas det ut en 0:a här blir konsekvensen att företaget får en 0:a på 
både d ii) fråga 1 och fråga 2. 
 
I punkt d iii) fråga 1 har vi tolkat uttalanden om att kassaflödena har prognostiserats på den 
senaste budgeten som att tidsperioden är 1 år, en 1:a har alltså delats ut i dessa fall. 
 
I punkt d iii) fråga två har vi givit de företag som har en prognostiserad kassaflödesperiod på 
5 år eller mindre en 3:a. 
 
I punkt d iv) fråga 2 har vi givit företag som inte nämner något om marknadens tillväxttakt 
eller använder en tillväxttakt som är lägre än marknadens en 3:a. 
 
I punkt d v) fråga 2 har vi utgått ifrån att företagen som nämner fler än en diskonteringsränta 
anger samtliga och delat ut en 1:a.  
 
I punkt f) har vi varit restriktiva med att dela ut poäng. Vi har krävt att företagen redovisar det 
belopp som återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet med. Enheten skall även vara 
känslig för förändringar för att en 1:a skall erhållas. Om inga värden anges och enheten inte är 
känslig för förändringar delar vi ut en 3:a. Delas det ut en 3:a här blir konsekvensen att 
företaget får en 3:a på både f ii) och f iii). 
 
Vi har försökt att följa dessa ställningstaganden i så stor utsträckning som möjligt. Om 
tveksamheter har uppstått har vi diskuterat detta och konsekvent försökt att hålla samma linje 
vid poängbedömning av företagen. Skulle denna studie genomföras av någon/några andra 
studenter är det inte särskilt troligt att de skulle komma fram till samma resultat p.g.a. de 
många tolkningsskiljaktligheter som kan uppstå till följd av att denna redovisningsstandard är 
så pass komplex. 
 

2.2 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ metod karaktäriseras av att man arbetar med numeriska uppgifter eller andra 
termer som motsvarar siffror, det man studerar skall kunna göras mätbart. Att använda 
sig av numeriska uppgifter är inte ett måste, dock är det klart vanligast. Kvantitativa 
data brukar kallas hårddata och behandlas mestadels statistiskt. Rent pedagogiskt är det 
ofta lättare att använda sig av hårddata. Dessa data kan presenteras i tabeller och 
diagram, vilket gör att forskaren kan presentera mycket information på ett relativt litet 
utrymme jämfört med om informationen skulle presenteras med ord. Att lägga fram data 
på detta vis ger också läsaren en chans att göra egna tolkningar och analyser, dessa 
behöver inte se likadana ut som forskarens. För att hårddatan skall få någon innebörd 
måste den efter insamling och sammanställning tolkas och analyseras.12 
 
Holsti 1969 karaktäriserar den kvantitativa metoden såhär ”If you can´t count it, it 
doesn´t count”. Kvantitativ forskning har länge setts just på detta sätt, som något 
absolut. Beskrivs något med siffror uppfattas det i många fall som en objektiv sanning. 
Att tilltron till kvantitativ metod är så stor kan således vara ett problem.13 
 

                                                
12 Ejvegård, Vetenskaplig metod, (2003) Sid. 36  
13 Holme & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 154 
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Trots detta används den kvantitativa metoden i stor utsträckning och det görs med rätta. 
Detta eftersom den kvantitativa metoden ofta visar sig kunna ge tillförlitliga resultat när 
det gäller skildring av olika samhälleliga förhållanden. Precis som vid all användning av 
vetenskaplig metod är det av stor vikt att forskaren har en kritisk inställning till de 
redskap som används. Precis som vid användandet av kvalitativa metoder bygger 
användandet av kvantitativa metoder på förutsättningar som rör forskarens värderingar 
och de kunskaper han bär med sig, dessa kan man som forskare aldrig helt göra sig av 
med.14 
 
Vid användning av kvantitativt angreppssätt är undersökningen färdigstrukturerad redan 
i teori- och problemformuleringsfasen. Detta medför att bearbetning av insamlad data 
blir enklare än vid ett kvalitativt angreppssätt. Till sin hjälp har forskaren också 
statistiska metoder när det gäller att analysera datan. Dock skall man komma ihåg att 
oavsett hur dessa statistiska metoder ser ut kan de inte göra något åt datans sakinnehåll, 
med svaga data blir analysen svag.15 
 
I vår uppsats har vi alltså använt oss av en kvantitativ metod eftersom det 
tillvägagångssättet var mest lämpligt i förhållande till vårat syfte. Att undersöka hur väl 
alla företag noterade på OMX-börsen i Stockholm följer redovisningsstandaren IAS 136 
punkt 34 går som vi ser det bara att genomföra med en kvantitativ metod. Hade vår 
avsikt varit att studera på djupet hur ett antal företag efterlever redovisningsstandarden 
hade ett kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer varit att föredra. Vi har studerat och 
poängsatt företagens årsredovisningar (kvantitativ data) för att i analysdelen undersöka 
om det finns ett samband mellan vår beroende och våra oberoende variabler. 
 

2.3 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används när man överför teoretiska 
föreställningar, som begrepp och modeller till empiriska observationer.16 
 
Validitet kan delas in i inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om trovärdighet, d.v.s. 
hur nära verkligheten undersökningen och dess resultat kommer. Att uppnå full inre validitet 
är svårt, det är viktigt att undersökningen mäter det den avser att mäta. Yttre validitet brukar 
definieras som graden av generaliserbarhet. Dessa båda begrepp är grundläggande för att man 
skall göra en bra studie.17 
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge tillförlitliga svar utan påverkan av slumpen. 
Om en mätning kommer fram till en slutsats ska nästa person som mäter samma sak komma 
fram till samma slutsats oberoende av tidpunkt och urval. Forskaren är ute efter stabila och 
tillförlitliga utslag. Reliabiliteten kan vara svår att uppnå vid tolkande utredningar.18  
 

                                                
14 Holme & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 161-162 
15 Ibid. Sid. 162 
16 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera (2006) Sid. 59-60 
17 Christensen m.fl., Marknadsundersökning - en handbok, (2001) Sid. 215 
18 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera (2006) Sid. 61 
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För att en undersökning skall anses vara valid krävs hög reliabilitet, men viktigt att tänka på 
är att hög reliabilitet inte garanterar hög validitet. Även om alla slumpmässiga fel är borttagna 
kvarstår risken att man har mätt fel saker.19  
 
I en studie med kvantitativ ansats handlar begreppen validitet och reliabilitet framför allt om 
datainsamlingen, att rätt sorts data är insamlade på ett tillförlitligt sätt. I vår uppsats har vi 
undersökt det som är relevant för vårt syfte, dvs. försökt göra en undersökning som håller hög 
validitet. Detta anser vi delvis ha lyckats med, den inre validiteten är enligt vår åsikt hög, men 
den yttre är något lägre eftersom det är svårt att göra generaliseringar vid sådana här typer av 
undersökningar. Vi har även i vår undersökning strävat efter att hålla en hög reliabilitet, 
genom att hämta våra data från tillförlitliga källor. Det bör dock poängteras att om exakt 
samma undersökning skulle göras av andra studenter, skulle de sannolikt komma fram till ett 
något annorlunda resultat. Som nämnt ovan är det svårt att uppnå hög reliabilitet vid tolkande 
utredningar, dock tror vi att om dessa studenter skulle använda sig av vårat poängsystem med 
tillhörande ställningstaganden tror vi att resultaten skulle bli snarlika. Genom detta anser vi att 
reliabiliteten i vår undersökning är hög.   
 

