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Sammanfattning 

 
Problembakgrund: Företagsförvärv är vanligt förekommande och genom detta 

tillkommer ofta nya tillgångar på balansräkningen. Detta är goodwill och immateriella 

tillgångar som kan ha upparbetats i bolaget, men som först får tas upp som tillgångar 

vid ett företagsförvärv i enlighet med IFRS. Värden på varumärken kan ha stor 

betydelse för företag, men de kan även vara komplicerade att värdera. Varumärken och 

goodwill kan ha en obestämbar nyttjandeperiod, vilket gör att nedskrivningsprövningar 

krävs. Vi ämnar därmed att i detta arbete undersöka nedskrivningsprövningar, och 

tillhörande situationer. 

Problemformulering: Går det att observera några mönster för hur företag med 

redovisade varumärken går till väga gällande nedskrivningsassocierade situationer för 

kassagenererande enheter, diskonteringsräntor och uträkning av återvinningsvärden? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka den praktiska appliceringen av regelverken 

rörande redovisningen av goodwill och varumärken vid nedskrivningar och tillhörande 

situationer. För att studera detta kommer vi att använda oss av tre delsyften. 

Metod: För studien valdes en objektiv syn eftersom fokus har varit på att konstatera vad 

som presenteras i årsredovisningar och inte att tolka detta. Detta kan även länkas 

samman med valet av en positivistisk vetenskapssyn. Positivismen och objektivismen 

kan ofta kopplas ihop med deduktivismen, vilket så även har gjort i denna studie. Målet 

var att testa den redan existerande teorin på ett nytt urval för att se ifall tidigare studier 

kunde appliceras även för detta urval. Från teorin bildades även nya forskningsfrågor 

och problem som ämnades undersökas. En tvärsnittsdesign användes sedan för att 

hämta information från primärdata. 

Teori: Teorikapitlet har främst lutat sig mot IFRS, vilket var det regelverk som var 

aktuellt för studien urval, samt studier av Carlin & Finch och Petersen & Plenborg. 

Dessa studier har varit inriktade mot notupplysingar och därmed direkt applicerbara på 

vårt problem, men även andra teorier som agentteorin har använts för att kunna förklara 

de problem som diskuteras i arbetet. 

Empiri och slutsats: Vi valde att studera tre olika delar av nedskrivningsprövningen. 

Dels kassagenererande enheter (KGE). För dessa kunde vi observera att våra resultat i 

stor utsträckning stämde överens med tidigare studier gällande antalet KGE som fanns i 

företagen, hur goodwill och varumärken fördelades på dem, och deras betydelse för 

nedskrivningar. För diskonteringsräntor kunde vi också observera att våra resultat 

stämde överens med de tidigare studierna som utförts inom området gällande hur många 

olika diskonteringsräntor företagen använde sig av och hur dessa räknades ut. Den 

tredje delen vi observerade var hur varumärken behandlades vid nedskrivningsprövning. 

Där kunde vi konstatera att företagen valde att behandla varumärken på samma sätt som 

goodwill gällande valet av metod för att räkna ut återvinningsvärdet, samtidigt som 

fördelningen mellan företagen var förhållandevis jämn för vilka nyttjandeperioder de 

nyttjat för varumärkena.  
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Aktiebolag, ekonomiska föreningar med flera ska i slutet på bokföringsåret upprätta en 

årsredovisning (BFL 6:1). För börsnoterade bolag inom EU ska redovisningen ske 

enligt reglerna i IFRS (EG 1606/2002 p. 2). I IAS 1:10 anges att för att en finansiell 

rapport ska ses som fullständig ska den bland annat innehålla rapporter över finansiell 

ställning vid periodens slut, rapporter över resultat och övrigt totalresultat för perioden, 

rapporter över förändringar i eget kapital för perioden och  noter som består av en 

sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper och annan förklarande. 

Enligt European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG, 2012, s. 6) är noterna i 

dagens årsredovisningar för omfattande och kan inte längre ses som fotnoter till den 

finansiella redovisningen. Istället har noterna blivit en möjlighet att kompensera för de 

brister som kan anses finnas inom standarder som rör identifiering och mätbarhet 

(EFRAG, 2012, s. 6). EFRAG (2012, s. 15) anser att det är viktigt att undvika 

överdriven redovisning och att detta kan orsakas av såväl överdrivna krav från 

standarder som brister i uträkningar av materialitet i redovisningarna. Den överdrivna 

redovisningen gör att viktig information kan försvinna i mängden (Institute of Chartered 

Accountants of Scotland & New Zeeland Institute of Chartered Accountants, 2011, s. 

2). Vidare behöver även kommunikationen och organiseringen i redovisningen 

förbättras för att bättre kunna möjliggöra jämförbarhet och möjligheten att förstå 

(EFRAG, 2012, s. 15). Standarder som rör relevansen bör ses över, då dessa kan anses 

vara bristande eftersom information utan särskild relevans inkluderas i redovisningen 

(EFRAG, 2012, s. 16). Detta gäller ofta immateriella tillgångar (EFRAG, 2012, s. 16). 

Att se över riktlinjer kring relevans ger sannolikt en minskad mängd information i 

redovisningarna, vilket skulle kunna anses önskvärt eftersom informationen av intresse 

därmed blir belyst på ett tydligare sätt (EFRAG, 2012, s. 17). 

Noterna i årsredovisningarna ämnar bidra med trovärdighet till den finansiella 

redovisningen (EFRAG, 2012, s. 21). Detta genom att agera som förtydligande och 

förklarande information för den finansiella redovisningen.  Det är de personer som 

upprättar de finansiella rapporterna som bedömmer vilken information som ska var med 

och då även vilka delar av standarden som är väsentlig (EFRAG, 2012, s. 47), detta 

kräver en professionell bedömning (EFRAG, 2012, s. 50). Detta kan göra det svårt för 

vissa intressenter att granska och bedöma årsredovisningarna, vilket leder till att de inte 

kan skapa sig en rättvis bild av företaget. EFRAG (2012, s. 58) påtalar att 

kommunikationen i de finansiella rapporterna är viktig, men att det ofta läggs ett större 

fokus på överensstämmelse med de finansiella standarderna. Ett exempel på bristande 

kommunikation i rapporterna är när företagen ska tydliggöra att de använt antaganden 

och omdöme, eftersom de ofta enbart skriver att de har använt antaganden och 

omdömen men inte vilka dessa är och hur de har sitt ursprung i verksamheten (EFRAG, 

2012, s. 60). 

En situation där omdöme och antaganden är vanligt är vid företagsförvärv, framför allt 

när immateriella tillgångar är inblandade. Företagsförvärv är inget ovanligt i dagens 

samhälle, det sker av olika anledningar inom alla branscher. Det kan vara direkta 

uppköp, fusioner och stegvisa förvärv genom stigande aktieinnehav för att nämna några. 
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Vid en del av dessa förvärv identifieras och redovisas dessutom tillgångar som inte har 

funnits med på balansräkningen tidigare. Dessa tillgångar är främst immateriella 

tillgångar och goodwill som har upparbetats i det förvärvade företaget men på grund av 

regler i gällande standard inte fått redovisats tidigare (IFRS 3; IFRS 38).  

Regler om detta finns sedan 2005 angivna i IFRS 3 Rörelseförvärv och i IAS 38 

Immateriella tillgångar. Vid värdering av immateriella tillgångar som anskaffats genom 

ett företagsförvärv ska värdering ske till verkligt värde vilket innebär att standarden 

IFRS 13 om Värdering till verkligt värde ska användas, tillgångarna anses uppfylla 

kraven för att få redovisas i förvärvarens finansiella rapport när de har förvärvats vid ett 

rörelseförvärv (IAS 38:33). 

Exempel på immateriella tillgångar som anges i IAS 38:9 är “vetenskaplig eller teknisk 

kunskap, utformning och införande av nya processer eller system, licenser, rättigheter, 

kunskap om marknader och varumärken (inklusive utgivningsrätter)”. Vid anskaffning, 

utveckling eller förbättring av dessa kan kostnader härledas till bland annat 

“programvaror, patent, upphovsrätter, filmer, kundregister, förvaltningsrättigheter 

avseende hypotekslån, fiskelicenser, importkvoter, franchiseavtal, kund- eller 

leverantörsrelationer, kundlojalitet, marknadsandelar och marknadsrättigheter”. 

En speciell grupp av immateriella tillgångar får enligt IAS 38:63-64 inte tas upp i den 

finansiella rapporten om de är internt upparbetade, dessa är varumärken, 

utgivningsrättigheter för tidningar och publikationer, kundregister och liknande. Det är 

endast efter ett förvärv de får tas upp i balansräkningen. I IFRS 3:13 anges att tillgångar 

och skulder som inte redovisats i det förvärvade företaget får tas upp av förvärvaren i 

dess rapport över finansiell ställning. Som exempel på sådana tillgångar anges 

varumärkesnamn, patent eller kundrelationer. 

Av dessa immateriella tillgångar har vi valt att till viss del fokusera på varumärken 

bland annat eftersom de kan representera stora värden, och kan ha stor betydelse för 

företagen även när de lämnas utanför den finansiella rapporten. Dessutom kan 

varumärken som redovisas i den finansiella rapporten i likhet med redovisad goodwill 

ha en obestämbar nyttjandeperiod (Gieringer, 2012). Genom observation har det även 

upptäckts att goodwill kan representera stora värden på balansräkningen, men denna får 

inte redovisas i balansräkningen om den är internt upparbetad (IAS 38.48). Skillnaden 

mellan goodwill och en immateriell tillgång är att den immateriella tillgången är 

identifierbar medan goodwill som uppkommer vid ett rörelseförvärv är framtida 

ekonomiska fördelar som kommer att tillfalla företaget och som kan hänföras till andra 

tillgångar som anskaffats vid förvärvet (IAS 38:11). Trots att goodwill inte klassas som 

en immateriell tillgång enligt IAS 38 kommer vi fortsättningsvis i det här arbetet att 

även syfta på goodwill när vi skriver om immateriella tillgångar. 

Enligt IFRS 3:11 måste de förvärvade tillgångarna och skulderna uppfylla kraven för 

tillgångar och skulder. I de fall då de immateriella tillgångarna vid förvärvet inte 

uppfyller dessa krav ska de redovisas som goodwill i stället (IAS 38:10). Enligt Sellin & 

Todoran (2013, s. 8) står varumärken ofta för majoriteten av redovisad goodwill. 
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Enligt tidigare redovisningsregler gällande behandling av goodwill skulle goodwill-

tillgångar skrivas av över en fastställd livslängd som maximalt fick vara 40 år. Detta 

gav företagen den svåra uppgiften att vid förvärvstillfället försöka bedöma livslängden 

för de förväntade framtida inbetalningarna hänförda till goodwill-tillgången. När IFRS 3 

publicerades ändrades denna standard och i dagens redovisning ska goodwill istället 

årligen testas för nedskrivning (IAS 36:10b). 

För immateriella tillgångar måste företaget bestämma om tillgången har en obestämbar 

eller bestämbar nyttjandeperiod enligt de riktlinjer som finns angivna i IAS 38:88, 

nyttjandeperioden är obegränsad när det inte finns någon förutsägbar gräns för hur länge 

tillgången förväntas generera intäkter. Fastställs nyttjandeperioden som obestämbar ska 

tillgången årligen testas för nedskrivning i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar. 

Om det i företaget finns både immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 

och goodwill ska då båda dessa tillgångar testas för nedskrivningar årligen, detta finns 

angivet i IAS 36:10. Dessutom ska alla tillgångar testas för nedskrivning om det finns 

indikationer på att en värdeminsking har skett (IAS 36:9). En tillgång ska skrivas ned 

om dess redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde (IAS 36:8 ). 

Återvinningsvärdet för tillgångarna räknas ut som det högre av deras verkliga värde 

minus försäljningskostnader eller deras nyttjandevärde (IAS 36:18). 

När återvinningsvärdet för goodwill ska räknas ut måste tillgången fördelas på KGE 

inom företaget. Detta görs för att återvinningsvärdet ska baseras på de tillgångar som 

drar fördel av de ökade intäkterna hänförliga till goodwillen, eftersom goodwill inte är 

en identifierbar tillgång kan inte dessa beräkningar göras enbart för goodwillen. En 

KGE är den minsta identifierbara gruppen som i huvudsak självständigt bidrar till 

inbetalningar enligt IAS 36:6. 

För att värdera de immateriella tillgångarna till verkligt värde finns riktlinjer i IFRS 13. 

I den standarden finns det tre möjliga metoder att använda vid värdering av förvärvade 

immateriella tillgångar. Dessa är marknadsvärdesmetoden, kostnadsmetoden och 

kassaflödesmetoden. Marknadsvärdesmetoden innebär att värderingen görs baserat på 

försäljningspriset för liknande tillgångar (IFRS 13:B5). Kostnadsmetoden innebär att 

värderingen baseras på de kostnader som skulle krävas för att ersätta tillgången (IFRS 

13:B8). Kassaflödesmetoden innebär en nuvärdesberäkning av de framtida kassaflöden 

som tillgången förväntas ge upphov till (IFRS 13:B10). Dessutom har dessa modeller 

olika undergrupper med olika varianter av varje modell, flest varianter finns det för 

kassaflödesmodellen, som även är den populäraste modellen vid värdering av 

immateriella goodwill (Reilly & Schweihs, 1999, s. 386). Dessa modeller kommer vi att 

gå in på mer i teorin. 