2.4 Datainsamling  
 
För att skilja på olika data brukar den delas upp i två kategorier beroende på varför, hur och 
när den har samlats in, de två kategorierna är sekundär- och primärdata.20  
 
Primärdata är förstahandsinformation som forskaren själv samlar in för att lösa det undersökta 
problemet. Det kan t.ex. göras genom en intervju, experiment eller en enkät. Något som är en 
stor fördel med primärdata är att den insamlade informationen är anpassad till 
undersökningens problem, eftersom forskaren själv genomför insamlingen av information är 
den även aktuell. Genom att forskaren själv samlar in materialet blir det lättare kontrollera 
tillförlitligheten. En nackdel med primärdata är att insamlingen är tidskrävande vilket leder 
till att den blir mer kostsam att samla in än sekundärdata. När en insamling av primärdata ska 
genomföras krävs en noggrann planering, ska exempelvis en intervju göras krävs att 
intervjuaren ställer relevanta frågor vilket i sin tur kräver att forskarna har en viss förkunskap 
om det ämne som ska undersökas. Arbetet med att analysera materialet blir dessutom mer 
tidskrävande jämfört med en analys av sekundärdata.21  
   
Den datainformation som har samlats in tidigare och dokumenterats i böcker, artiklar och 
årsredovisningar mm. klassificeras som sekundärdata. Numer har begreppet sekundärdata 
utvidgats till att även innefatta elektroniskinformation, vanligtvis i form av information på 
Internet. När ett ämne ska undersökas kan det vara bra att använda sig av sekundärdata, i vissa 
fall kan vara så att det är den enda sortens information som det finns tillgång till, exempelvis 
när en historisk händelse ska undersökas. Det är som alltid vid datainsamling viktigt att den 
sekundärdata som används är reliabel, valid samt relevanta för undersökningens syfte och 
frågeställning.22 
 
Sekundärdatas största fördel i förhållande till primärdatas är att den är mer kostnadseffektiv, 
dvs. det är enklare och inte lika tidskrävande att söka information på ett bibliotek istället för 
                                                
19 Christensen m.fl., Marknadsundersökning - en handbok (2001) Sid.290 
20 Ibid. Sid. 69 
21 Ibid. Sid. 102-105 
22 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999) Sid. 131-132 
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att genomföra intervjuer. Att det finns ett stort urval av källor är en annan fördel. Problemet 
med sekundärdata kan vara att den många gånger inte är anpassad för det specifika problemet 
i undersökning samt att informationen kan vara inaktuell.23  
 
Efter att vi hade bestämt oss för vilket problem vi ville undersöka började vi tänka på hur vår 
uppsats skulle struktureras samt vilken information som var relevant för vår uppsats. Vi 
bestämde oss för att bygga vår undersökning på sekundära källor genom att studera företagens 
årsredovisningar samt litteratur och artiklar som behandlar det ämne som skulle undersökas. 
 
Första steget var att börja söka information inom ämnet på Högskolebiblioteket i Gävle samt 
biblioteken i Avesta och Hudiksvall. Det fanns ett relativt stort utbud av sekundära källor 
inom ämnet och vi fann bra och användbar litteratur. Nästa steg vara att söka information via 
artiklar som publicerats på Internet och vi fann en del källor som har varit till nytta för vår 
undersökning. Efter att ha samlat information om ämnet kontaktade vi OMX-börsen i 
Stockholm för att ta reda på vilka företag som var noterade de 1 januari 2008, utifrån denna 
lista började vi söka årsredovisningar från 2007, de flesta fans på www.bolagsfakta.se de 
övriga fann vi på respektive företags hemsida samt på www.allabolag.se. När vi sedan samlat 
in alla företags årsredovisningar började vi arbetet med att undersöka i vilken utsträckning de 
följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134. 
 

2.5 Källkritik 
 
Källkritik innebär att forskaren undersöker om de källor som används verkligen behandlar det 
som det har till syfte att klarlägga dvs. om de är valida, om de är relevanta för undersökningen 
och om de reliabla. När en uppsats ska skrivas kan källkritik ses som en urvalsmetod, där 
författaren måste göra en bedömning av det material som samlats in för att sedan sortera bort 
det material som inte är bra, för att i slutändan använda det som åtminstone är acceptabelt. 
Alla källor måste granskas noggrant, både primära och sekundära.24  
 
Neutral och värderingsfri till det undersökta ämnet är något som en forskare alltid ska sträva 
efter, vilket i praktiken kan vara väldigt svårt. Forskarens tidigare upplevelser och 
erfarenheter kan leda till att han blir påverkad av den omgivning som han befinner sig i, vilket 
kan försvårar möjligheten att vara objektiv. När en forskare ska utföra sin undersökning måste 
han vara medveten om detta objektivitetsproblem.25 
  
Vi har haft ett kritiskt tänkande som utgångspunkt under vårt arbete med att framställa 
uppsatsen. Vid insamlandet och valet av informationsmaterial har vi försökt att vara objektiva 
och försöka att inte låta våra egna åsikter och värderingar påverka resultatet. Även när 
analysen av regressionsanalysen, den insamlade litteraturen, övriga källor samt företagens 
årsredovisningar genomfördes försökte vi att vara så objektiva som möjliga.   
 
Den teori som vi använt oss av är enligt vår uppfattning relevant för uppsatsens problem och 
syfte. Genom att studera och jämföra ett flertal oberoende källor med varandra har det bidragit 
till att ge uppsatsen en högre trovärdighet. Merparten av den teori som vi fann beskrev i stora 
drag det undersökta problemet på ett liknande sätt, vilket bidrar till att skapa en ökad 

                                                
23 Christensen m.fl., Marknadsundersökning - en handbok (2001) Sid. 101-102 
24 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och rapportera (2006) Sid. 167 
25 Holme & Solvang, Forskningsmetodik, (1991) Sid. 43-44 
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pålitlighet för uppsatsen. En möjlig förklaring till att källorna har varit snarlika är att många 
av dem baseras på IAS/IFRS rekommendationer. Detta skulle kunna vara en svaghet, men vi 
har under arbetets gång varit medvetna om detta problem och haft ett kritiskt förhållningssätt 
till dessa källor. De flesta vetenskapliga artiklar som vi använt oss av i vår undersökning är 
skrivna på engelska, detta kan medföra en risk för översättningsfel och missförstånd. Vi har 
dock diskuterat översättningarna med varandra för att minimera risken för sådana 
feltolkningar. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla relevant teori som ligger till grund för uppsatsen. Först 
kommer ett avsnitt som handlar om immateriella tillgångar, sedan kommer ett avsnitt om 
årsredovisningar följt av ett avsnitt om asymmetrisk information, avslutningsvis kommer ett 
avsnitt om företagsförvärv . 
 

3.1 Immateriella tillgångar 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla de immateriella tillgångar som är relevanta för vår 
uppsats. Först kommer begreppen ”immateriella tillgångar med obegränsad 
nyttjandeperiod” och ”goodwill” att förklaras. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för hur 
ett nedskrivningstest går till. 
  

3.1.1 Immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 
 
IASB´s egna definition av en immateriell tillgång är att den skall vara ”identifierbar icke-
monetär utan fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av varor eller 
tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa ändamål. En tillgång är en resurs 
som ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser och som förväntas ge 
företaget ekonomiska fördelar i framtiden.”26  
 
Beträffande immateriella tillgångar är det företagen själva som beslutar om de skall anses ha 
en begränsad eller obegränsad nyttjandeperiod. Är nyttjandeperioden begränsad skall det 
framgå i årsredovisningen, där skall även avskrivningsperioden uttryckt i antal år anges. 
Avskrivningstider och metoder skall löpande ses över. De immateriella tillgångar som 
bedöms ha en obegränsad nyttjandeperiod skall inte skrivas av utan årliga nedskrivningstest 
skall utföras. Nyttjandeperioden för immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 
skall även dem ses över löpande då denna typ av tillgång kan ändra karaktär och bli en 
immateriell tillgång med begränsad nyttjandeperiod. Bedömer företaget att en immateriell 
tillgång har obegränsad nyttjandeperiod skall de lämna information om vilka antaganden som 
ligger till grund för detta. 27 
 
De vanligaste typerna av immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod är goodwill 
(förklaras vidare i nästa del), varumärken, licenser, patent och utvecklingskostnader. Med 
obegränsad nyttjandeperiod avses inte att perioden är oändlig, det innebär snarare att 
tidpunkten då tillgången slutar att ge ekonomiska fördelar är svår att fastställa för företaget. 
Att tillgången behöver underhåll förhindrar inte att den klassas som en immateriell tillgång 
med obegränsad nyttjandeperiod.28 

3.1.2 Goodwill 
 
Det finns tre olika typer av goodwill, en vanlig svensk översättning av goodwill är övervärde. 
Den första och vanligast förekommande kallas koncerngoodwill, den uppkommer när ett 
                                                
26 Far samlingsvolymen del1, (2008) Sid. 1150  
27 Ernst & Young, Implementeringen av IFRS, (2005) Sid. 15-16 
28 Marton m.fl., IFRS – i teori och praktik, (2008) Sid. 316  
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företag förvärvar ett annat och köpeskillingen överstiger det bokförda värdet på företagets 
eget kapital, dvs. tillgångar minus skulder i det förvärvade företaget. Den andra typen kallas 
inkråmsgoodwill och uppstår när ett företag förvärvar ett annat företags tillgångar. Dessa två 
typer får aktiveras som goodwill och det skall därmed göras årliga nedskrivningstest på dem 
enl. 4 kap 2 § ÅRL. Den tredje typen kallas internt upparbetad goodwill, den får ej aktiveras 
som goodwill och därmed skall det inte göras årliga nedskrivningstest enl. 4 kap 4 § ÅRL. 
Det övervärde som nedskrivningstestas (koncernmässig/inkråms) skall fördelas på en eller 
flera KGE. En KGE kan vara en tillgång eller en enskild maskin som genererar ett kassaflöde. 
29 Differensen mellan anskaffningsvärdet och det bokförda värdet på företagets eget kapital 
benämns alltså som goodwill.30 Anledningen till att ett företag betalar ett överpris vid ett 
företagsförvärv är de förväntade framtida ekonomiska fördelar som förvärvet tros generera, 
fördelar som är svåra att enskilt identifiera eller redovisa separat. Det kan exempelvis handla 
om förväntade framtida övervinster, synergieffekter, kompetens hos personalstyrkan, välkänt 
varumärke samt kundstock. I praktiken kan goodwill vara svårt att värdera, inte minst pga. 
marknadens upp- och nedgångar.31  
 

 
Figur 1: Illustration av goodwill32 
 
På grund av den aktuella marknadssituationen tror Björn Gustafsson, ansvarig för 
värderingstjänster på Ernst & Young att goodwillvärden kommer att behöva skrivas ned 
eftersom de blir mer känsliga för värdeförändringar. Dessa nedskrivningar kan påverka 
förtroendet för företagen negativt, att många företagsförvärv som genomförts de senaste åren 
gjorts till priser som är svåra att rättfärdiga i dagsläget förvärrar situationen. Trots dagens 
karga ekonomiska klimat har det varit relativt få nedskrivningar av goodwill, detta tros bero 
på att företagen väntar med att göra nedskrivningar in i det sista. Årsredovisningarna för 2009 
kan komma att se annorlunda ut.33 
 

                                                
29 Edenhammar & Thorell, Företagens redovisning (2005) Sid. 70 
30 Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner (2009) Sid. 34 
31 Marton m.fl., IFRS – i teori och praktik, (2008) Sid. 269 
32 http://www.uppsatser.se/uppsats e163ff32ff/ 
33 Nabizadeh, Se upp för goodwillsmällar, (2009) 
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Före den 1 januari 2005 tillämpades IAS 22 vid redovisning av goodwill, enligt denna 
redovisningsstandard gjordes planenliga avskrivningar på goodwill över maximalt 20 år, dock 
fanns en möjlighet att under vissa omständigheter använda en längre avskrivningstid.34  
 
Anledningen till att man har gått från avskrivning till nedskrivning av immateriella 
anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod är framför allt för att man vill gå från 
det gamla synsättet som byggde på fördelning för att idag använda sig av ett system som 
bygger på värdering. Det som tas hänsyn till idag är antaganden om den framtida ekonomiska 
nytta som tillgången antas inbringa, istället för att som tidigare göra antaganden om hur 
anskaffningsutgiften skall fördelas på vissa perioder. Denna förändring anses ge en mer 
rättvisande bild av värdet på immateriella anläggningstillgångar med obegränsad 
nyttjandeperiod. Övergången från avskrivning till nedskrivning medför att det kan uppstå en 
osäkerhet i nedskrivningsvärdet i förhållande till om avskrivningen sker planenligt på t.ex. 20 
år, detta uppvägs av det faktum att nedskrivningsprövning skall ske årligen eller vid 
indikation på värdenedgång.35 
 
IASB har numera ändrat reglerna kring redovisning av goodwill och dessa började gälla från 
och med 1 januari 2005.  En stor anledning till att IASB genomförde denna förändring var att 
USA´s standardsättningsorgan FASB hade valt att införa nedskrivningstest av goodwill 
istället för planenliga avskrivningar. Enligt FASB skulle goodwill tidigare skrivas av enligt 
plan på maximalt 40 år. I september 1999 publicerade FASB ett förslag som byggde på att de 
ville ändra avskrivningstiden från 40 år till 20 år för att närma sig IASB´s standard och på så 
vis få en mer jämförbar redovisning av goodwill. Förslaget utsattes för stark lobbying av 
många olika intressenter och FASB ändrade sitt förslag. I februari 2001 kom ett reviderat 
förslag som innebar att goodwill inte längre skulle skrivas av enligt plan utan istället skulle 
den nedskrivningstestas varje år, eller oftare vid behov. Förslaget godkändes och det blev 
förbjudet att skriva av goodwill och i stället skulle nedskrivningstest göras. IASB valde till 
slut att följa FASB´s linje och ändrade sin standard för redovisningen av goodwill, de införde 
IFRS 3 samt en uppdatering av IAS 36 för att reglera detta. En harmonisering mellan IASB 
och FASB låg i linje med det så kallade Norwalk-agreement avtalet som FASB och IASB 
undertecknade i september 2002 för att just få till en harmonisering av deras olika 
redovisningsstandards.36 
 

3.1.3 Nedskrivningstest av goodwill och immateriella tillgångar med 
obegränsad nyttjandeperiod 
 
Idag tillämpas alltså IFRS 3 som presenterades av IASB våren 2004, den säger att goodwill 
och immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod inte längre skall skrivas av enligt 
plan, istället skall årliga nedskrivningstest göras, eller oftare om så bedöms vara nödvändigt. 
Ett nedskrivningstest går till så att koncernen testar om de tidigare uppskattade framtida 
kassaflödena fortfarande sannolikt kan antas genereras av dotterbolaget. D.v.s.. de kollar om 
förvärvet fortfarande är så lönsamt som det kalkylerades med initialt. Koncernen ska i sin 
årsredovisning ge information om nedskrivningsprövningen så att olika intressenter ska ha en 
möjlighet att själva bedöma dess tillförlitlighet.37 
                                                
34 Thorell, Den nya koncernredovisningen (2004) Sid. 89 
35 Ibid. Sid. 91  
36 Hartwig, Respondent lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 “Business 
combinations” (2006) 
37 Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner (2009) Sid. 3 
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I samband med nedskrivning av tillgångar finns framför allt tre frågeställningar att fundera 
över: 
 

1. Hur vet man när en tillgång ska prövas för nedskrivningsbehov? 
 
2. Om man kommer fram till att det finns ett nedskrivningsbehov, till vilket värde ska då 

tillgången skrivas ned? 
 
3. Om nedskrivning görs, hur ska den redovisas och vilka framtida effekter ska den få?38 

 
Parallellt med IFRS 3 tillämpas redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 som behandlar 
nedskrivningar och hur de skall redovisas. För att kontrollera om ett nedskrivningsbehov 
föreligger beträffande goodwill och immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 
beräknas och jämförs dess återvinningsvärde per KGE. Återvinningsvärdet kan förklaras som 
vad ett företag kan få ut av dess goodwill och/eller immateriella tillgångar med obegränsad 
nyttjandeperiod. Det beräknas antingen genom nyttjandevärdet (värdet av att den nyttjas i 
verksamheten för att generera framtida kassaflöden) eller nettoförsäljningsvärdet (verkligt 
värde minus försäljningskostnader).39 Vid beräkning av återvinningsvärde är det alltså 
företagen själva som väljer mellan: 
 

              Det högre av 
 
 
 
 
 
 
   Nyttjandevärde             Nettoförsäljningsvärde 
 
Figur 2: Hur återvinnigsvärdet bestäms 
 
 
Det är inte helt enkelt att beräkna nettoförsäljningsvärde för en KGE, det som försvårar 
processen är att det många gånger inte finns tillräckligt underlag för att göra en tillförlitlig 
värdering. Att titta på liknande försäljningar inom branschen kan vara en lösning men i 
praktiken är det väldigt svårt. Med anledning av detta används nyttjandevärdet i större 
utsträckning för att fastställa återvinningsvärdet. Nyttjandevärdet beräknas genom en 
värdering av de framtida kassaflödena för tillgången, vid beräkningen skall även en 
diskontering av kassaflöden göras med en lämplig diskonteringsränta, före finansiella 
betalningar och skatteavdrag. Företagets beräkning av framtida kassaflöden skall baseras på 
de av styrelsen fastställda prognoser och budgetar. In- och utbetalningar till grund för 
underhållinvesteringar av rörelsekaraktär får ingå i beräkningen men inte in- och utbetalningar 
av finansiell karaktär.40 
 
Överstiger nyttjandevärdet och/eller nettoförsäljningsvärdet redovisat värde på företagets 
goodwill föreligger inte något nedskrivningsbehov. Om det i stället skulle visa sig vara 

                                                
38 Marton m.fl., IFRS – i teori och praktik, (2008) Sid. 256 
39 Ibid. Sid. 255-260 
40 Smith, Redovisningens språk, (2006) Sid. 179-181 
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tvärtom skall alltså nedskrivning av goodwill och/eller övriga immateriella tillgångar med 
obegränsad nyttjandeperiod ske, är den redan helt nedskriven skall en fördelning av 
återstående nedskrivningsbehov ske på övriga tillgångar i enheten.41 
 
Finns det en indikation på att en tillgång har minskat i värde skall ett nedskrivningstest 
genomföras. Om sådana indikationer förekommer skall de bedömas med hjälp av både 
externa och interna informationskällor, minimum krav är att undersöka om någon av följande 
indikationer finns: 
 
 
Externa indikationer: 

 Tillgångens marknadsvärde har minskat väsentligt. 
 Marknadsförutsättningarna för det som producerats med hjälp av tillgången har 

försämrats. 
 Ökningar av marknadsräntan som kan påverka diskonteringsfaktorn. 
 Företagets börsvärde sjunker under företagets redovisade egna kapital. 