Nyttjandevärdet för en tillgång beräknas genom en uppskattning av de framtida in - och 

utbetalningarna som tillgången ger upphov till i den löpande verksamheten och i 

samband med att den avyttras/utrangeras och en diskontering av framtida betalningar. 

För att uppskatta dessa in och utbetalningar ska företagsledningen utgå från budgetar 

och prognoser externa faktorer och så vidare.  Tidigare studier gjorda i Australien och 

Europa (Amiraslani et al., 2013; Carlin & Finch, 2011; Petersen & Plenborg, 2010) 

tyder på att nyttjandevärdet är den populäraste metoden att använda när 

återvinningsvärdet för immateriella tillgångar ska räknas ut. 
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Diskonteringsräntan som används när nyttjandevärdet räknas ut ska spegla den risk som 

finns för tillgångarna. Därmed har marknaden och branschen som de immateriella 

tillgångarna är allokerade till stor betydelse för den diskonteringsränta som bör 

användas. Tidigare studier har dock visat att en del företag använder samma 

diskonteringsränta för flera KGE inom företaget. Detta kan i vissa fall vara försvarbart 

då KGE kan ha många likheter med varandra men det kan även vara en indikation på att 

företaget inte har gjort en individuell riskbedömning för varje KGE.  

1.2 Problem 

När återvinningsvärdet för en tillgång räknas ut är det många aspekter som ska tas med i 

beräkningarna. Dels ska metoden för att räkna fram återvinningsvärdet fastställas, 

antingen ska beräkningen ske med hjälp av nyttjandevärdet eller det verkliga värdet 

minus försäljningskostnaderna, för båda dessa metoder är det många uppskattningar 

som behöver genomföras från företagens sida för att komma fram till tillgångens 

återvinningsvärde (IAS 36). Dessutom ska goodwill och i de fall företagen vill, även 

varumärken fördelas på KGE. Tidigare studier med inriktning mot IFRS som 

genomförts i Europa och Australien (Amiraslani et al., 2013; Carlin & Finch, 2011; 

Petersen & Plenborg, 2010) har visat att det för goodwill är vanligast att nyttjandevärdet 

används när återvinningsvärdet ska räknas fram, dessa studier har även behandlat 

fördelningen av goodwill på KGE och beräkning av diskonteringsräntor. För KGE har 

tidigare studier visat på brister i fördelningen av goodwill på de olika kassagenererande 

enheterna och även brister i storleken på dem, för diskonteringsräntorna har tidigare 

studier visat på att många företag använder samma diskonteringsränta för ett flertal 

KGE vilket kan leda till felaktiga diskonteringsräntor används (Carlin & Finch, 2011; 

Petersen och Plenborg, 2010). Även för övriga immateriella tillgångar är den vanligaste 

metoden enligt en Europeisk studie att nyttjandevärdet används (Amiraslani et al., 

2013).  

Det har även gjorts några studier där forskarna har försökt ta reda på vilka variabler som 

styr hur väl dessa reglerna i IFRS följs av olika företag i Europa (Amiraslani et al., 

2013; Glaum et al. 2013). I en av dessa studier, genomförd av Glaum et al. (2013, s. 

165) finns ett fokus på hur främst hanteringen av goodwill kan förklaras. I den andra 

studien har årsredovisningar granskats för att observera vilka skillnader det finns mellan 

de europeiska ländernas redovisning och vad som kan förklara dessa skillnader 

(Amiraslani et al. 2013, s. 22). I Amiraslanis (2013, s. 23) studie har goodwill, 

immateriella tillgångar och materiella tillgångar studerats. De kommer i sin studie fram 

till att det finns skillnader i hur informativa upplysningar som lämnas både mellan olika 

länder och mellan branscher (Amiraslani et al., 2013, s. 31-32). 

Immateriella tillgångar innefattar dock många olika tillgångar, till exempel 

utvecklingskostnader, patent och varumärken. Vi har inte hitta någon studie som har 

granskat dessa tillgångar separat. Därför har vi valt att studera varumärken då vi anser 

att det är en intressant tillgång om skiljer sig från de övriga i och med att den både kan 

ha en obestämbar nyttjandeperiod och en bestämd. För nedskrivningsprövning av 

varumärken specifikt har vi enbart hittat en teoretisk studie, inga praktiska, vilken var 

en studie av Salinas från 2009.  
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Vi vill med vår studie få en förståelse för vilken effekt redovisade varumärken har för 

företags redovisning detta för att komplettera tidigare teorier gällande 

nedskrivningsprövningar av goodwill och immateriella tillgångar genom att visa en av 

de immateriella tillgångarna mer djupgående och i vilken utsträckning behandlingen av 

varumärken stämmer överens med vad som har visats i tidigare studier. 

1.3 Problemformulering 

Går det att observera några mönster för hur företag med redovisade varumärken går 

till väga gällande nedskrivningsassocierade situationer för kassagenererande enheter, 

diskonteringsräntor och uträkning av återvinningsvärden? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den praktiska appliceringen av regelverken rörande 

redovisningen av goodwill och varumärken vid nedskrivningar och tillhörande 

situationer. För att studera detta kommer vi att använda oss av tre delsyften. 

Delsyfte 1: Kassagenererande enheter 
Vi kommer att studera goodwill och varumärken på börsnoterade svenska bolag och hur 

de fördelar sina varumärken och goodwill-tillgångar på KGE. Går det att observera 

mönster i hur fördelningen genomförs och finns det likheter med tidigare studier. 

Delsyfte 2: Diskonteringsräntor vid nedskrivning av goodwill och varumärken 
Vi ska även studera hur företagen går tillväga vid uträkningen av 

diskonteringsräntor  för att se om vi finner några skillnader eller likheter gentemot 

tidigare studier. Vi ska även undersöka om det går att observera några mönster kring 

användningen av diskonteringsräntor i vår egen studie. 

Delsyfte 3: Behandling av varumärken 
Slutligen ska vi studera vilka värderingsmetoder företagen använder när 

nedskrivningsprövningar genomförs för varumärken. Vi ämnar undersöka ifall samma 

metoder används för goodwill som för varumärken och ifall det skiljer sig åt mellan 

företag gällande vilka metoder som används. 

 
1.5 Avgränsningar 

Vi kommer i vår studie enbart titta på förvärvade varumärken, detta beslut har vi tagit 

pågrund att reglerna för redovisning av immateriella tillgångar som återfinns i 

standarden IAS 38. I punkt 63-64 fastslås att varumärken som är internt upparbetade 

inte ska tas upp som en tillgång i företagets redovisning. Därför ska vi enbart fokusera 

på varumärken som tillfallit företagen genom förvärv. Därigenom syns de på företagens 

balansräkningar och är lätta att urskilja. 

Vi har tittat på årsredovisningar för bokföringsår 2014 respektive 2014/2015. Vi har valt 

att begränsa oss till enbart ett bokföringsår då vi förutsätter och har sett en tendens till 

att nedskrivningsprövningar av immateriella tillgångar ser ungefär likadana ut varje år 

och därmed ansåg vi inte att tillförlitligheten för vår studie inte skulle öka ifall vi 

studerade fler år. Dessutom ansåg vi att vårt stickprov på ca 100 observationer var 

tillräckligt stort för att enbart fokusera på ett år. Att vi har kollat på år 2014 och 

2014/2015 beror på att majoriteten av de företag vi granskade med kalenderår som 

bokföringsår inte hade hunnit färdigställa sina Årsredovisningar för 2015 när vi 
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genomförde studien, därmed var 2014 års årsredovisning de senast tillgängliga. 

Detsamma gäller för de företag som har ett bokföringsår som är brutet, deras sista 

tillgängliga årsredovisningar är de för 2014/2015. 

1.6 Definitioner 

IAS - International Accounting Standards 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board 

Återvinningsvärde - Det högre av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 

och nyttjandevärdet för tillgången. (IAS 36:6, st. 10) 

Nyttjandevärde - Framtida kassaflöden hänförliga till en tillgång eller KGE diskonterat 

till ett nuvärde. (IAS 36:6, st. 12) 

Kassagenererande enhet (KGE) - Den minsta grupp som går att identifiera där den 

kontinuerliga användningen bidrar till inbetalningar som i huvudsak är oberoende av 

andra tillgångar eller grupper. (IAS 36:6, st. 2) 

Identifierbarhet - En tillgång är identifierbar om den antingen (IAS 38:12, st. 1) 

- är avskiljbar, det vill säga att den går att separera från företaget och sälja, överlåta, 

licensiera, hyra ut eller byta den. Antingen kan detta göras enskilt eller tillsammans med 

ett avtal, identifierbar tillgång eller skuld. Det spelar ingen roll om företaget har tänkt 

göra detta eller inte, detta kriterium måste ändå vara uppfyllt, eller (IAS 38:12a) 

- uppkommer ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter, oavsett om dessa är överlåtbara 

eller avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter och förpliktelser. (IAS 38:12b) 

Kontroll - Detta är uppfyllt om företaget kan klargöra att framtida ekonomiska fördelar 

kommer att tillfalla dem och ifall begränsningar kan göras för att hindra att andra tar del 

av dessa fördelar (IAS 38:13). 

Licensiera - Ge någon annan en nyttjanderätt av t.ex ett varumärke genom att 

tillhandahålla en licens (Patent- och registreringsverket, u.å) 

Metoder - med metoder menar vi i detta arbete de olika tillvägagångssätt som används 

när återvinningsvärdet räknas ut.  
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2 Teoretisk metod 
 

2.1 Ämnesval och förförståelse 

Vårt ämnesval grundar sig i valet av inriktning inom utbildningen, nämligen 

redovisning/revision. Då vi under utbildningen såg immateriella tillgångar som 

intressanta började vi att studera olika artiklar inom området, detta utmynnade slutligen 

i  ett intresse för nedskrivningar av de mjuka värden som finns i företag mer specifikt 

bestämde vi oss sedan för att studera de upplysningar företagen lämnar i sina noter 

gällande nedskrivningsprövningar av immateriella tillgångar och goodwill, vilket vi 

ansåg var ett intressant ämne och ett ämne där det fanns ett forskningsgap. Tidigare 

forskning har främst fokuserat på goodwill och inte andra immateriella tillgångar, i de 

fall immateriella tillgångar har studerats har de klumpats ihop till en gemensam post. 

För de immateriella tillgångarna har vi valt ett huvudsakligt fokus lagts på varumärken 

då dessa generellt sett kan vara svåra att värdera och då de kan vara värdefulla tillgångar 

för företagen vilket gör att behandlingen av dessa kan bli såväl missvisande som 

värdefull. 

 

Båda vi som författare har som tidigare nämnt studerat mot redovisning/revision under 

tiden för vår utbildning och genom denna har vi bland annat studerat IFRS. Inom IFRS 

har vi studerat kapitel om behandlingen av immateriella tillgångar, dock har detta 

mestadels berört goodwill och inte gått in lika djupt på andra immateriella tillgångar. 

När det gäller nedskrivningsprövningar har dessa mest berörts på ett teoretiskt plan och 

inte behandlats så extensivt. Därmed saknar vi en mer praktisk förståelse för processen 

och hoppas kunna komplettera denna kunskap rörande immateriella tillgångar med en 

mer specifikt inriktad kunskap om nedskrivningsprocessen för dessa. 

2.2 Ontologisk inriktning 

Det finns två ontologiska inriktningar, objektivism och konstruktionism. 

 

Genom objektivismens ögon ses yttre omständigheter och information som företeelser 

som ligger utom vår påverkan och kontroll (Bryman, 2002, s. 36). Därmed kan forskare 

inte påverka resultaten i sina datamaterial eftersom det är opåverkningsbar information. 

 

I motsats till objektivismen ser konstruktionismen yttre omständigheter och information 

som något som är skapat av våra uppfattningar och som något som ständigt är 

föränderligt (Bryman, 2002, s. 36). Exempelvis kan en cykel som verkar se röd ut ena 

dagen se rosa ut nästa eftersom ljuset som påverkar intrycket har förändrats och därmed 

tolkas färgen annorlunda. 