 
 
Interna indikationer: 

 Tillgången har skadats eller är föråldrad 
 Tillgång kan inte längre användas till det avsedda ändamålet. 
 Tillgångens avkastning förväntas sjunka eller har sjunkigt. 

 
 
Föreligger sådan indikationer som nämnts ovan skall företaget utföra en beräkning för att 
fastställa återvinningsvärdet och se om det finns något nedskrivningsbehov.42 
 
Ifall nedskrivningen inte längre är motiverad, skall detta testas med hjälp av de indikationer 
som utgör spegelbilder av de indikationer som nämnts ovan, de som låg till grund för 
prövningen av nedskrivningsbehovet. Har det skett en förändring i något av de antaganden 
som tidigare låg till grund för nedskrivningen och det genom denna förändring gör att 
återvinningsvärdet överstiger det redovisade värdet, skall nedskrivningen återföras. De 
antaganden som har förändrats t.ex. marknadsräntans storlek eller framtida kassaflöden, skall 
tydligt anges av företagsledningen.43  
 

3.2 Årsredovisning 
 
Alla aktiebolag, men även vissa handelsbolag skall upprätta årsredovisning. Den skall bestå 
av balansräkning, resultaträkning, noter samt en förvaltningsberättelse. En del större bolag 
skall även ha med en finansieringsanalys i årsredovisningen. I ÅRL´s förarbeten sägs att 
noterna är en integrerad del av balans- och resultaträkningarna, därför får de inte utelämnas. 
Dessa krav gör årsredovisningen till den mest omfattande finansiella rapporten. Större företag 
följs av fler intressenter vilket leder till större krav på informationsutgivningen i 
årsredovisningen.44 Alla företag som upprättar en årsredovisning skall skicka in den till 

                                                
41 Marton m.fl., IFRS – i teori och praktik, (2008) Sid. 260 
42 Smith, Redovisningens språk, (2006) Sid. 179 
43 Ibid. Sid. 184-185 
44 Kellgren Bjuvberg, Redovisning och beskattning, (2008) Sid. 33 
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Bolagsverket, de har sju månader på sig att skicka in den från det att räkenskapsåret är 
avslutat.45 
 
En balansräkning visar ett företags tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. Den delas in i 
två kolumner, på den ena sidan redovisas tillgångar och på den andra redovisas eget kapital 
och skulder. Tillgångssidan kallas aktivsidan medan skulder och eget kapital sidan kallas 
passivsidan, summan av de enskilda sidorna ska alltid vara samma. Skulder och eget kapital 
sidan visar hur tillgångarna har finansierats. Summan av de båda sidorna var för sig kallas 
omslutning. I balansräkningen finns en rubrik som kallas ”immateriella tillgångar”, det är 
under denna rubrik man hittar företagens eventuella goodwill.46 
 
En resultaträkning visar ett företags resultat för en viss period, och hur det har uppkommit. 
Den delas in i två kolumner, med företagets samlade kostnader på den ena sidan och 
intäkterna på den andra sidan, av differensen mellan dem kan man utläsa resultatet för 
verksamheten. Resultaträkningen kan upprättas enligt två olika modeller, en kostnadsslags- 
indelad och en funktionsindelad där skillnaden ligger i hur rörelseresultatets olika 
beståndsdelar redovisas. 47 
 
Till delar av balans- och resultaträkningen måste företagen lämna tilläggsupplysningar i form 
av noter, exempelvis skall det finnas en not på hur goodwill har redovisats. I noterna visas hur 
siffrorna i de olika posterna har räknats fram. Noterna kan även lämna upplysningar av allmän 
karaktär, exempelvis skall det redovisas om man har avvikit från rekommendationer från 
IASB.48 
 

3.3 Informationsasymmetri 
 
När den information som finns tillgänglig är ojämnt fördelad uppstår ett fenomen som kallas 
asymmetrisk information, det innebär att den ena parten innehar mer information än den 
andra. Problem som uppstår i samband med asymmetrisk information kan delas in i två delar; 
adverse selection och moral hazard.  
 
Adverse selection kan uppstå när företagsledningen vet mer om företagets situation och dess 
framtid än de externa investerarna, både befintliga och potentiella. Detta kan utnyttjas av 
ledningen genom att de lämnar ut ofullständig information, vilket försvårar investerarnas 
möjligheter att göra lönsamma investeringar. Känner investerare en oro för att företaget 
lämnar ofullständig information leder det till att de kommer vara mer aktsamma och således 
investera mindre i företaget.49 Ett klassiskt exempel på adverse selection är ”The market for 
used cars”, det handlar om marknaden för begagnade bilar. Här beskrivs ett fall där det finns 
två typer av bilar, de med lite högre standard och de med lite lägre, säljarna vet såklart vilka 
bilar som hör till respektive kategori medan köparna som inte innehar den informationen har 
svårt att värdera bilarna. Detta leder till att de är villiga att betala ett ”mellanpris” för en 
slumpvis utvald bil pga. den asymmetriska informationen som råder.50  
 

                                                
45 http://www.bolagsverket.se/arsredovisningar/ 
46 Leonardz & Blomquist, Årsredovisningen – en introduktion, (2005) Sid. 16 
47 Ibid. Sid. 21 
48 Ibid. Sid. 65-66 
49 Löfgren m.fl., Marknader med asymmetrisk information, Ekonomisk Debatt 2001, årg 29, nr 8, Sid. 1-2 
50 Pindryck & Rubinfeld, Microeconomics, (2008) Sid. 619 
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Moral hazard är ett informationsproblem som uppstår när äganderätt och kontroll separeras 
vilket är vanligt bland många stora företag. Detta dilemma leder till svårigheter för företagens 
investerare och långivare att kontrollera att företagsledningen handlar i deras intresse. 
Eftersom ledning och chefer kan vara skyddad från konsekvenserna av tvivelaktiga beslut 
finns inte några incitament för dem att alltid agera för företagets och således investerarnas 
samt långivarnas bästa. Uppstår detta kan det få stora konsekvenser för investerare vilket i sin 
tur påverkar företagets ekonomi.51 
 
Eftersom produkten av redovisning är information är det viktigt att den tillförlitlig och 
relevant, detta för att minska risken för att informationsasymmetri skall uppstå. Ju utförligare 
redovisningen är, desto mindre är risken för att fenomen som adverse selection och moral 
hazard uppstår. Till exempel bör företag lämna upplysningar i noter för att förklara hur de har 
kommit fram till siffrorna i årsredovisningen, dvs. vilka antaganden och faktorer som ligger 
till grund för uträkningarna. Det bör dock påpekas att även om all nödvändig information är 
tillgänglig finns det en risk för att individer tolkar den olika. Detta kan ha att göra med den 
enskilda individens preferens till risk.52 
 
Företagen har ett svårt val att göra, de vill å ena sidan lämna ut så mycket information som 
möjligt för att minska informationsgapet mellan ledningen och aktieägarna, om 
informationsasymmetrin minskar så kommer det enligt ekonomisk teori automatiskt leda till 
minskad kapitalkostnad och ett högre aktiepris. Å andra sidan kan det vara en nackdel med att 
lämna ut för mycket information så att även ens konkurrenter får tillgång till denna 
information. Om konkurrenterna får tillgång till information som är känslig så kan de dra 
nytta av detta i sin strävan efter att öka sina marknadsandelar. Det är alltså en svår balansgång 
för företagen, samtidigt som de ska tillfredställa aktieägarna och andra intressenter får de akta 
sig för att avslöja för mycket för sina konkurrenter. 53 
 
Jaggi & Low nämner i sin artikel en rad tidigare undersökningar som har visat ett samband 
mellan företagets storlek och dess informationsutgivning. Främst två anledningar till 
sambandet nämns som skäl till att de skulle vara mer motiverade att lämna mer information 
än mindre företag. För det första har stora företag fler intressenter som i sin tur ställer krav på 
hög informationsutgivning, för det andra har stora företag större finansiella resurser vilket helt 
enkelt gör att de har möjlighet att ge ut mer information.54 
 

3.4 Företagsförvärv 
 
Ett företagsförvärv är en investering som förväntas ge framtida avkastning, ökad försäljning 
och större marknadsandel för att i slutändan öka aktievärdet. Investeringens förväntade 
avkastning, dvs. det förvärvade företagets framtida resultat kombinerat med en uppskattning 
av förväntade framtida kassaflöden är det som avgör bedömningen av investeringens 
lönsamhet.55 Företagsförvärv kan vara en snabb väg till att öka marknadsandelen, detta genom 
att man tillgodogör sig ökad kunskap och teknologi. En av de främsta anledningarna till att ett 

                                                
51 Pindryck & Rubinfeld, Microeconomics, (2008) Sid. 628-630 
52 Ibid. Sid. 620-621 
53 Healy & Palepu, A review of the empirical disclosure litterature, (2000) Sid. 20 
54 Jaggi & Low, Impact of Culture, Market Forces, and Legal System on 
Financial Disclosures, (2000) Sid. 8 
55 Olve, Företag köper företag, (1988) Sid. 70 
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företag förvärvar ett annat är att de vill få tillgång till den kompetens som finns inom olika 
områden i företaget som förvärvas.56 
 
Utgångspunkten för att genomföra ett företagsförvärv kan givetvis skifta kraftigt men en 
strategisk analys av det egna företagets marknadssituation ligger nästan alltid till grund för 
beslutet. Med denna analys som grund kan företaget göra en bedömning av vilka potentiella 
företagsförvärv som kan bidra till att säkerställa överlevnad och tillväxt. När två företag slås 
samman finns tre möjligheter att skapa värde genom olika synergieffekter: 
 

 Givar-tagarmodellen: Denna modell utgår ifrån att det uppköpta företaget saknar 
väsentliga resurser för att nå framgång på marknaden, det köpande företaget överför 
resurser av olika slag till dem för att skapa lönsamhet i de båda företagen.  

 Utbytesmodelln: Denna modell utgår ifrån att det köpande företaget och det 
uppköpta företaget var för sig innehar resurser och kompetenser som motparten 
gynnas av att ta del av. Det sker alltså ett utbyte för att företagens olika resurser skall 
kunna utnyttjas på bästa sätt. 

 Samverkansmodellen: Denna modell utgår ifrån att det köpande företaget eller det 
uppköpta företaget innehar strategiska tillgångar av olika slag. Genom samverkan 
mellan de båda företagen kan dessa utnyttjas för att skapa relativa 
konkurrensfördelar.57 

 
Ekonomiska beräkningar ligger till grund för de flesta företagsförvärv, utifrån dessa 
beräkningar får man fram företagets totala värde eller värdet per aktie. Det belopp som räknas 
fram här skiljer sig många gånger avsevärt från det slutgiltiga priset som betalas för företaget. 
Denna skillnad uppstår eftersom hänsyn också tas till övrig information så som 
framtidsutsikter och tillväxtmöjligheter.58 Ett problem som kan uppstå vid företagsförvärv är 
när den ena parten har tillgång till relevant information som motparten saknar, så kallad 
asymmetrisk information. Det kan exempelvis vara så att man har bristande information om 
motpartens handlingar, det kan även handla om framtidsutsikter. Föreligger asymmetrisk 
information leder det till att beslut fattas på olika grunder, vilket gör att man inte alltid vet vad 
som köps, således kommer den ena parten förmodligen att missgynnas.59 När ett företag köper 
ett annat företag till ett högre pris än deras bokförda värde av det egna kapitalet blir 
mellanskillnaden goodwill, vilket ofta sker i praktiken. En färsk studie gjord av 
revisionsbolaget Ernst & Young visar att andelen goodwill i svenska bolagsförvärv i 
genomsnitt uppgår till 59 % av köpeskillingen.60  
 
 
 
 
 
 

                                                
56 Ruckman, Technology sourcing acquisitions, Journal of Strategy and Management 
Vol. 2 No. 1, 2009, Sid. 56 
57 Orrbeck, Företagsförvärv i praktiken, (2006) Sid. 20-25 
58 Johansson & Hult, Köpa och sälja företag, (2002) Sid.41 
59 Pindryck & Rubinfeld, Microeconomics, (2008) Sid. 620 
60 Nabizadeh, Se upp för goodwillsmällar, (2009) 
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4. Hypoteser 
 
I detta kapitel presenterar vi våra hypoteser, dvs. de oberoende variablerna i vår 
undersökning. 
 
Omsättning: 
Vår hypotes bygger på att företag med hög omsättning har större resurser samt fler 
intressenter och kommer därmed att följa redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 i högre 
utsträckning. Vi ser omsättning som en proxy på storleken på företaget. 
 
Denna hypotes grundar vi på tidigare studier som har indikerat att ett företags storlek har ett 
starkt samband med graden av informationsutgivning. Jaggi & Low (2000) nämner i sin 
artikel en rad tidigare undersökningar som har visat detta samband. Främst två anledningar till 
sambandet nämns, stora företag har fler intressenter som i sin tur ställer krav på hög 
informationsutgivning, stora företag har större finansiella resurser vilket helt enkelt gör att de 
har möjlighet att ge ut mer information. Healy & Palepu (2000) menar att företagen vill lämna 
ut så mycket information som möjligt för att minska informationsgapet mellan ledningen och 
aktieägarna. Företag med hög omsättning antas ha fler intressenter som kräver information, 
dessa företag borde alltså lämna mer information för att minska informationsgapet och på så 
vis minska kapitalkostnaden. 
 
Revisionsbyrå: 
Vår hypotes bygger på att företag reviderade av någon av de fyra stora revisionsbyråerna 
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG och Deloitte) kommer att följa 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 i högre utsträckning än företag reviderade av 
mindre aktörer. 
 
Denna hypotes grundar vi främst på att de fyra stora revisionsbyråerna helt enkelt är störst 
och antas ha en bredare kompetens i jämförelse med de mindre aktörerna. Pindryck & 
Rubinfeld (2008) menar att ju utförligare redovisningen är, desto mindre är risken för att 
fenomen som adverse selection och moral hazard uppstår. För att motverka att dessa fenomen 
skall uppstå tror vi att många företag väljer någon av de fyra stora som sin revisionsbyrå. 
Ytterligare en anledning till att vi valt att undersöka detta samband var att vi i tidigare 
uppsatser funnit denna typ av frågeställning som förslag på fortsatta studier. 
 
Bransch: 
Vår hypotes bygger på att företag inom IT-branschen kommer att vara mer återhållsamma 
med hur mycket information de lämnar ut gällande redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 
eftersom de befinner sig i en tillväxtbransch. 
 
Denna hypotes grundar vi främst på att IT-branschen är under tillväxt. Bjerre (2007) skriver i 
en artikel att under de senaste tio åren har antalet svenska IT-företag mer än fördubblats, hon 
ser ljust på branschens framtid. Detta resonemang stöds av siffror från SCB som visar att 
antalet IT-företag har ökat från 15 600st 1997 till 32 314st sista december 2006, vilket innebär 
en ökning med 107 procent. Att tillväxtföretag är mer återhållsamma när det gäller 
informationsutgivning grundar vi på Healy & Palepu (2000) som hävdar att för mycket 
informationsutgivning kan skada företaget gentemot sina konkurrenter.  
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5. Analys och resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera regressionsanalysen för att se om det finns ett 
samband mellan vår beroende och våra oberoende variabler. Vi har delat upp kapitlet utifrån 
våra oberoende variabler: Omsättning, revisionsbyråer, bransch samt medelvärdet av i vilken 
utsträckning företagen efterlever redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 . 
 
Beräkningarna som ligger till grund för analysen har genomförts i SPSS som är ett 
insticksprogram till MS Excel. Vi valde detta program eftersom det ger möjlighet att 
undersöka sannolikheten för samband mellan beroende och oberoende variabler. 
Undersökningen har gjorts genom en så kallad linjär regression. Det vi har tittat på är 
signifikansvärdet och betavärdet. Signifikansvärdet uttrycks i procent, där 5 % är gränsen för 
om ett statistiskt säkerställt samband föreligger. Ju högre procentsatsen är desto svagare är 
sambandet, risken för att resultatet har påverkats av slumpen tilltar. Betavärdet visar om 
sambandet är positivt eller negativt, är betavärdet större än 0 finns ett positivt samband mellan 
de undersökta variablerna, är betavärdet mindre än 0 finns ett negativt samband. Alltså, ju 
högre betavärdet är, desto större är sambandet. 
 