I följande arbete kommer en objektivistisk inriktning att vara utgångspunkten eftersom 

årsredovisningar kommer att granskas och eftersom informationen från dessa inte kan 

anses vara påverkningsbar för vår del. Med anledning av detta kan informationen ses 

som fakta och vi kommer att betrakta den så objektivt som vi kan. Dock menar Bryman 

(2002, s. 45) att det är svårt att förhålla sig helt objektiv i sitt synsätt. Denna svårighet 

belyser även Ejvegård (2009, s. 19) där han även förklarar att det ofta är svårt att vara 

medveten om sina egna fördomar och förutfattade meningar. Dock kan värderingar när 

det till exempel rör etik i forskningen i verkligheten tillföra något och vara aktuellt för  

genomförandet av studien (Bryman, 2002, s. 45). 
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Vi kommer att granska de notupplysningar som finns i företags årsredovisningar. När 

denna information ska samlas in kan vissa tolkningar och antaganden behöva göras av 

författarna. Detta kan dock leda till fel i datainsamlingen och därför har vi valt att ha ett 

restriktivt förhållningssätt och endast försöka samla in den information som faktiskt 

lämnats av företagen. När det gäller denna insamling och tolkning av upplysningarna 

skulle en förutfattad mening som skulle kunna störa tillförlitligheten i studien vara att 

större företag gör mer fel men på ett diskret sätt för att de har kompetens som möjliggör 

denna kringgång av systemet och för att de är drivna av pengar och vill ha mer. Ännu en 

förutfattad mening skulle kunna vara att mindre företag gör mer fel eftersom de har 

svårt att konkurrera med större företag om kompetens på grund av bristande finansiella 

medel. Dessa förutfattade meningar försöker vi enligt vår bästa förmåga att hålla oss 

medvetna om och ämnar endast dra konkreta slutsatser med grund i statistiska tester och 

det aktuella datamaterialet. I kravet på objektivitet finns det enligt Ejvegård (2009, s. 

19) vissa ord som bör undvikas, nämligen värdeladdade ord. Därmed kommer de att i 

möjlig mån undvikas med hänsyn till objektiviteten. 

2.3 Vetenskapssyn 

Positivismen kan kopplas direkt till ett objektivt synsätt och oftast en deduktiv metod 

eftersom positivismen vill generera hypoteser som den sedan testar (Bryman, 2002, s. 

30). Enligt den positivistiska vetenskapssynen är sådant som är direkt observerbart, 

alltså sådant som inte kräver tolkning för att observationen ska kunna förstås, att anses 

som vetenskap (Bryman, 2002 s. 30). Med andra ord kan våra observationer och det 

insamlade datat ses som fakta. 

 

Interpretativismen ägnar sig åt tolkning och förståelse av datamaterial (Bryman, s. 32). 

Därmed skiljer denna vetenskapssyn sig från positivismen eftersom datamaterialet 

behöver tolkas för att bidra till kunskap men ändå ses som vetenskap (Bryman, 2002 s. 

507). 

 

Vi har inte för avsikt att tillämpa någon tolkning av den information som vi ämnar 

samla in och därmed är den vetenskapssyn som vi kommer att praktisera genom detta 

arbete en positivistisk. Positivismen kopplas ihop med objektivismen och informationen 

från årsredovisningen bör för såväl positivismen som objektivismen anses vara direkt 

observerbar och därmed fakta. Vi kommer följaktligen utifrån vårt val av vetenskapssyn 

att formulera hypoteser som vi sedan ämnar testa för att kunna förkasta dem eller 

erkänna dem som korrekta.  

2.4 Forskningsansats och perspektiv 
Vi valde en kvantitativ metod för vår studie eftersom vi ville förklara hur företag agerar 

runt vår problemformulering och inte varför de gör som de gör. Med utgångspunkt i 

vårt val av en kvantitativ metod kommer forskningsansatsen att vara av en deduktiv 

karaktär där teorin utgör grunden i arbetet. 

Den deduktiva forskningsansatsen utgår från teorin för att sedan utifrån denna forma 

hypoteser (Bryman, 2002, s. 26). Vi valde att formulera frågehypoteser, vilket innebar 

att vi formulerade frågor som undersökte samband och skillnader mellan olika grupper 

(Befring, 1994, s. 38). I vår studie representerade dessa grupper olika delar av 

nedskrivningsprövningen. Dessa hypoteser ämnar sedan testas utifrån det datamaterial 

som insamlats (Bryman, 2002, s. 26). Med andra ord kan man säga att forskningen 

därmed avser att testa den redan existerande teorin och huruvida den är korrekt. 
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Vanligen används en deduktiv ansats framför allt vid en kvantitativ metod (Bryman, 

2002, s. 29).  

Den induktiva forskningsansatsen utgår istället från observationerna och datat för att 

forma teori (Bryman, 2002, s. 28). Denna metod kopplas i huvudsak samman med en  

kvalitativ metod (Bryman, 2002, s. 29). 

2.5 Litteratursökning och teorival 
Vi startade vårt arbete genom att utifrån tidigare kunskap läsa igenom regelverket för 

immateriella tillgångar i IFRS, därmed inkluderade vi ytterligare delar av standarden 

som var relevanta för vårt problem, delar som IAS 36 Nedskrivningar, IAS 38 

Immateriella tillgångar och IFRS 3 Rörelseförvärv. Sedan sökte vi efter böcker och 

vetenskapliga artiklar som vidare kunde hjälpa oss i vårt arbete. Vi använde oss av 

sökord som “trademark valuation”, “varumärkesvärdering”, “brand valuation“, 

“impairment testing”, “disclosures”, “intangible assets”, “goodwill impairment” och 

“intangible asset impairment ifrs”. Dessa sökningar gjorde vi i databaser som Google 

Scholar, EBSCO, Taylor&Francis och Emerald Journals, vi har även hämtat tips på 

litteratur i de artiklar vi har hittat. Utifrån de artiklar som vi fann läste vi sedan abstracts 

för att få en bild av huruvida artiklarna passade vårt ämne eller ifall de skulle uteslutas 

och därmed kom vi fram till de artiklarna som senare kommer presenteras i arbetet. I 

Universitetets bibliotek söktes sedan efter aktuella böcker utifrån våra sökord och det är  

därifrån som de använda böckerna kommer. 

Utöver dessa källor har vi använt oss av Samhällsvetenskapliga metoder av Alan 

Bryman för att kunna finna stöd och hjälp i utvecklandet av våra metoder för 

undersökningen. 

2.6 Källkritik 

En av de källor som vi har hämtat information ifrån utgår från GAAP. Även om det 

regelverket i vissa fall skiljer sig från IFRS är det i det stora hela väldigt likt när det 

gäller nedskrivning av immateriella tillgångar. Därför anser vi att det är en pålitlig källa 

som kan appliceras även på vårt problem trots att vi valt att utgå från IASBs IFRS/IAS. 

 

Vi har även utgått från studier genomförda i Australien och Nya Zeeland, vilket kan 

tänkas lite otippat med tanke på vårt fokus på IFRS och det faktum att det regelverket 

framför allt är centrerat till Europa. Dock har Australien sedan 2005 tillämpat IFRS och 

med anledning av detta anser vi att det är en tillförlitlig och informationsgivande källa 

för vår studie. 

Årsredovisningarna för de aktuella företagen har varit en central del för denna 

undersökning och pålitligheten gällande dessa kan diskuteras då företagen själva 

tillhandahåller denna information. Därmed kan delar av årsredovisningarna vara 

partiska i sina bedömningar, men för denna studie var det främst aktuellt att granska 

balansräkningarna och noterna för de immateriella tillgångarna och genom detta 

infinner sig en viss trygghet då dessa har granskats av en revisor som har godkänt att 

allt ser okej ut. Dessutom var en del av syftet med studien att ta reda på brister i 

företagens lämnade upplysningar, därmed blir den största risken med granskning av 

årsredovisningar att vi misstolkar de information som finns tillgänglig eller missar 

någon viktig upplysning.  
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En osäkerhet som studien drabbas av är de subjektiva bedömningar som kan infinna sig 

i exempelvis beräkningar av diskonteringsräntor, men det är främst metoderna för 

framtagandet av dessa som har granskats och vi har inte litat blint på deras bedömningar 

utan försökt se hur de har gått tillväga och utifrån detta främst bedöma kvaliteten på 

deras noter.   

De flesta källor vi har använt är publicerade efter 2005, och således är vårt arbete 

baserat på nyare forskning. Detta beror på att många länder införde krav på redovisning 

i enlighet med IFRS från och med 2005, reglerna gällande nedskrivning och 

företagsförvärv ändrades även i samband med detta. Därför är äldre forskning inom 

denna del av studien inte relevant. 

Dock har äldre källor än de från 2005 använts inom exempelvis avsnittet “Agentteori” 

och bland metod källorna, detta eftersom det är områden där även äldre teorier ansetts 

vara relevanta. Många äldre vetenskapliga artiklar har inom agentteorin refererats till i 

senare arbeten och detta gör att de fortfarande kan anses vara tillförlitliga och relevanta.  

2.7 Etiska perspektiv 

De etiska principer som beskrivs i Bryman (2002, s. 131 - 132) gäller främst enskilda 

personer som deltar i undersökningar och vilka etiska krav som bör följas då. Det rör 

bland annat ett informationskrav där deltagarna ska informeras om syftet för studien och 

att deras deltagande är frivilligt (Bryman, 2002, s. 131). Det rör även ett samtyckeskrav 

som klargör att individerna själva ska få bestämma huruvida de vill delta eller ej, ett 

konfidentialitetskrav som tydliggör att de insamlade uppgifterna ska hanteras med 

konfidentialitet och ett nyttjandekrav som säger att informationen endast ska användas  

inom forskningen (Bryman, 2002, s. 132). 

Ovanstående är inte krav som är särskilt aktuella för denna studie då den ämnar 

undersöka offentlig information från företag och därmed är inget av de angivna kraven 

nödvändiga eftersom till exempel konfidentialiteten redan är bruten då informationen är 

offentlig. Dessutom behöver inte företagen meddelas om något syfte för studien eller 

samtycka till att delta eftersom det är information som de har tillhandahållit indirekt och 

därmed lämnat sitt samtycke till att titta på denna information. Inte heller behöver 

informationen endast användas i syfte för forskning eftersom denna bland annat är 

offentliggjord för att intressenter ska kunna fatta informerade beslut angående 

exempelvis sin medverkan eller finansiering av företaget. 
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3 Teori 
 

3.1 IFRS och IAS 

År 2002 beslutade Europeiska Unionen att IFRS skulle användas av börsnoterade bolag 

inom unionen. Tre år senare 2005 beslutades att regelverket upprättat av IASB skulle 

användas även för Australien och Nya Zeeland. 

3.1.1 IFRS 3 Rörelseförvärv 
I IFRS 3 fastställs vilken information från ett företagsförvärv som ska redovisas och hur 

den redovisningen ska ske, syftet med standarden är att öka relevansen, tillförlitligheten 

och jämförbarheten för den information som tillhandahålls (IFRS 3:1). Enligt IFRS 3:10 

ska förvärvaren ”skilt från goodwill, redovisa de identifierbara förvärvade tillgångarna, 

de övertagna skulderna och eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det 

förvärvade företaget”. 

De tillgångar och skulder som förvärvats måste klassas som tillgång/skuld enligt 

definitionerna i Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter (IFRS 3:11). 

Förvärvet kan även leda till att tillgångar som inte har tillåtits att redovisas i det 

förvärvade företaget före förvärvet nu tas upp på balansräkningen av förvärvaren, detta 

gäller exempelvis identifierbara immateriella tillgångar som varumärkesnamn, patent 

eller kundrelationer (IFRS 3:13). Immateriella tillgångar ska antingen uppfylla kravet 

för avskiljbarhet eller kriteriet för avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter (B31-

B33, IFRS 3). De förvärvade tillgångarna ska i huvudsak värderas till verkligt värde vid 

förvärvstidpunkten (IFRS 3:18). Eventuell goodwill som uppkommer vid förvärvet ska 

redovisas vid tidpunkten för förvärvet som summan av den betalda ersättningen, 

eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och det verkliga värdet vid 

förvärvstidpunkten för förvärvarens tidigare kapitalandel (i de fall rörelseförvärvet skett 

i flera steg) minus nettot av de förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna (IFRS 

3:32). 

3.1.2 IAS 38 Immateriella tillgångar 
De tillgångar som vi ämnar undersöka har ledning i IAS 38, förutom goodwill från 

företagsförvärv (IAS 38:3f). För att en tillgång ska kunna redovisas som immateriell 

måste denna vara identifierbar, företaget måste ha kontroll över tillgången och framtida 

ekonomiska fördelar ska kunna förväntas tillkomma det innehavande företaget (IAS 

38:10). Kravet på identifierbarhet för immateriella tillgångar skiljer dessa från goodwill, 

”goodwill som redovisas vid ett rörelseförvärv är en tillgång som representerar de 

framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett 

rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade” (IAS 38:11). 