5.1 Medelvärde 
 
Vår undersökning visar att medelvärdet på företagens efterlevnad av redovisningsstandarden 
IAS 36 punkt 134 är 55,08 %, det tycker vi är en relativt låg siffra eftersom företagen enligt 
IASB skall följa standarden. Företagen är alltså tvungna att följa standarden, det är ett krav 
och ingen rekommendation. Att efterlevnaden bara blev 55,08 % tror vi beror på att 
standarden är relativt ny och företagen har inte lärt sig att tolka och tillämpa standarden fullt 
ut. 
 

5.2 Omsättning 
 
Vår hypotes om att företag med hög omsättning har större resurser samt fler intressenter och 
kommer därmed att följa redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 i högre utsträckning 
visade sig inte stämma och skall därmed förkastas. Signifikansnivån mellan företagens poäng 
uttryckt i procent och omsättning blev enligt vår undersökning 77,8 %, med ett betavärde på 
0,019 vilket gör att vi inte kan dra några paralleller mellan dessa variabler annat än att inget 
större samband föreligger. Den beroende variabeln påverkar alltså inte denna oberoende 
variabel i särskilt stor utsträckning. 
 
I likhet med dessa tidigare studier antog vi att det skulle finnas ett samband mellan storleken 
på företagen och deras informationsutgivning. Resultatet av vår regressionsanalys stödjer 
alltså inte detta resonemang, omsättning och informationsutgivning har ej något större 
samband enligt vår undersökning.  
 
Anledningen till att sambandet visade sig vara så pass svagt tror vi främst beror på att företag 
med hög omsättning i större relation till företag med lägre omsättning går med vinst, och 
därmed är de mer återhållsamma med sin informationsutgivning. Anledningen till detta tror vi 
beror på att de inte vill avslöja och lämna ut viss typ av information som deras konkurrenter 
kan dra nytta av samt att de inte vill locka nya aktörer till marknaden. 
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Ytterligare en tänkbar faktor till att vi inte fann något större samband skulle kunna vara att 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 fortfarande är relativt ny. De årsredovisningar vi 
har gått igenom är som sagt från 2007, vilket innebär att den nya regleringen kring 
nedskrivningstest av goodwill och immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod 
bara har tillämpats under 3 års tid. I och med detta spelar det alltså ingen roll att ett företag 
har stora resurser och fler intressenter att tillgodose, vi tror att skillnaden inte har hunnit 
utkristalliseras än. Ser man på sikt tror vi dock att sambandet mellan hög omsättning och 
efterlevnad av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 kommer att öka.  
 
Andra tänkbara faktorer som vi tror ligger till grund för det svaga sambandet är att 
redovisning överlag är en ganska komplext. Företagen har många intressenter att tillgodose 
och redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 är bara en liten beståndsdel i ett företags 
årsredovisning. Vi skulle kunna tänka oss att företagen helt enkelt prioriterar andra delar i 
informationsutgivningen. Smith (2006) menar att nettoförsäljningsvärdet vid ett 
nedskrivningstest är svårt att beräkna, vi anser att hela redovisningsstandarden IAS 36 punkt 
134 är svår att tillämpa, detta får vi också medhåll för av vår handledare Fredrik Hartwig. 
Även här tror vi att sambandet mellan hög omsättning och efterlevnad av 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 kommer att öka i takt med att företagen lär sig att 
tolka och tillämpa standarden på rätt sätt.  
 

5.3 Revisionsbyrå 
 
Vår hypotes om att företag reviderade av någon av de fyra stora revisionsbyråerna (Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG samt Deloitte) kommer att följa 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 i högre utsträckning än företag reviderade av 
mindre aktörer visade sig inte stämma och skall därmed förkastas. Signifikansnivån mellan 
företagens poäng uttryckt i procent och val av revisionsbyrå blev enligt vår undersökning 20,1 
%, med ett betavärde på 0,088 vilket gör att vi inte kan dra några paralleller mellan dessa 
variabler annat än att inget större samband föreligger. Den beroende variabeln påverkar alltså 
inte denna oberoende variabel i tillräckligt stor utsträckning. 
 
Resultatet av vår regressionsanalys visar alltså att inget större samband föreligger mellan 
informationsutgivning och valet av revisionsbyrå. Detta tror vi beror på att de mindre 
revisionsbyråerna inte nödvändigtvis har lägre kompetens kring redovisningsstandarden IAS 
36 punkt 134. Det kan helt enkelt vara så att det som skiljer de fyra stora revisionsbyråerna 
från övriga aktörer är att de har fler experter och därför uppfattas som mer tillförlitliga. 
 
Vidare tror vi att anledningen till att man väljer revisor från någon av de fyra stora 
revisionsbyråerna kan jämföras med när en vanlig konsument går in i en livsmedelsbutik, i de 
flesta fall kommer han att välja en produkt från ett varumärke han känner igen och har goda 
erfarenheter av. En annan faktor som kan spela in när företagen utser revisor kan vara att de 
vill signalera någon form av säkerhet och trygghet för de som tar del av årsredovisningen. 
Detta tror vi att de kan göra genom att välja någon av de fyra stora revisionsbyråerna, valet 
baseras alltså inte bara på kompetens utan mer på varumärke. 
 
Att skillnaden mellan hur väl företag reviderade av någon av de fyra stora revisionsbyråerna 
och företag reviderade av andra aktörer inte visade sig vara signifikant i vår undersökning 
skulle också kunna bero på det faktum att endast 8 av de 211 undersökta företagen är 
reviderade av en byrå som inte ingår i de fyra stora. Om det t.ex. hade visat sig att 50 företag i 
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vår undersökning var reviderade av någon av de mindre aktörerna kanske resultatet hade sett 
annorlunda ut. 
 

5.4 Bransch 
 
Vår hypotes om att företag inom IT-branschen kommer att vara mer återhållsamma med hur 
mycket information de lämnar ut gällande redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 visade 
sig inte stämma och skall därmed förkastas. Signifikansnivån mellan företagens poäng 
uttryckt i procent och det faktum att de verkar inom IT-branschen blev enligt vår 
undersökning 72,7 %, med ett betavärde på 0,024 vilket gör att vi inte kan dra några 
paralleller mellan dessa variabler annat än att inget större samband föreligger. Den beroende 
variabeln påverkar alltså inte denna oberoende variabel i särskilt stor utsträckning. 
 
I likhet med Healy & Palepus (2000) tes trodde vi att det skulle finnas ett samband mellan att 
företaget verkar inom IT-branschen och deras informationsutgivning. Resultatet av vår 
regressionsanalys stödjer alltså inte detta resonemang, verkan inom IT-branschen i jämförelse 
med andra branscher och informationsutgivning har ej något större samband enligt vår 
undersökning.  
 
Anledningen till att sambandet visade sig vara så pass svagt tror vi främst beror på att företag 
i tillväxtbranscher, såsom IT-branschen i detta fall är i behov av externa finansiärer för att 
fortsätta växa. Dem kräver information för att vara villiga att investera i företag, är 
informationen bristfällig är det svårt att locka till sig investeringar från externa finansiärer. I 
detta fall kan de alltså vara så att företagen helt enkelt valt att tillgodose befintliga och 
potentiella investerares intressen på bekostnad av risken att gagna konkurrerande 
verksamheter. 
 
En annan anledning till att IT-fötetagen inte följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 i 
lägre utsträckning än andra branscher kan vara att de inte ser informationen som skall lämnas 
enligt denna standard som känslig. Det kan vara så att IT-företagen inte anser att konkurrenter 
kan vinna några konkurrensfördelar genom att få tillgång till den information som skall 
lämnas enligt denna redovisningsstandard. Dock anser vi inte att detta är särskilt troligt då 
informationen som skall lämnas enligt denna standard borde vara känslig eftersom den i hög 
utsträckning handlar om företagens prognostiserade framtidsutsikter. Skulle man undersöka 
informationsutgivningen i andra delar av årsredovisningen skulle man kanske finna större 
skillnad.  
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning 
samt ge förslag på fortsatt forskning. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka i vilken utsträckning företag noterade på OMX-
börsen i Stockholm följer redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134, nedskrivningstest av 
goodwill och övriga immateriella tillgångar. Vi tittade sedan på tre faktorer som kan tänkas ha 
en inverkan på i hur stor utsträckning företagen följer denna redovisningsstandard. Genom att 
poängsätta företagen i undersökningen efter i hur stor utsträckning de följer 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 fick vi fram en beroende variabel, företagens poäng 
uttryckt i procent. Vi tittade sedan på några oberoende variabler som kunde tänkas ha en 
inverkan på i hur stor utsträckning företagen följer denna redovisningsstandard, de oberoende 
variablerna var: omsättning, revisionsbyrå och bransch. Resultatet av vår undersökning visar 
att det inte finns några statistiskt säkerställda samband mellan den beroende och våra 
oberoende variabler. Undersökning visar att medelvärdet på företagens efterlevnad av 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 är 55,08 %. 
 

 Medelvärdet på företagens efterlevnad av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 
var alltså endast 55,08 %, vilket vi anser är en relativt låg siffra. Exempelvis kan 
nämnas att inget företag fick några poäng enligt punkt f), känslighetsanalys. Det var 
några företag som hade gjort utförliga känslighetsanalyser men de visade sig inte vara 
känsliga vilket gjorde att informationen skall ses som överflödig och irrelevant enligt 
standarden, detta ledde till att inga poäng kunde delas ut.  

 
 Vår hypotes om att företag med hög omsättning har större resurser samt fler 

intressenter och att de därmed skulle följa redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 i 
högre utsträckning visade sig vara felaktig. Enligt vår undersökning finns det inget 
statistiskt säkerställt samband mellan företagens omsättning och i vilken utsträckning 
standarden efterlevs. Detta förvånar oss lite eftersom de borde vara intresserade av att 
lämna information till sina intressenter för att tillgodose deras behov. Anledningen till 
att de är återhållsamma med informationen kan bero på att de inte vill att deras 
konkurrenter skall få tillgång till känslig information.  

 
 Vår hypotes om att företag reviderade av någon av de fyra stora revisionsbyråerna 

kommer att följa redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 i högre utsträckning än 
företag reviderade av mindre aktörer visade sig vara felaktig. Enligt vår undersökning 
finns det inget statistiskt säkerställt samband mellan valet av revisionsbyrå och i 
vilken utsträckning standarden efterlevs. Detta tror vi beror på att de mindre 
revisionsbyråerna inte nödvändigtvis har lägre kompetens kring 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134. Det kan helt enkelt vara så att det som 
skiljer de fyra stora revisionsbyråerna från övriga aktörer är att de har fler experter och 
därför uppfattas som mer tillförlitliga. 
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 Vår hypotes om att företag inom IT-branschen kommer att vara mer återhållsamma 
med hur mycket information de lämnar ut gällande redovisningsstandarden IAS 36 
punkt 134 eftersom de befinner sig i en tillväxtbransch visade sig vara felaktig. Enligt 
vår undersökning finns det inget statistiskt säkerställt samband mellan verkan inom 
IT-branschen i jämförelse med andra branscher och i vilken utsträckning standarden 
efterlevs. Vi hade förväntat oss att det skulle finnas en skillnad mellan IT-branschen 
och övriga branscher eftersom de borde vara intresserade av att hålla undan viss 
känslig information från sina befintliga och potentiella konkurrenter. Anledningen till 
att sambandet visade sig vara så pass svagt tror vi främst beror på att företag i 
tillväxtbranscher, såsom IT-branschen i detta fall är i behov av externa finansiärer för 
att fortsätta växa. Dem kräver information för att vara villiga att investera i företag. 

 
Om IASB har en ambition att efterlevnaden av redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 
skall öka anser vi att hårdare sanktioner för de företag som inte följer standarden som det är 
föreskrivet ska tillämpas. I dagsläget verkar det som att företagen ser standarden som en 
rekommendation snarare än ett krav. 
 
 
Förslag på fortsatt forskning: 
 

 Undersöka andra oberoende variabler: Det vore intressant att exempelvis undersöka 
om det är någon skillnad mellan företag som har gjort en nedskrivning och de som inte 
har gjort någon vad gäller i vilken utsträckning dem följer redovisningsstandarden IAS 
36 punkt 134. Vidare skulle man kunna undersöka om företagens ålder samt hur länge 
de har varit noterade på OMX-börsen i Stockholm har någon påverkan på efterlevnad 
av standarden 

 
 Relativt ny standard: Eftersom redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 är relativt ny 

vore det intressant att göra en liknande undersökning igen om några år. 
 

 Hårdare straff: Eftersom påföljderna av att företagen inte efterlever 
redovisningsstandarden IAS 36 punkt 134 är ganska svaga i dagsläget vore det 
intressant att göra en undersökning om hårdare sanktioner skulle förbättra 
efterlevnaden av standarden. 
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Figurer 
 
Figur 1: http://www.uppsatser.se/uppsats e163ff32ff/ 
 
Figur 2: Egen 
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Bilaga 1 
 
Här följer en förteckning av de 211 företagen som har ingått i vår undersökning. Det som 
redovisas är företagens totala poäng, poängen uttryckt i procent, omsättning i Mkr. I 
kolumnen revisionsbyrå har vi satt 1:or på de företag som är reviderade av en av de fyra stora 
revisionsbyråerna och en 0:a på dem som är reviderade av övriga aktörer. I kolumnen bransch 
har vi satt en 1:a på de företag som enligt OMX-börsen i Stockholms uppdelning befinner sig 
i IT-branschen och en 0:a på företag som befinner sig i övriga branscher. 
 

Företagsnamn Poäng 
Poäng i 
procent Omsättning Revisionsbyrå Bransch 

AarhusKarlshamn AB 5 55,56 13028 1 0 
AcadeMedia AB 9 75 489 1 0 
Acando AB 4 44,44 1352 1 1 
ACAP Invest AB 4 44,44 864 1 0 
A-Com AB 5 50 642 1 0 
AddNode AB 8 72,73 795 1 1 
Addtech AB 8 72,73 3661 1 0 
Affärsstrategerna AB 6 60 95 1 0 
Alfa Laval AB 9 81,82 24849 1 0 
Anoto Group AB 6 60 169 1 1 
Aspiro AB 6 60 407 1 1 
ASSA ABLOY  AB 10 83,33 33550 1 0 
AstraZeneca PLC 5 50 190390 1 0 
Atlas Copco AB 7 77,78 63355 1 0 
Atrium Ljungberg AB 2 22,22 1850 1 0 
Autoliv Inc. 2 22,22 43745 1 0 
Avanza  AB 2 22,22 751 1 0 
Axfood AB 6 60 29189 1 0 
Axis AB 1 12,5 1671 1 1 
B&B TOOLS AB 4 40 6829 1 0 
Ballingslöv International AB 8 72,73 2 892 1 0 
BE Group AB 8 80 7650 1 0 
Beijer AB, G & L 5 55,56 3173 1 0 
Beijer Alma AB 6 60 1654 1 0 
Beijer Electronics AB 7 70 979 1 1 
Bergs Timber AB 3 30 782 1 0 
Betsson AB 9 75 649 1 0 
Bilia AB 7 63,64 15402 1 0 
Billerud AB 1 11,11 7770 1 0 
Biolin AB 3 33,34 88,4 1 0 
BioPhausia AB 3 30 465 1 0 
Biotage AB 6 60 496 1 0 
Biovitrum AB 5 45,45 1256 1 0 
Björn Borg AB 8 72,73 495 1 0 
Boliden AB 4 44,44 33204 1 0 
Bong Ljungdahl AB 5 55,56 1991 1 0 
BRIO AB 8 66,67 930 1 0 
Broström AB 3 33,33 3504 1 0 
BTS Group AB 7 77,78 523 1 0 
Bure Equity  AB 7 63,64 2648 1 0 
Cardo AB 7 70 9116 1 0 
Carl Lamm AB 2 22,22 1055 1 1 
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Cash Guard AB 6 66,67 387 1 0 
Cision AB 7 63,64 1873 1 0 
Cloetta Fazer AB- fazer konfektyrservice 6 54,55 3253 1 0 
Connecta AB 7 77,78 722 1 1 
Consilium AB 6 66,67 756 1 0 
Cybercom Group Europe AB 5 55,56 1165 1 1 
D. Carnegie & Co AB 8 72,73 5658 1 0 
Dagon AB 1 11,11 383 0 0 
Digital Vision AB 9 81,82 115 1 1 
DORO AB 4 36,37 346 1 1 
Duni AB 7 70 3985 1 0 
Duroc AB 1 11,11 560 1 0 
Elanders AB 9 81,82 2036 1 0 
Electrolux,  AB 9 75 104732 1 0 
Elekta AB 6 60 4525 1 0 
ElektronikGruppen BK AB 7 63,64 839 1 1 
Enea AB 6 66,67 821 1 1 
Eniro AB 11 91,67 6443 1 0 
Ericsson, Telefonab. L M 8 72,73 187780 1 1 
Expanda AB- lammhults 8 72,73 829 1 0 
Fagerhult, AB 7 77,78 2527 1 0 
Feelgood Svenska AB 1 11,11 475 1 0 
Fenix Outdoor AB 5 55,56 858 0 0 
Gant Company AB 7 63,64 1370 0 0 
Getinge AB 6 54,55 16445 1 0 
Gunnebo AB 6 66,67 7025 1 0 
Gunnebo Industrier AB 6 66,67 2065 1 0 
Hakon Invest AB 9 75 1075 1 0 
Haldex AB 5 55,56 7940 1 0 
Hemtex AB 6 66,67 1486 1 0 
Hexagon AB 6 54,55 14587 1 0 
HiQ International AB 6 66,67 974 1 1 
HL Display AB 3 33,33 1571 1 0 
HMS Networks AB 6 66,67 269 1 1 
Holmen AB 4 44,44 22052 1 0 
HQ AB 5 55,56 1490 1 0 
Human Care HC AB 6 66,67 128 1 0 
Husqvarna AB 6 54,55 33284 1 0 
IBS AB 9 81,82 2260 1 1 
Industrial & Financial Systems, IFS AB 3 33,33 2356 1 1 
Indutrade AB 5 55,56 5673 1 0 
Intellecta AB 7 70 471 1 0 
Jeeves Information Systems AB 4 44,44 130 1 1 
JM AB 5 55,56 12731 1 0 
KappAhl Holding AB 8 72,73 4474 1 0 
Kaupþing banki hf. 6 60 1775 1 0 
Kinnevik, Investment AB 6 60 7673 1 0 
Know IT AB 7 77,78 982 1 1 
Kungsleden AB 1 11,11 2612 1 0 
Lagercrantz Group AB 7 63,64 1974 1 1 
Latour, Investmentab. 5 50 6730 1 0 
LBI International AB 6 66,67 1429 1 1 
Ledstiernan AB 1 11,11 564 1 0 
Lindab International AB 6 66,67 9280 1 0 