Om en immateriell tillgång förvärvas separat antas automatiskt att kriteriet för framtida 

ekonomiska fördelar är uppfyllt eftersom företaget inte skulle förvärva denna tillgång 

om de inte upplevde att denna skulle bidra till företagets verksamhet och förtjänst (IAS 

38:25). Anskaffningsvärdet för en separat förvärvad immateriell tillgång anses vara dess 

anskaffningsvärde (IAS 38:26), medan dess värde om denna tillgång ingår i ett 

rörelseförvärv anses vara dess verkliga värde vid tiden för förvärvet (IAS 38:33). 
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Förväntningarna om framtida ekonomiska fördelar existerar även vid ett rörelseförvärv 

av en immateriell tillgång och därmed anses detta kriterie även i detta fall vara uppfyllt 

(IAS 38:33). Det kan vara svårt att exempelvis uppskatta anskaffningsvärdet för en 

internt genererad immateriell tillgång och därför kan det försvåra eventuell redovisning 

av denna (IAS 38:51). Därför får inte varumärken, utgivningsrätter för tidningar och 

publikationer, kundregister och liknande som genererats internt redovisas i rapporten 

över finansiell ställning (IAS 38:63). 

Det finns två metoder för värdering av immateriella tillgångar efter det första 

redovisningstillfället och de är anskaffningsvärdemetoden och omvärderingsmetoden 

(IAS 38:72). Dock kräver omvärderingsmetoden en aktiv marknad (IAS 38:75), vilket 

inte är vanligt förekommande i fråga om immateriella tillgångar och speciellt inte för 

varumärken (IAS 38:78) som är vårt fokusområde. Därmed är denna metod inte särskilt 

aktuell för vårt arbete. Enligt anskaffningsvärdemetoden ska den immateriella tillgången 

redovisas till anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar och ackumulerade 

nedskrivningar (IAS 38:74). 

Nyttjandeperioden för den immateriella tillgången måste bedömas vara antingen 

bestämbar eller obestämbar (IAS 38:88). Om den anses vara bestämbar så genomförs 

avskrivningar för tillgången medan detta inte görs om den bedöms vara obestämbar 

(IAS 38:89). En tillgång anses ha en obestämbar nyttjandeperiod om det inte går att 

förutsäga under hur lång tid den kommer att generera intäkter (IAS 38:88), istället måste 

nedskrivningsprövningar genomföras varje år och vid misstanke om eventuell 

värdeminskning (IAS 38:108). Om förbrukningen av de ekonomiska fördelarna 

förknippade med en immateriell tillgång med bestämbar nyttjandeperiod kan uppskattas 

så ska detta representera avskrivningsbeloppet, annars tillämpas linjär avskrivning (IAS 

38:97). 

3.1.3 IAS 36 Nedskrivningar 
För att ett företag inte ska ha tillgångar redovisade till högre värden än nuvärdet av det 

inbetalningsöverskott de förväntas generera (IAS 36:1) ska nedskrivningar göras när  en 

tillgångs redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde (IAS 36:8). 

Återvinningsvärdet är det högre av det verkliga värdet minus försäljningskostnader och 

nyttjandevärdet av tillgången (IAS 36:18). Detta värde (återvinningsvärdet) räknas 

endast ut för den enskilda tillgången om den på egen hand kan anses ge upphov till 

kassaflöden, annars beräknas återvinningsvärdet för den KGE tillgången tillhör (IAS  

36:22 st 1).   

För goodwill räknas alltid återvinningsvärdet ut för den/de KGE som förväntas dra nytta 

av de ekonomiska fördelar som allokerats till goodwill (IAS 36.80). Den KGE till 

vilken goodwill är allokerad ska motsvara den lägsta nivå som goodwill övervakas på i 

företaget (IAS 36:80a) och den får inte vara större än vad som definieras som ett 

rörelsesegment i IFRS 8 punkt 5 före sammanslagning (IAS 36:80b).  Definitionen av 

ett rörelsesegment i IFRS 8:5 är att det ska vara en del av ett företag som bedriver 

affärsverksamhet som genererar intäkter och kostnader, dess resultat ska regelbundet 

granskas av företagets högsta verkställande beslutsfattare och det ska finnas fristående  

finansiell information. 
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Nyttjandevärdet är det diskonterade värdet av framtida kassaflöden som kan hänföras 

till den aktuella tillgången eller KGE (IAS 36:6 st 11). När nyttjandevärdet räknas ut 

finns det vissa krav i IAS 36:30 som bör var med. Dessa är: 

a)   ”en uppskattning av de framtida kassaflöden som företaget förväntar sig att 

erhålla från tillgången, 

b)   förväntningar om möjliga variationer vad gäller dessa framtida kassaflödens 

storlek och tidpunkt, 

c)   pengars tidsvärde, som representeras av aktuell riskfri ränta, 

d)   priset för att bära den osäkerhet som finns i tillgången, och 

e)   andra faktorer, såsom svag likviditet, som marknadsaktörer skulle återspegla vid 

prissättning av de framtida kassaflöden företaget förväntar sig att erhålla från 

tillgången.” 

När nyttjandevärdet räknas ut ska vissa kriterier var uppfyllda enligt IAS 36:33-54. De 

uppskattningar som görs av framtida kassaflöden ska baseras på rimliga och verifierbara 

antaganden, dessa antaganden ska spegla företagsledningens bästa bedömningar av de 

ekonomiska förhållanden som förväntas för tillgången, standarden trycker även på att 

stor vikt ska läggas på tillgångens externa faktorer (IAS 36:33a). 

De kassaflödesprognoser som görs ska baseras på de senast gjorda finansiella 

budgetarna och prognoserna gjorda av företagsledningen (IAS 36:33b). Dessa bör inte 

sträcka sig över mer än 5 år, om företagsledningen ändå bestämmer sig för att 

budgetarna och prognoserna ska sträcka sig över längre period bör de kunna visa att 

prognoserna över framtida kassaflöden är tillförlitliga (IAS 36:35). 

För de framtida kassaflödena som förväntas uppstå bortom tiden för budget och 

prognoserna ska en oförändrad alternativt negativ tillväxttakt användas (IAS 36:33c). 

Ska en positiv tillväxttakt används måste det finnas goda skäl (IAS 36:33c). Den 

tillväxttakt som används får inte heller överskrida den långsiktiga tillväxttakten som 

gäller för den bransch, marknad eller det land som beräkningarna görs för, även här är 

det möjligt att frångå detta krav om det finns goda skäl (IAS 36:33c). Beräkningar för 

att få fram tillgångens slutvärde ska göras genom en extrapolering av det kassaflöde 

som har räknats fram med hjälp av tillväxttakten på de uppskattade värdena från 

budgetarna och prognoserna (IAS 36:36). Samma krav på en oförändrad alternativt 

negativ tillväxt gäller även för dessa beräkningar, ska en ökande tillväxttakt användas 

ska det kunna motiveras situationen (IAS 36:36). 

Hur dessa krav uppfylls är däremot upp till företagen, de kan välja själva om justeringar 

görs i de uppskattade betalningsströmmarna eller i diskonteringsräntan. De krav som 

finns är att en uppskattning ska göras av framtida in- och utbetalningar som förväntas 

komma från tillgången eller den KGE och en diskontering av dessa (IAS 36:7 st 1; IAS 

36:31-32). För verkligt värde ska avdrag för försäljnings-/utrangeringskostnader 

genomföras såvida de inte har skuldförts sedan innan (IAS 36:28). Beräkning av 

verkligt värde behandlas i IFRS 13 och kommer att beskrivas längre fram i detta arbete. 
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En prövning om denna värdeskillnad mellan redovisat värde och återvinningsvärde 

existerar kallas för nedskrivningsprövning och bör för immateriella tillgångar med 

obestämbar nyttjandeperiod samt goodwill genomföras en gång per år och då 

indikationer på en värdeminskning förekommer (IAS 36:10).  Även en KGE dit 

redovisad goodwill hänförs ska testas för nedskrivning varje år och när tecken på 

värdeminskning föreligger (IAS 36:90). 

Vid en nedskrivning där prövningen gjorts för hela den KGE ska först det redovisade 

värdet av goodwill för enheten skrivas ned och sedan ska övriga tillgångar skrivas ned 

proportionellt i förhållande till deras redovisade värden (IAS 36:104). Dock ska värdet 

för en tillgång inte skrivas ned med mer än att det är lika med dess verkliga värde minus 

försäljningskostnader, dess nyttjandevärde och noll (IAS 36:105). Om detta 

förekommer ska det överblivna beloppet hänföras proportionellt till de övriga 

tillgångarna inom enheten (IAS 36:105, st. 5). Nedskrivning av tillgångar kan i vissa 

fall återföras om det finns anledning enligt IFRS att anse att den tidigare nedskrivningen 

inte längre är aktuell (IAS 36:111), dock gäller inte detta för goodwill vars 

nedskrivningar inte får återföras (IAS 36:110). 

De krav som finns på upplysningar i IAS 36 återfinns i punkt 126-137. Inledningsvis 

finns krav på att företagen ska lämna upplysningar om beloppet för de nedskrivningar 

de har gjort (IAS 36:126a) detta belopp ska även uppges för alla segment som de 

nedskrivna tillgångarna är fördelade på (IAS 36:129). I de fall en nedskrivning har skett 

ska bland annat de händelser som har lett fram till nedskrivningen, tillgångens karaktär 

och det segment tillgången fördelas på anges (IAS 36:130). 

För KGE med goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 

ska det redovisade värdet för goodwill och immateriella tillgångar som fördelats på 

enheten anges (IAS 36:134a-b). Det ska även anges om företaget har valt att använda 

verkligt värde minus försäljningskostnader eller nyttjandevärde för att räkna ut 

återvinningsvärdet (IAS 36:134c). Om nyttjandevärdet har använts ska uppgifter lämnas 

om alla viktiga antaganden (de antaganden som har störst effekt på enheten) som har 

använts av företagsledningen när periodens kassaflödesprognoser har beräknats (IAS 

36:134d). Det ska även lämnas information om hur ledningen har gått till väga för att 

komma fram till de viktiga antaganden som används i beräkningarna, och i hur hög 

omfattning dessa värden speglas av tidigare erfarenheter och externa källor, om detta 

inte har gjorts ska istället information lämnas om vad antagandena är baserade på och 

varför tidigare erfarenhet och extern information inte har använts (IAS 36:134d). Det 

ska även anges i vilken utsträckning kassaflödesprognoserna är baserade på finansiella 

budgetar/prognoser, och om dessa prognoser sträcker sig över mer än fem år varför 

detta sker (IAS 36:134d). Den extrapolerade tillväxttakten som används bortom 

perioden som baseras på budgetar och prognoser ska argumenteras för om denna 

avviker från den långsiktiga tillväxttakten (IAS 36:134d). Slutligen ska även 

diskonteringsräntan eller diskonteringssatsen anges för de återvinningsvärden som 

baseras på uträkningar av nyttjandevärdet (IAS 36:134d).  

Har i stället verkligt värde minus försäljningskostnader använts för att räkna ut 

återvinningsvärdet på goodwill eller immateriella tillgångar med obestämbar 

nyttjandeperiod ska omvärderingen inte ske med utgångspunkt i en identisk enhet med 

ett noterat pris, ska uppgifter lämnas om alla viktiga antaganden som företagsledningen 

har gjort för att fastställa värdet (IAS 36:134e).  
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Dessa viktiga antaganden är de som har störst effekt på enhetens återvinningsvärde (IAS 

36:134e). Information om vilken metod företagsledningen har använt för att fastställa de 

värden som ingår i de viktiga antagandena och hur hänsyn har tagits till tidigare 

erfarenheter, och när det är möjligt, stämmer överens med externa informationskällor 

(IAS 36:134e). Värderingen ska även klassificeras in i Verkligt Värde hierarkin som 

benämns i tre steg och beskrivs i IFRS 13 (IAS 36:134e). Anledningar till att 

värderingstekniken har ändrats om så har skett och i sådana fall varför en annan teknik 

används (IAS 36:134e). Om Verkligt värde minus försäljningskostnader räknas ut 

genom diskonterade kassaflöden ska perioden som de prognostiserade kassaflödena 

sträcker sig över anges, liksom tillväxttakten som används för att extrapolera dessa 

prognoser (IAS 36:134e). Dessutom ska information lämnas om den använda 

diskonteringsfaktorn (IAS 36:134e). 

Slutligen ska, om det finns risker att rimliga förändringar i ett viktigt antagande skulle 

leda till att enhetens redovisade värde skulle överstiga dess återvinningsvärde, 

information lämnas om storleken på beloppet som skulle skilja mellan det redovisade 

värdet och återvinningsvärdet (IAS 36:134). Information ska även lämnas om vilket 

värde det viktiga antagandet har och hur mycket det viktiga värdet måste ändras, efter 

det att de andra variablerna har justerats, för att återvinningsvärdet ska motsvara det 

sammanlagda redovisade värdet (IAS 36:134). 

I de fall goodwill eller immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod fördelas 

på flera KGE med den effekten att värdena som hänförs till respektive enhet inte blir 

betydande i förhållande till det sammanlagda redovisade värdet för goodwill eller 

immateriella tillgångar (IAS 36:135). Ska företaget upplysa om att detta är fallet och det 

räcker att företaget upplyser om det sammanlagda värdet som är fördelat på dessa 

enheter. I övrigt gäller liknande krav på upplysningar som de som ha beskrivits ovan. 

3.1.4 IFRS 13 Värdering till verkligt värde  
Verkligt värde är “det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning 

av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion 

mellan marknadsaktörer” (IFRS 13:9; IAS 36:6 st. 7). 

Vid beräkning av återvinningsvärdet är ett av alternativen att räkna ut verkligt värde 

minus försäljningskostnader. Det innebär att standarden IFRS 13 ska användas för 

värderingen. Enligt detta regelverk finns tre olika värderingsmetoder: kostnadsmetoden, 

marknadsmetoden och kassaflödesmetoden. De tre modellerna har olika utgångspunkter 

för värderingen, kostnadsmetoden ska spegla det värde som krävs för att återanskaffa 

eller ersätta tillgången (IFRS 13:B8). För goodwill är det vanligaste tillvägagångssättet 

när kostnadsmetoden används att räkna ut kostnaden för att återskapa tillgången, även 

om det är den minst använda metoden vid värdering av goodwill till verkligt värde 

(Reilly & Schweihs, 1999, s. 386-387). G. Salinas (2009, s. 61) anser att 

kostnadsmetoden är ett dåligt alternativ när varumärken ska värderas. Med tanke på att 

både Salinas, Reilly och Schweihs uppger att kostnadsmetoden varken är populär att 

använda eller lämplig vid värdering av goodwill och varumärken förväntar vi oss inte 

att vi kommer att se kostnadsmetoden användas. Ändå är det en tillåten metod och vi 

anser det som relevant att informera om dess utformning. 
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Den marknadsbaserade modellen innebär att värdet ska baseras på transaktioner som har 

ägt rum med liknande tillgångar som den företaget själv ska värdera (IFRS 13:B5). Om 

värderingen rör goodwill finns två olika metoder som brukar användas, den första 

innebär att övervärdet från inköpspriset av enheten beräknas som värdet av goodwill 

(Reilly & Schweihs, 1999, s. 387). Den andra metoden innebär att en analys av 

vägledande försäljningar görs och att dessa analyser sedan ligger till grund för det 

framräknade värdet på goodwill (Reilly & Schweihs, 1999, s. 387). För varumärken kan 

en jämförelse göras med andra transaktioner som har skett med liknande tillgångar på 

en aktiv marknad, alternativt kan en värdering göras enligt Royalty metoden (Salinas, 

2009, s. 61), en variant av denna metod räknas även in under den kassaflödesbaserade 

modellen. 

Den kassaflödesbaserade modellen i sin tur diskonterar framtida förväntade belopp så 

som kassaflöden från tillgången, till ett enda nuvärde. Det finns många varianter för 

värdering enligt den kassaflödesbaserade modellen två av dessa som används för 

värdering av varumärken är prispremiemetoden och royaltykassaflödesmetoden 

(Salinas, 2009, s. 63-64). 

Värdering enligt prispremiemetoden är baserad på prisskillnaden mellan en produkt med 

ett tillhörande varumärke och en liknande produkt utan fördelen att vara hoplänkad med 

ett varumärke (Salinas, 2009, s. 65). För royaltymetoden tittar man på kostnaderna ifall 

företaget inte ägde varumärket och istället behövde leasa varumärket och vad det då 

skulle kosta (Salinas, 2009, s. 70). För goodwill kan värdet räknas ut genom att all 

överskridande inkomst ska kapitaliseras och kvantifieras för bolaget (Reilly & 

Schweihs, 1999, s. 389). Goodwill värdet kan även räknas fram genom en värdering av 

de intäkter som förväntas genereras av tillgångar som inte finns med på företagets 

balansräkning (Reilly & Schweihs, 1999, s. 390). Används denna metod ska alla 

intäkter som förväntas komma in i företaget men som inte kan härledas till någon 

materiell eller immateriell tillgång identifieras, när detta är gjort ska sedan nuvärdet av 

de framtida ekonomiska fördelarna beräknas (Reilly & Schweihs, 1999, s. 390). 

När värdering till verkligt värde sker klassificeras den gjorda värderingen in i en av tre 

möjliga nivåer där nivå 1 symboliserar den mest tillförlitliga värderingen medan nivå 3 

representerar den minst tillförlitliga värderingen (IFRS 13:72). 

3.2 Agentteori och immateriella tillgångar 

Informationsasymmetrin och agentkonflikter är grunden till behovet av redovisning och 

upplysningar (Healy & Palepu, 2001, s 406). Investerare och entreprenörer vill göra 

affärer med varandra, men eftersom entreprenörerna har större insikt i investeringens 

egentliga värde och dessutom har incitament till att överdriva detta värde uppstår ett 

informationsproblem för investeraren (Healy & Palepu, 2001, s. 407). När investeringen 

sedan har genomförts har entreprenören incitament att ta investerarens besparingar i 

besittning, vilket skapar en agentkonflikt (Healy & Palepu, 2001, s. 407). 

Jensen & Meckling (1976, s. 308) definierar en agentrelation som ett kontrakt där en 

eller flera personer (uppdragsgivare) delegerar till en annan person (agent) att 

genomföra arbete för deras räkning, vilket inkluderar beslutsfattande. Uppdragsgivarna 

är de som investerar i entreprenörernas idéer och agentproblemen uppstår enligt Healy 

& Palepu (2001, s. 409) eftersom dessa investerare inte avser vara en aktiv del i 

företagens ledningar. Uppdragsgivaren kan skapa incitament för agenten att agera på ett 
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enligt uppdragsgivaren önskvärt sätt (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Detta kan 

exempelvis inkludera ett bonussystem där ett önskvärt beteende belönas och därmed 

förstärks. 

Det uppstår agentproblem först när uppdragsgivarens och agentens önskemål inte 

överensstämmer och det dessutom är dyrt eller svårt för uppdragsgivaren att granska 

vad agenten gör (Eisenhardt, 1989, s. 58). Ytterligare ett problem uppstår när 

riskbenägenheten varierar mellan agenten och uppdragsgivaren och därmed varierar 

även vilka åtgärder som föredras i olika situationer (Eisenhardt, 1989, s. 58). Det finns 

två olika grenar inom agentteorin och dessa är ”Positivist Agency Theory” och 

”Principal-Agent Research” (Eisenhardt, 1989). Vi kommer att fokusera på ”Principal-

Agent Research” eftersom denna enligt Eisenhardt (1989, s. 60) har ett bredare fokus 

och kan appliceras på flertalet relationer inom företag och koncerner. 

I Australien har Chalmers et al. (2011, s. 692) undersökt om förhållandet mellan 

redovisade immateriella tillgångar och precisionen i analytikers prognoser har påverkats 

av införandet av IFRS regelverk år 2005. Innan införandet av IFRS var det tillåtet att 

redovisa både internt upparbetade samt förvärvade immateriella tillgångar för de 

australienska bolagen, dessutom var det tillåtet att avvika från att mäta dessa till 

historisk kostnad och det var tillåtet att välja en obestämbar nyttjandeperiod för dem 

(Chalmers et al., 2011, s. 692). Utöver detta fick kostnader för forskning och utveckling 

kapitaliseras och årliga avskrivningar för goodwill kunde undvikas (Chalmers et al., 

2011, s. 692). Efter införandet av IFRS blev det förbjudet att kapitalisera 

forskningsutgifter och immateriella tillgångar behövde vara sprungna ur ett 

rörelseförvärv för att få redovisas (Chalmers et al., 2011, s. 692). Kraven för att få 

redovisa utvecklingskostnader ökade, liksom kraven för att värdera förvärvade 

immateriella tillgångar till verkligt värde och för goodwill infördes ett krav på årliga 

nedskrivningsprövningar (Chalmers et al., 2011, s. 692-693). 

Chalmers et al. (2011, s. 697) studerade 3 328 årsredovisningar mellan åren 1997-2007 

för att spegla introduktionen av IFRS. Deras studie visar på ett negativt samband med 

hög signifikansnivå mellan fel i analytikernas prognoser och mängden rapporterade 

immateriella tillgångar för hela urvalet. 

Studien visar på ett starkare negativt samband mellan fel i analytikernas prognoser och 

immateriella tillgångar, efter införandet av IFRS (Chalmers et al., 2011, s. 707). De ser 

även tecken på ett ökat samband mellan aktualitet för prognoserna och rapporterade 

immateriella tillgångar efter införandet av IFRS, vilket tyder på att informationen har 

ökat i de finansiella rapporterna (Chalmers et al., 2011, s. 707). Delas tillgångarna upp i 

goodwill och andra immateriella tillgångar finner de inga signifikanta skillnader för 

goodwill före och efter introduktionen av IFRS (Chalmers et al., 2011, s. 712). För 

företag med låga nivåer av immateriella tillgångar observerar de ett signifikant positivt 

samband mellan spridningen för prognoserna och andra immateriella tillgångar, detta 

samband ses däremot inte för företag med låga nivåer av immateriella tillgångar 

(Chalmers et al., 2011, s. 712).  
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När skillnader i rapporterade värden för de immateriella tillgångarna studerades kunde 

de se en ökning av andelen goodwill och immateriella tillgångar i företagen efter 

implementeringen av IFRS, detta kan troligtvis härledas till återföring av tidigare 

avskrivna värden för tillgångarna (Chalmers et al., 2011, s. 713). Dessutom har dessa 

återföringar varit större än de internt upparbetade tillgångarna som behövt räknas bort 

(Chalmers et al., 2011, s. 713). Det faktum att de immateriella tillgångarna ökat efter 

införandet av IFRS är intressant att beakta eftersom det då infördes ett förbud mot att 

skriva av goodwill, dock är det fortfarande tillåtet att genomföra avskrivningar på andra 

immateriella tillgångar i de fall då deras nyttjandeperiod kan fastställas. Chalmers et al. 

(2011, s. 715) har även observerat att tillgångar i vissa fall behövde värderas om från 

immateriella tillgångar till goodwill och tvärt om vid övergången, resultaten tyder dock 

på att det framför allt är goodwill som har värderats om till immateriella tillgångar.  

3.3 Behandling av nedskrivningar i Europa och Australien 

För att ta reda på vilka skillnader det finns mellan länder gällande hur väl IFRS 

regelverk följs vid nedskrivningar och vilken effekt detta har på aktiepriset genomförde 

Amiraslani et al. (2013, s. 22) en studie där de samlade in information från alla 

medlemsländer i Europeiska Unionen, Norge och Schweiz. I studien undersöktes 

information från år 2009-2011 (Amiraslani et al, 2013, s. 22). Länderna som ingick i 

studien har delats in i tre olika kluster beroende på aktiemarknaden och styrkan på 

rättsväsendet för de olika länderna (Amiraslani et al., 2013, s. 25). De har även delat in 

företagens tillgångar i olika grupper, dessa grupper är materiella tillgångar, goodwill 

och immateriella tillgångar (Amiraslani et al., 2013, s. 26).  

I en studie utförd av Carlin & Finch (2011, s. 373) har börsnoterade bolag i Australien 

studerats. De har både kollat på hur goodwill fördelas på KGE och vilka 

värderingsmetoder som används vid nedskrivningsprövning (Carlin & Finch, 2011, s. 

375-376). Carlin & Finch (2011, s. 379) har valt att undersöka antal KGE i förhållande 

till segment då de enligt tolkning har jämställt detta med storlek, vilket är det uttryck 

som används i standard. Samma antagande har nyttjats i denna studie. I Danmark har 

Petersen & Plenborg (2010, s. 437) genomfört en enkätstudie om hur danska firmor 

genomför nedskrivningsprövningar av goodwill. Dessa tre studier behandlas mer 

ingående längre fram i kapitlet. 

 

Glaum et al. (2013, s. 165) har studerat hur väl europeiska företag följer direktiven i 

IAS och IFRS vid nedskrivningar av tillgångar, framför allt  gällande goodwill. Deras 

mål var att vara teoribildande för vad som påverkar hur väl företag följer kraven på 

redovisning enligt standarden (Glaum et al., 2013, s. 171). Deras studie är baserad på 

information från 357 företag, från 17 olika europiska länder, som redovisar enligt IFRS 

(Glaum et al., 2013, s. 166). Deras främsta fokus var att observera de skillnader som 

finns mellan olika länder och företag (Glaum et al., 2013, s. 166). På företagsnivå 

studerade de elva olika variabler, två av dessa var storlek på företaget och vilken 

bransch företagen verkade inom (Glaum et al., 2013, s. 171-173). Dessa variabler ska 

även vi använda oss av i vår studie. I denna studie definierades bolagsstorleken genom 

totala tillgångar, omsättning, antal anställda och marknadskapital (Glaum et al, 2013, s. 