39 

LogicaCMG Plc 7 70 10917 1 1 
Lundbergföretagen AB, L E 4 44,44 25958 1 0 
Lundin Mining Corporation 3 33,33 6849 1 0 
Lundin Petroleum AB 2 22,22 5484 1 0 
Malmbergs Elektriska AB 3 33,33 578 1 0 
Meda AB 6 66,67 8145 1 0 
Mekonomen AB 6 66,67 2550 1 0 
Metro International S.A. 8 72,73 2927 1 0 
Midelfart Sonesson AB 8 72,73 1659 1 0 
Midway Holding AB 3 33,33 2450 1 0 
Millicom International Cellular S.A. 6 66,67 17001 1 0 
Mobyson AB 4 44,44 135 1 1 
Modern Times Group MTG AB 5 55,56 11351 1 0 
Modul 1 Data AB 5 55,56 185 1 1 
MSC Konsult AB 5 55,56 36,8 0 1 
MultiQ International AB 6 66,67 106 1 1 
Munters AB 6 66,67 6262 1 0 
NCC AB 5 55,56 58397 1 0 
Nederman Holding Aktiebolag 6 66,67 1041 1 0 
NeoNet AB 4 44,44 689 1 0 
Net Insight AB 6 66,67 229 1 1 
New Wave Group AB 7 63,64 4194 1 0 
NIBE Industrier AB 5 55,56 5402 0 0 
Nilörngruppen AB 3 33,33 301 1 0 
Nobel Biocare Holding AG 6 66,67 3709 1 0 
Nobia AB 6 66,67 16622 1 0 
NOCOM AB  - intoi 6 60 532 1 1 
Nokia Oyj 4 44,44 481644 1 1 
Nolato AB 6 66,67 2421 1 1 
Nordea Bank AB 6 66,67 74389 1 0 
Nordnet  AB 6 66,67 1179 1 0 
NOTE AB 7 70 1744 1 1 
NovaCast Technologies AB 5 55,56 73,5 1 0 
NOVOTEK AB 4 44,44 264 0 1 
OEM International AB 8 72,73 1495 1 0 
OMX AB 7 63,64 4067 1 0 
Opcon AB 9 90 336 1 0 
Orc Software AB 6 60 529 1 1 
Oriflame Cosmetics S.A. 5 45,45 10465 1 0 
Ortivus AB 7 70 162 1 0 
PA Resources 2 22,22 2751 1 0 
PartnerTech AB 7 70 2644 1 1 
Peab AB 6 66,67 31977 1 0 
Peab Industri AB 7 77,78 7325 1 0 
Phonera AB 5 55,56 300 1 0 
Poolia AB 6 66,67 1340 1 0 
Precise Biometrics AB 6 66,67 24,8 1 0 
Prevas AB 6 66,67 476 1 1 
Pricer AB 5 55,56 432 1 1 
ProAct IT Group AB 5 55,56 865 1 1 
Probi AB 6 60 44,7 1 0 
Proffice AB 7 63,64 3791 1 0 
ProfilGruppen AB 6 60 1179 1 0 
Q-Med AB 3 33,33 1318 1 0 
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Ratos AB 3 33,33 21179 1 0 
ReadSoft AB 4 44,44 562 1 1 
Rederi AB Transatlantic 1 11,11 2537 1 0 
Rejlerkoncernen AB 6 66,67 651 1 0 
Rezidor Hotel Group AB 6 60 7407 1 0 
RNB RETAIL AND BRANDS AB 7 63,64 3440 1 0 
Rörvik Timber AB 1 11,11 2642 1 0 
SAAB AB 7 70 23021 1 0 
Sandvik AB 6 66,67 86338 1 0 
SAS AB 8 80 50598 1 0 
SCANIA AB 3 33,33 84486 1 0 
Scribona AB 4 44,44 8118 1 1 
Seco Tools AB 4 36,37 6034 1 0 
SECTRA AB 3 33,33 715 0 0 
Securitas AB 8 80 62908 1 0 
Securitas Direct AB 2 22,22 3816 1 0 
Securitas Systems AB - niscayah 6 60 7260 1 0 
Semcon AB 5 55,56 2497 1 0 
Sigma AB 6 66,67 1378 1 1 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 5 50 40440 1 0 
Skanditek Industriförvaltning AB 2 25 680 1 0 
Skanska AB 6 60 138781 1 0 
SKF, AB 3 33,33 58559 1 0 
SkiStar AB 6 66,67 1359 1 0 
Softronic AB 6 66,67 307 1 1 
SSAB Svenskt Stål AB 1 11,11 40441 1 0 
Stora Enso Oyj 4 44,44 127231 1 0 
Studsvik AB 5 55,56 1315 1 0 
SWECO AB 4 44,44 4570 1 0 
Swedbank AB 8 66,67 32924 1 0 
Svedbergs i Dalstorp AB 6 66,67 527 1 0 
Swedish Match AB 5 50 12551 1 0 
Svenska Cellulosa AB SCA 8 72,73 113465 1 0 
Svenska Handelsbanken AB 5 55,56 27126 1 0 
SwitchCore AB 2 22,22 97 1 1 
Systemair AB 5 55,56 2664 1 0 
Technology Nexus AB 1 11,11 134 1 1 
Tele2 AB 2 22,22 43420 1 0 
Teleca AB 5 50 1311 1 1 
Telelogic AB 4 40 1717 1 0 
TeliaSonera AB 7 70 96344 1 0 
Teligent AB 5 45,45 434 1 0 
Thalamus Networks AB 5 55,56 188,9 0 1 
Ticket Travel Group AB 8 80 507 1 0 
TietoEnator Oyj 6 66,67 16845 1 1 
Tilgin AB 1 11,11 394 1 1 
TradeDoubler AB 5 50 2664 1 1 
Transcom WorldWide S.A. 5 55,56 5653 1 0 
Trelleborg AB 7 77,78 30810 1 0 
Tricorona AB 6 66,67 217 1 0 
Unibet Group plc 5 55,56 1046 1 0 
VBG GROUP AB 3 33,33 1323 1 0 
Wedins Skor & Accessoarer AB - venue retail group 7 63,64 669 1 0 
West Siberian Resources Ltd 2 22,22 2458 1 0 
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Westergyllen, AB - elos 6 54,55 433 1 0 
Vitrolife AB 6 66,67 189 1 0 
Volvo, AB 5 55,56 285405 1 0 
XANO Industri AB 4 44,44 1361 1 0 
XPonCard Group AB 5 55,56 1109 1 0 
ZodiakTelevision AB 5 55,56 1055 1 0 
Ångpanneföreningen, AB 5 55,56 3862 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