172). De olika branscher de studerade var tillverkande, finansbolag och övriga (Glaum 

et al., 2013, s. 173). 
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De kom fram till att många av deras förklarande variabler påverkade hur väl företagen 

levde upp till kraven i standarden (Glaum et al., 2013, s. 195) De faktorer som 

påverkade hur väl företagen följde reglerna på företagsnivå, som är den nivå av intresse 

för vår egen studie, var andel goodwill, företagsledningens kontroll, revisor, 

revisorskommitté, kapital och bolag (Glaum et al., 2013, s. 184-187). På bolagsnivå 

fann de ett samband mellan finansbolag och sämre överensstämmelse med regelverket 

(Glaum et al., 2013, s. 184-187). För storlek finner de inget signifikant samband med 

”compliance”, detta diskuterar författarna kring att det möjligtvis beror på att de har  

undersökt stabila företag (Glaum et al., 2013, s. 188). 

 
3.3.1 Nedskrivningar 
Majoriteten av de australiensiska bolagen i Carlin & Finchs (2011, s. 380-382) studie 

värderar sin goodwill till nyttjandevärde, medan en liten del använder sig av verkligt 

värde minus försäljningskostnader. När nyttjandevärdet används nämns det i IAS 

36:31b att en diskonteringsränta måste användas och i IAS 36:134d nämns det att denna 

måste presenteras. Hur beräkningarna av kassaflöden ska göras beskrivs i punkt 33-54 

(IAS 36:33-54). I deras urval använde 17 av 164  företag enbart verkligt värde för att 

räkna ut återvinningsvärdet och ytterligare sju företag använde sig delvis av denna 

metod (Carlin & Finch, 2011, s. 382). Vidare studerade de hur utförlig och pålitlig 

information företagen lämnade om diskonteringsräntor, prognostider och tillväxträntor 

(Carlin & Finch, 2011, s. 383-384). Deras diskussion kring diskonteringsräntor kommer 

att behandlas längre fram i kapitlet. 

I en enkätstudie av Petersen & Plenborg (2010, s. 437) om hur danska firmor genomför 

nedskrivningsprövningar av goodwill, beskriver de fem olika faktorer som påverkar hur 

inkonsekventa företag är när de genomför nedskrivningsprövningar. Dessa faktorer är 

företagsstorlek, andel goodwill, “common model”, erfarenhet av värdering och 

användning av manualer. 

 

Större företag har större möjligheter att attrahera kompetent personal och därmed 

minskar risken för inkonsekvens och misstag (Petersen & Plenborg, 2010, s. 437). 

 

Huruvida andelen goodwill kan påverka hur eventuella variationer i 

nedskrivningsprövningarna uppkommer kan bero på att företag med en mindre andel av 

goodwill i förhållande till totala tillgångar har mindre incitament att genomföra 

prövningen på ett korrekt och konsekvent sätt (Petersen & Plenborg, 2010, s. 437). Det 

minskade incitamentet beror på att vinsten inte skulle minska betydande ifall en 

nedskrivning uppkom och därmed kan företaget anse att intressenter inte påverkas på ett 

betydande sätt vid en eventuell utebliven nedskrivning (Petersen & Plenborg, 2010, s. 

437). 

“Common Model” är ett uttryck som Petersen & Plenborg (2009, refererad i Petersen & 

Plenborg, 2010, s. 437) har använt för att förklara deras upptäckt kring att färre misstag 

begås genom att konsekvent använda samma värderingsmetod. 

Desto mer erfarenhet av värdering individen som genomför nedskrivningsprövningen 

har av olika slags värderingar av företag desto mindre är sannolikheten att inkonsekvens  

och misstag uppstår (Petersen & Plenborg, 2010, s. 437). 
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Slutligen uppkommer en mindre mängd inkonsekvens om företaget använder sig av 

manualer vid nedskrivningsprövningarna eftersom de på så vis har organiserat bort de 

främsta möjligheterna för misstag (Petersen & Plenborg, 2010, s. 437).  Petersen & 

Plenborg (2010, s. 439) fann även bevis för att större företag använder sig av manualer 

vid nedskrivningsprövningar såväl som företag där det finns ett väsentligt värde för 

goodwill och för företag som använder sig av samma värderingsmetod för samtliga 

KGE. 

I Petersen & Plenborgs (2010) studie används samma metoder för att räkna ut 

återvinningsvärdet av goodwill som i Carlin & Finchs (2011) studie. Den populäraste 

metoden är att använda nyttjandevärdet och ett fåtal använder verkligt värde minus 

försäljningskostnader (Petersen & Plenborg, 2010, s. 429). Fem företag av 62 i studien 

använder sig enbart av verkligt värde minus försäljningskostnader när 

återvinningsvärdet ska räknas fram, 16 stycken använder sig av en kombination av 

verkligt värde och nyttjandevärde, resterande använder sig enbart av nyttjandevärde 

(Petersen & Plenborg, 2010, s. 429). 

Amiraslani et al. (2013, s. 38) kommer i likhet med de tidigare nämnda studierna fram 

till att nyttjandevärdet är den vanligaste metoden för att räkna fram nyttjandevärdet för 

både goodwill och immateriella tillgångar. De kommer i sin studie fram till att 100 

procent av företagen i Sverige använder sig av nyttjandevärdet för att räkna fram 

återvinningsvärdet för immateriella tillgångar, goodwill och materiella tillgångar 

(Amiraslani et al., 2013, s. 40). Dock visar de samma resultat även för Danmark 

(Amiraslani et al., 2013, s 40), till skillnad från Petersen & Planborg (2010, s. 429) som 

visar att ett fåtal företag i Danmark använder sig av “verkligt värde minus 

försäljningskostnader” för att räkna ut återvinningsvärdet. Att Amiraslani et al. (2013, s. 

40) har angivit att noll procent använder denna metod, beror troligtvis på att andelen 

företag som använder sig av verkligt värde minus försäljningskostnader i dessa länder är 

så få att det inte ger något utslag när studiens resultat redovisas i procent. 

3.3.2 Kassagenererande enheter 

Carlin & Finchs urval består av 200 bolag och av dessa är det 164 som har fördelat all 

sin redovisade goodwill på KGE (2011, s. 378). För drygt 15 procent av urvalet eller 32 

bolag gick det inte att på ett tillförlitligt vis härleda goodwill till KGE (Carlin & Finch, 

2011, s. 378). I deras urval var det vanligast att företagen redovisar färre KGE än 

segment 65 av de 200 företagen har gjort på detta sätt, 51 företag som redovisar fler 

KGE än segment och 55 företag har lika många segment som KGE, för resterande 29 

saknas information (Carlin & Finch, 2011, s. 379).  

 

Carlin & Finch (2011, s. 379) undersöker även förhållandet mellan antalet KGE och 

antalet rörelsesegment. De diskuterar kring att anledningen till att ett företag kan 

redovisa fler KGE än rörelsesegment vid redovisningen av goodwill kan vara att ett 

företag har genomfört ett stegvis förvärv där de båda bolagen inte har varit tätt 

integrerade med varandra före förvärvet (Carlin & Finch, 2011, s. 178). Då vi ska 

undersöka andelen KGE i förhållande till antal rörelsesegment är det här information 

som kan vara bra att ta i beaktande när undersökningen genomförs. I Carlin & Finchs 

(2011, s. 178) studie hade 164 företag av 200 samma värde på KGE som redovisat 

värde. Fyra företag hade blandat goodwill med de övriga immateriella tillgångarna och 
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gick därmed inte att granska, medan det inte gick att dra några slutsatser kring 

sambandet för de resterande 32 företagen (Carlin & Finch, 2011, s. 178).  

 

Ett av de fel/misstag som Petersen & Plenborg (2010, s. 438) hittade i sitt urval av 

danska företag bestod av att det fanns färre antal KGE än segment hos företagen. Det 

var 62 företag som svarade på denna fråga och av dessa var det 5 företag som hade färre 

KGE än segment, 6 stycken hade valt att inte svara, 15 företag hade lika många KGE 

som segment och resterande 36 företag hade fler KGE än segment (Petersen & 

Plenborg, 2010, s. 427). Petersen & Plenborg (2010, s. 427) påvisar i sin studie av 

goodwill att företagen i vissa fall inte redovisar hela sin goodwill på KGE då det finns 

en skillnad i hur stor andel som är fördelad på KGE och hur högt det redovisade värdet  

för goodwill är. 

 
3.3.3 Beräkning av diskonteringsränta 
Carlin & Finch (2011, s. 382) uppmärksammar i studie att vissa företag använder 

samma uträkning för diskonteringsräntan för alla KGE. Författarna påpekar att chansen 

att alla KGE har samma risk är liten och att olika diskonteringsräntor därför borde 

användas (Carlin & Finch, 2011, s. 382). 

Diskonteringsräntan har stor betydelse för det slutgiltiga nuvärdet när nyttjandevärdet 

räknas ut. En procentenhets ökning eller minskning kan ha stor effekt på det slutliga 

värdet. Med denna utgångspunkt har Carlin & Finch (2010) studerat hur väl 

australienska och nyzeeländska bolag lyckas med uträkningen av diskonteringsräntan. 

De har i en tidigare studie observerat att företag i många fall har samma 

diskonteringsränta för alla sina värderingar (Carlin et. al., 2007, s. 13), detta trots att 

diskonteringsräntan är det främsta hjälpmedlet för att spegla tillgångens risk, och 

sannolikheten att alla tillgångar har samma risk är låg (Carlin & Finch, 2011, s. 382). I 

denna studie valde de att fokusera på nivån av diskonteringrsäntan och de har studerat 

de företag som har flera KGE men har använt samma diskonteringränta (Carlin & 

Finch, 2010, s. 787-788). Carlin & Finch (2010, s. 790) räknade ut en egen 

diskonteringsränta och jämförde denna med de räntor som angivits av bolagen. De 

kommer fram till att det var väldigt vanligt att företag hade en lägre diskonteringsränta i 

sina årsredovisningar än den ränta som de räknade fram för urvalet (Carlin & Finch, 

2010, s. 791). Endast en fjärdedel av de observerade företagen hade en 

diskonteringsränta som håller sig inom det för studien acceptabla intervallet, av hela 

samplet på 124 bolag hade 73 redovisat diskonteringsräntor som var lägre än den enligt 

Carlin & Finch (2010, s.791) acceptabla nivå. 

Amiraslani et al. (2013, s. 51) visade med sin studie att de flesta företag var duktiga på 

att uppge sin diskonteringsränta och majoriteten av dem använde sig av WACC vid 

beräkningen, de konstaterade även att det i deras urval var vanligt att företag använde 

sig av samma diskonteringsränta för samtliga KGE.  

 

Avallone & Quagli (2015, s. 110) gjorde en uppskattning av WACC för deras urval 

utifrån tillgänglig information och jämförde sedan dessa värden med de av företagen 

redovisade värdena. De fann att skillnaden mellan det av företaget redovisade värdet 

och deras uppskattade värde ökade i samband med att manipulationen av tillväxträntan 

ökade (Avallone & Quagli, 2015, s. 113). 
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Ledningen för företag kan använda tillväxträntan för att minska nedskrivningarna 

(Avallone & Quagli, 2015, s. 113). Detta är möjligt eftersom om tillväxträntan 

överskattas så blir även återvinningsvärdet (det nuvärdesberäknade värdet) överskattat, 

vilket leder till en minskning av nedskrivningarna när det återvinningsvärdet jämförs 

med det bokförda värdet. 

Den långsiktiga tillväxträntan som nyttjas i nedskrivningsprövningen är en relevant 

variabel när det gäller att undvika nedskrivningar (Avallone & Quagli, 2015, s. 113). 

Detta relateras till informationsassymetrin mellan ledningen och marknaden (Avallone 

& Quagli, 2015, s. 113). 

Att det finns en trend att använda en lägre diskonteringsränta än vad som är passande 

för branschen, marknaden och så vidare leder till att det slutgiltiga nuvärdet som räknas 

fram blir högre än vad det borde vara. Detta kan leda till att en nedskrivning inte 

genomförs trots att den skulle ha gjort det om diskonteringsräntan varit högre. Detta 

resonemang kring diskonteringsräntor är även aktuellt för den extrapolerade tillväxttakt 

som används i beräkningarna av ett slutvärde för de immateriella tillgångarna. Då 

beräkningarna som görs inte har något sista datum har den eviga tillväxttakten en stor 

betydelse, skulle en för hög tillväxttakt användas kan slutvärdet bli mycket högre än det 

egentligen ska vara. 
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4 Forskningsfrågor 

Stora företag tenderar att attrahera kunniga individer och dessa ställer därmed högre 

krav på kvaliteten av redovisningen (Cooke, 1989, s. 119). Utöver detta har stora 

företag oftast fler aktieägare och intressenter än små företag, vilket ökar kraven på en 

större mängd information eftersom intressenterna kan vara intresserade av olika delar av 

redovisningen (Cooke, 1989, s. 119). Cooke (1992, s. 229) nämner dessutom att det är 

rimligt att anta att bransch skulle kunna påverka upplysningarna i redovisningen om 

företagsstorlek kan göra det. Dessutom är rimligtvis upplysningarna inte desamma 

bland samtliga branscher (Cooke, 1992, s. 232). Med anledning av detta anser vi det 

relevant att undersöka ifall storleken på företag och branschen de verkar inom kan 

påverka resultaten på våra forskningsfrågor, därför kommer vi att studera vilken effekt 

dessa två faktorer har på en del av de frågeställningar som följer nedan. 

4.1 Kassagenererande enheter 
4.1.1 Kassagenererande enheter i förhållande till segment 
Tidigare studier från Australien och Danmark (Carlin & Finch, 2011, s. 379; Petersen & 

Plenborg, 2010, s. 425-426)  har visat att vissa företag har färre KGE än segment, vilket 

inte är tillåtet enligt IAS 36:80. I standarden finns krav på att en KGE eller en grupp av 

dessa inte får vara större än ett rörelsesegment enligt definitionen i IFRS 8:5, med tanke 

på att det finns bevis för att förhållandet mellan antal KGE och segment är felaktigt i 

vissa företag, tycker vi att det även är av intresse att granska hur väl företagen följer 

reglerna kring antal KGE. För att se hur reglerna följs i Sverige lyder därmed vår 

forskningsfråga: 

- Hur vanligt är det att företag har fler kassagenererande enheter än segment? Vad 

karakteriserar dessa företag? 

4.1.2 Redovisade värden för goodwill och varumärken 
Ett problem som Carlin & Finch (2011, s. 378) har upptäckt och påtalat för sitt 

stickprov i Australien var att allokeringen av goodwill till KGE inte skett i enlighet med 

den rådande standarden. I Australien var företagen precis som i Sverige skyldiga att 

fördela goodwill på de olika KGE i företaget, för Sverige i enlighet med IAS 36:80, och 

summan av dessa bör då stämma med den totala summan av goodwill i 

balansräkningen, vilket inte skedde för en del av företagen i den Australienska studien 

(Carlin & Finch, 2011, s. 378). För immateriella tillgångar kan däremot testas för 

nedskrivning på tillgångsnivå och behöver därmed inte fördelas på KGE (IAS 36:66). 

Dock får de obestämbara varumärkena fördelas på KGE, även om detta inte är ett krav.  

Därmed lyder vår forskningsfråga: 

- Stämmer de adderade värdena av goodwill och varumärken från de kassagenererande 

enheterna med det redovisade värdet av goodwill och varumärken för bolagen? Om 

standarden inte följs, vad karakteriserar dessa företag och finns det något mönster? 
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4.1.3 Fördelning av goodwill och varumärken på kassagenererande enheter 
Antalet KGE som finns i ett företag kan påverka ifall en nedskrivning genomförs 

eftersom färre KGE skapar en möjlighet för en sammanslagen KGE att neutralisera 

värdeminskningen (Carlin & Finch, 2011, s. 379; Petersen & Plenborg, 2010, s. 425). 

För att studera detta har vi valt att dels granska antal KGE som goodwill och 

varumärken har fördelats på och i har valt att undersöka ifall vi kan finna bevis för 

Carlin & Finchs slutsats även i vårt urval av svenska företag med redovisade 

varumärken. Det finns inget krav, som det för goodwill, på att varumärken ska fördelas 

på KGE (IAS 36:66). Med anledning av detta vill vi studera om avsaknaden av ett 

sådant krav gör att företagen väljer att räkna ut återvinningsvärden för varumärken på 

tillgångsnivå, eller ifall de ändå fördelas på KGE. Därmed lyder vår forskningsfråga: 

- Är det vanligt att varumärken värderas separat på tillgångsnivå? Hur fördelas goodwill 

respektive varumärken på de kassagenererande enheterna och har upplysningar om detta 

lämnats i noterna? Hur många företag har genomfört nedskrivningar under året? Har 

dessa i regel fler KGE? 

4.2 Diskonteringsräntor vid nedskrivning av goodwill och varumärken 
4.2.1 Diskonteringsräntor 
Tidigare studier har funnit att diskonteringsräntor inte har rapporterats i enlighet med 

rådande standarder (Carlin & Finch, 2011, s. 382-383). Detta har gestaltats genom 

användandet av endast en diskonteringsränta för samtliga eller flera KGE (Carlin & 

Finch, 2011, s. 384). Denna diskonteringsränta riskerar därmed att inte vara anpassad 

till den individuella risken för enheterna, vilket har visats av bland andra Carlin & Finch 

(2011, s. 384). Att inte lämna information om diskonteringsräntor går emot kraven i 

IAS 36:134d-e där det står att företag ska lämna upplysningar om den eller de 

diskonteringssatser som används vid beräkningen av prognostiserade kassaflöden för 

varje KGE eller grupp av enheter innehållande goodwill eller immateriella tillgångar. 

Detta leder oss in på följande forskningsfråga: 

- Använder företag samma diskonteringsränta för samtliga kassagenererande enheter 

eller används individuella diskonteringsräntor för dessa?  

4.2.2 Beräkning av Diskonteringsränta 

Med hänvisning till IAS 36:55-56 där krav på att diskonteringsräntan ska baseras på en 

marknadsmässig bedömning, anses det vara av relevans för intressenter att få vetskap 

om hur diskonteringsräntan har beräknats. Detta för att kunna utvärdera huruvida en 

marknadsmässig bedömning har använts som grund för beräkningarna. Amiraslani et al. 

(2013, s. 51) konstaterar i sin studie att den vanligaste metoden när diskonteringsräntor 

räknas ut i Europa är användandet av WACC. Även Petersen & Plenborgs (2010, s. 

434) studie i Danmark visar att diskonteringsräntan vanligtvis räknas ut med hjälp av 

WACC. Med stöd i detta vill vi undersöka hur vanligt användandet av WACC är för  

vårt urval. 

- Hur går företag till väga när de räknar ut diskonteringsräntan och vilken metod 

används? 
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4.3 Behandling av varumärken 
4.3.1 Nyttjandeperiod för varumärken 
För varumärken får företagen välja om de vill göra avskrivningar eller testa tillgången 

årligen för eventuella värdeminskningar (IAS 38:88-89). Då vi inte har hittat några 

tidigare studier kring hur företag behandlar varumärken ska vi studera hur företagen går 

tillväga gällande bestämbara och obestämbara nyttjandeperioder. 

- Är det vanligast att en bestämbar eller obestämbar nyttjandeperiod används för 

varumärken? Hur lång är nyttjandeperioden om den är bestämbar? 

- Finns det skillnader mellan olika branscher eller företagsstorlekar gällande 

användningen av bestämbara eller obestämbara nyttjandeperioder? 

4.3.2 Värdering av varumärken 
Goodwill ska alltid testas för nedskrivning årligen om den är med på balansräkningen 

(IAS 36:10b), och varumärken ska i vissa fall testas för nedskrivningen årligen (IAS 

36:10a). Hur nedskrivningar får genomföras regleras av IAS 36 p.18, där anges att 

återvinningsvärdet ska räknas ut med hjälp av antingen verkligt värde minus 

försäljningskostnader eller med hjälp av nyttjandevärdet, dessa alternativ benämns 

nedan som metoder. Studier i Australien och Europa (Amiraslani, 2013; Carlin & Finch, 

2011; Petersen & Plenborg, 2010) har kommit fram till att den vanligaste metoden för 

att räkna ut återvinningsvärdet för goodwill är att använda nyttjandevärdet, endast ett 

fåtal använder verkligt värde. Dock är varumärken en tillgång med högre nivå av 

identifierbarhet än goodwill (IAS 38:11), därför vill vi studera om detta kan leda till ett 

annat resultat för vårt urval speciellt gällande varumärken, men även om goodwill 

hanteras på ett annat sätt än i tidigare studier som en följd av att företaget även har 

varumärken. Detta leder oss in på följande forskningsfrågor: 

- Vilken metod är vanligast vid nedskrivningsprövning av varumärken  med obestämbar 

nyttjandeperiod? 
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5 Praktisk metod 
 

5.1 Urval 
Enligt Bryman (2002, s. 178) är det i praktiskt taget alla studier nödvändigt att välja ut 

en del av populationen som får representera samtliga, ett så kallat stickprov. Detta tog vi 

fasta på då vi ville försöka generalisera våra resultat för länder som liknar Sverige och 

som använder sig av IFRS. Givetvis var det inte möjligt för oss att genomföra en 

totalundersökning för samtliga länder som följer IFRS och därmed valde vi att utgå från 

Sverige. Vi genomförde därmed ett så kallat gruppurval (Dahmström, 2008, s. 279). Där 

Sverige blev vårt urval och vi valde att endast undersöka bolag som var noterade på 

Stockholmsbörsen. Denna restriktion, att utgå från Stockholmsbörsen, valdes med tanke 

på att börsnoterade bolag i Sverige måste redovisa enligt IFRS. Om vi hade valt en 

annan urvalsgrupp i Sverige hade det på förhand varit svårt att veta vilket regelverk de 

olika företagen använde sig av. Dessutom är Stockholmsbörsen den största 

börsmarknaden i Sverige, därmed skulle vi få med stora bolag och våra chanser att få ett 

tillräckligt stort urval med tanke på de kriterier vi använde oss av skulle också öka. Det 

är större krav på offentliggjord information för börsnoterade bolag eftersom det finns 

fler intressenter som kan stå utanför bolaget och därmed inte har den insyn som de 

kanske behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. Vi valde att inkludera företag 

från alla tre kategorier på Stockholmsbörsen, med andra ord från Small Cap, Mid Cap 

och Large Cap. Detta gjorde vi eftersom vi ville inkludera olika företag från börsen, där 

vi eventuellt kunde dra slutsatser och se skillnader mellan de olika grupperna samt ge 

våra resultat en ökad relevans. Detta gav oss 285 företag att granska varav 78 var Large 

Cap, 103 var Mid Cap och 102 var Small Cap. 

Vi valde att studera årsredovisningarna från 2014 respektive 2014/2015. Anledningen 

till att årsredovisningar från både 2014 och 2014/2015 inkluderades i studien berodde 

på vilken typ av räkenskapsår som företagen hade. Majoriteten av de företag vi 

studerade hade räkenskapsår som stämde överens med ett kalenderår, men vi valde att 

även inkludera de företag som redovisade enligt brutna kalenderår då vi ansåg att det 

brutna kalenderåret inte skulle påverka resultaten från vår studie då 

redovisningsreglerna är desamma oavsett redovisningsperiod. Dessutom var det de 

specifika årtalen som vi ansåg var mest intressanta eftersom de var de nyaste med tanke 

på 2015-års årsredovisningar inte ännu var släppta när vi inledde vår datainsamling och 

vi ville studera så aktuella årsredovisningar som möjligt. 

 

Eftersom vi var intresserade av att studera behandlingen av både goodwill och 

immateriella tillgångar vid nedskrivningar gjordes nästa gallring utifrån vilka företag 

som hade redovisat varumärken och goodwill. Detta val gjorde vi eftersom vi ville 

försäkra oss om att det fanns immateriella tillgångar av intresse utöver goodwill som 

kunde ha en obestämbar nyttjandeperiod, och därmed testas för nedskrivning årligen. Vi 

valde att även studera den immateriella tillgången varumärken då vi förväntade oss att 

denna tillgång skulle ha redovisats hos tillräckligt många företag för att vi skulle få ett 

tillräckligt stort urval i studien. Dessutom kan varumärken i likhet med goodwill ha en 

obestämbar nyttjandeperiod och ska i de fallen testas för nedskrivning enligt samma 

metoder som goodwill. 
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Varumärken är dessutom i likhet med goodwill en tillgång som är svår att värdera. 

Därför ansåg vi att det skulle var intressant att jämföra dessa mot varandra. Varumärken 

har gemensamt med goodwill att de kan tas upp på balansräkningen först efter ett 

rörelseförvärv (IAS 38:33; IAS 38:63). Däremot kan varumärken uppfylla kraven för att 

räknas som en immateriell tillgång i IAS 38, medan goodwill inte uppfyller dessa krav 

på identifierbarhet (IAS 38:11). Goodwill ska årligen värderas för att se om det 

föreligger något nedskrivningsbehov (IAS 36:10b). För varumärken ska en uppskattning 

om dess bedömda nyttjandeperiod istället genomföras (IAS 38:88) och endast de 

tillgångar som bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod ska testas för nedskrivning 

årligen (IAS 36:10a), i likhet med de regler som finns för goodwill. 

Det faktum att goodwill och varumärken är lika varandra i många hänseenden men med 

den skillnaden att varumärken när de är med i redovisningen uppfyller kraven för en 

tillgång gjorde att vi tyckte att det var intressant att göra denna begränsning i vårt urval. 

Den obestämbara nyttjandeperioden skulle då göra att vi kunde granska hur företagen 

hade behandlat de nedskrivningsprövningar som de då var tvungna att genomföra. Vi 

hade även kunnat inkludera andra immateriella tillgångar, men då vi inte har upptäckt 

någon studie som har studerat varumärken separat tyckte vi att det skulle bli en 

intressant differentiering för vår undersökning eftersom varumärken trots allt är en 

tillgång som kan bestå av stora värden. 

Att ha immateriella tillgångar som testas för nedskrivningar var väsentligt för vår studie 

då en brist på detta hade inneburit att vi inte hade haft någon information att studera 

utifrån vårt problem. Även om andra tillgångar testas för nedskrivningar sker detta 

enbart när det finns tecken på en värdeminskning. Det speciella med goodwill och 

varumärken är, som nämnts tidigare, att denna prövning ska göras årligen oavsett om 

det finns några indikationer på en värdeminskning. Efter detta bortagande av företag 

som inte hade identifierbara och separerbara varumärken kvarstod 102, av de 

ursprungliga 285 företagen, av dessa 102 företag var 32 Large Cap, 41 var Mid Cap och 

29 var Small Cap. 

När vi sedan började sammanställa vår data upptäckte vi att fyra företag inte hade 

redovisat goodwill och dessutom hade bestämbara varumärken, dessa företag var därför 

inte skyldiga att genomföra de årliga nedskrivningsprövningarna som var av intresse för 

oss. Därmed var de inte relevanta att inkludera i studien.  När vi räknade bort dessa 

företag gav det oss ett urval på 98 företag. Av dessa fyra företag hörde tre till Mid Cap 

och ett till Small Cap, vilket resulterade i att vårt slutgiltiga urval bestod av 32 Large 

Cap, 38 Mid Cap och 28 Small Cap (se Appendix 1). Detta urval blev relativt jämnt 

fördelat mellan de olika storleksindelningarna på börsen och detta såg vi som positivt då 

det skulle underlätta att dra slutsatser utifrån det insamlade datat med tanke på att en 

jämnare fördelning av olika grupper i urvalet på ett bättre sätt skulle kunna representera 

samtliga börsnoterade företag istället för en specifik företagsstorlek. 

 

Telia Sonera, som ingått i det slutgiltiga urvalet, har under studiens gång bytt namn till 

Telia Company men då Telia Sonera var namnet vid studiens början har vi valt att 

använda detta genom arbetet. 
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5.2 Tvärsnittsdesign 

Inom tvärsnittsdesign ryms många olika metoder, så som strukturerade observationer, 

offentlig statistik och surveystudier (Bryman, 2002, s. 63). Inom tvärsnittsdesign samlas 

data från ett flertal fall in som sedan behandlas kvantitativt och kopplas till variabler för 

att kunna urskilja ett mönster (Bryman, 2002, s. 64). Eftersom vi som tidigare omnämnt 

valt en kvantitativ metod så valdes tvärsnittsdesign som forskningsdesign och mer exakt 

har vi riktat in oss mot undersökning av årsredovisningar, vilket kan klassas som 

sekundärdata. Från årsredovisningarna har vi hämtat information från noterna för att 

besvara ett antal frågor av relevans för vårt problem. De noter vi studerade i 

årsredovisningarna var de som beskrev de immateriella tillgångarna. Det var oftast i 

dessa det fanns information kring hur nedskrivningsprövningen hade genomförts, utöver 

dem tittade vi även i de noter som behandlade segment och kassaflöden, även i de 

inledande noterna om redovisningsregler fanns det ibland information att hämta. 

Anledningen till att vi valde att samla in information från årsredovisningar var att all 

information vi behövde för att kunna undersöka vilket tillvägagångssätt företag 

använder sig av vid nedskrivningar, ska finnas med i årsredovisningen. Därmed ansåg 

vi att det inte var försvarbart att genomföra en intervjustudie eller en 

enkätundersökning. 

Utöver detta lämpade sig tvärsnittsdesignen väl eftersom den vill belysa en variation 

genom att undersöka ett flertal fall (Bryman, 2002, s. 64). En kvantifiering genom en 

systematisk metod krävs för att den omnämnda variationen ska kunna observeras och 

presenteras (Bryman, 2002, s. 64). Därmed valde vi att utforma frågor på ett sådant sätt 

som vi ansåg skulle kunna kvantifieras genom omkodning och tolkning i Minitab. 

Årsredovisningarna har skrivits och publicerats kring samma tidpunkt vilket gör att 

informationen blir mer jämförbar med anledning av att företagen till exempel upplever 

samma typ av konjunktur när de har skrivit årsredovisningar för samma år. Även detta 

kan kopplas till tvärsnittsdesignen eftersom den vill samla in all/den mesta 

informationen som är av intresse vid samma tidpunkt (Bryman, 2002, s. 64). Slutligen 

går det enligt Bryman (2002, s. 64) inte att finna samband som förklarar varför 

variablerna påverkar varandra med denna forskningsdesign, istället kan endast en 

förklaring till att de berörda variablerna påverkar varandra levereras. Detta passade oss 

bra med tanke på att vi ville förklara hur det ser ut och inte varför. 

5.3 Insamling och bearbetning av data och kritik av metod 

Under datainsamlingen utgick vi från de forskningsfrågor som vi formulerat med 

utgångspunkt i vårt syfte, vår problemformulering och i teorin. Vi bröt sedan ned dessa 

frågor i mindre delar för att det skulle bli tydligare vad vi specifikt letade efter när vi 

samlade in datat, detta underlättade sedan även när vi skulle koda resultaten. Dessa 

frågor utformade vi för att på ett effektivt sätt kunna få fram den information som var av 

intresse för oss. 

Deduktivismen ska ju enligt Bryman (2002, s. 26) utgå från teorin för att sedan forma 

hypoteser och lägga grunden för den empiriska granskningen. Därför utgick vi från 

teorikapitlet vid konstruktionen av frågorna, i linje med vårt val av en deduktiv metod.  
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Vid utformningen av de mer specifika frågor vi använde för att samla in data utgick vi 

främst från de regler som återfinns i IFRS 13, IAS 36 och IAS 38, då det är dessa regler 

företagen ska följa, valen av vad vi skulle granska för delar kom däremot från teorierna, 

då vi som vi tidigare nämnt utgick från forskningsfrågorna när vi utformade våra 

specifika forskningsfrågor. 

Under datainsamlingen uppkom det stundvis situationer där informationen som lämnats 

i noterna var otydlig som exempelvis huruvida företagen hade använt WACC som 

metod för att beräkna diskonteringsräntan trots att de endast hade skrivit att de hade 

använt en riskfri ränta och risk för den specifika tillgången har vi försökt att behandla 

detta restriktivt. Eftersom vi har velat behandla informationen som fakta med 

utgångspunkt i vårt val av ontologisk inriktning så har vi undvikt omfattande tolkningar 

av materialet och försökt se vad företagen konkret anger i noterna. Därmed skapade vi 

en separat kategori som vi kallade för riksfri ränta och risk eftersom vi ansåg att det inte 

framgick ifall de hade använt exempelvis skattesatser och betavärden vilket ingår i 

formeln för WACC, med andra ord förutsatte vi istället att de inte hade vägt in dessa 

parametrar och därmed inte använt WACC. 

I bearbetningen av det data som vi samlat in genom vår granskning av årsredovisningar 

kategoriserade vi först svaren på de frågor som hade satts upp för att genomföra 

undersökningen och skapade sedan ett kodningsdokument där vi klargjorde vilken siffra 

som skulle höra ihop med vilket svar. Detta gjorde vi för att undvika felkodningar, 

vilket enligt Bryman (2002, s. 205) hade lett till att respondenternas svar inte hade 

speglats på ett korrekt sätt och därmed inte hade lett till korrekta tolkningar av 

resultaten.  

Vi valde att använda oss av Excel samt statistikprogrammet Minitab som hjälpmedel i 

tolkningen av datat. I Minitab genomfördes tester för att testa orsakssamband, detta 

genom Chi-två, Spearman Rho och Cramérs V. Dessa tester valdes med utgångspunkt i 

att variablerna i vår studie bestod av nominal-, ordinal- och dikotoma variabler 

(Bryman, 2008, s. 321). Enligt Dahmström (2008, s. 209-213) är Chi-två och 

Spearmans korrelation bra test att genomföra för dessa variabler. Detta håller även 

Bryman (2008, s. 325) med om, han anger även att Cramérs V i kan vara ett passande 

test och att dessa tre tester även kan användas för dikotoma variabler.  

Signifikansnivån för dessa tester sattes till 5 procent då denna enligt Bryman (2008, s. 

334) tenderar att vara den högsta nivån som accepteras inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Även cirkeldiagram skapades och detta gjordes i Excel för att få en klar bild 

av olika fördelningar kring svarsalternativen som sedan skulle kunna analyseras. 

Slutligen gjorde vi även tester med beskrivande statistik för att kunna se hur olika 

variabler samspelade med varandra, men även för att få en översyn på vår insamlade 

data. 

5.4 Access, bortfall och kritik av primärkällor 

Vi har i denna studie använt oss av primärdata. Detta innebär att vi har samlats in för att 

genomföra analyser (Befring, 1994, s. 64). Accessen har varit god eftersom studien har 

baserats på offentliga dokument och därmed har det inte varit något problem att få tag 

på den information som krävts. Dessutom har information som företagen bör 

tillhandahålla enligt rådande regelverk och standarder undersökts.  
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Eftersom vi har valt att observera hur vanligt det är att företag inte lämnar vissa 

upplysningar har vi, vid sammanställningen av resultaten, även kunnat använda data 

från de företag som inte lämnat alla upplysningar. Därmed kan dessa inte anses vara 

bortfall då de tillför studien relevant information. 

Årsredovisningarna kan anses vara relativt subjektiva och därmed kan viss information 

ses som tveksam. Dock krävs understöd för finansiell information och det som 

presenteras i resultaträkningar, balansräkningar samt noter regleras i standarder som 

används likt lagar. Genom detta kan det argumenteras för att den information som 

hämtats från årsredovisningarna, då denna främst bestått av noter, är tillförlitlig. Främst 

då denna information även kontrolleras av revisor. 
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6 Empiri 

 
Vi har fördelat våra observationer på följande variabler: 

 
Tabell 1 Fördelning av variabler 

Varumärke Visar det redovisade värdet för varumärken i tusen kr på 

bokslutsdagen. Både varumärken med bestämbar och 

obestämbar nyttjandeperiod räknas med. 

Omsättning Visar nettoomsättningen i tusen kr på bokslutsdagen. 

Storlek Visar vilken storlek de delas in på Nasdaq OMX, dessa storlekar 

är Small, Mid och Large Cap. 

Bransch Visar vilken bransch företagen tillhör enligt indelning på 

Stockholmsbörsen. 

Nyttjandeperiod Visar om företagen har redovisat sina varumärken med en 

bestämbar eller obestämbar nyttjandeperiod, samt ifall de har 

använt båda nyttjandeperioderna. 

Förhållande Visar antalet KGE som innehåller goodwill och varumärken i 

förhållande till segmenten som innehåller goodwill och 

varumärken. 

Nyttjandevärde Om de har räknat ut nyttjandevärdet för att få fram 

återvinningsvärdet. 

Diskontering Hur har diskonteringsräntan räknats ut. 

Summa KGE Hur många KGE de har angivit. 

Nedskrivning Om de har genomfört någon nedskrivning under bokföringsåret. 

Samma 

diskonteringsränta 

Om de har använt samma diskonteringsränta för samtliga KGE. 

Stämmer summa 

 

Stämmer summan mellan bokfört värde för goodwill och 

varumärken med summan för goodwill och varumärken fördelat 

på KGE.  

 

Variabeln ”Nyttjandeperiod” är indelad i tre olika kategorier, där den första, ”Bestämd”, 

syftar till att varumärkena har en bestämbar nyttjandeperiod och inte testas för 

nedskrivning. Detta innebär att de företag som sorteras in i denna grupp endast 

genomför nedskrivningsprövningar för goodwill och har valt ett enklare 

tillvägagångssätt. 
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Den andra kategorin är ”Obestämd”, vilket syftar till att varumärken har en obestämbar 

nyttjandeperiod och därmed årligen ska testas för nedskrivning. Den tredje kategorin är 

”Båda”, vilket syftar till att företagen har både obestämbara och bestämbara 

varumärken. Detta innebär att de måste genomföra årliga nedskrivningsprövningar för 

de obestämbara men slipper detta för de bestämbara varumärkena. 

 

 
Tabell 2 Beskrivande statistik 

Variabel N StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

Omsättning 98 43919898 51500 964000 3730000 13200000 275999000 

Varumärke 98 2215921 0 14000 88000 4777408 13112000 

Antal segment 95 6,310 0,000 2,000 3,000 4,000 60,000 

Antal KGE 98 10,46 1,00 2,00 3,50 6,00 55,00 

 

För de variabler i vårt test där det förekommer spridning bland värdena ser fördelningen 

ut enligt ovan. Tabellen visar på den stora spridning som finns bland värdena för alla 

fyra variabler (omsättning, varumärke, antal segment och antal KGE). Det minsta 

redovisade värdet för omsättning är 51 500 tkr medan det största är 275 999 000 tkr. För 

antal KGE är det lägsta antalet 1 medan Securitas som är det företag med flest 

redovisade KGE har 55 st. För antal segment och KGE syns det att om vissa extremer 

räknas bort är spridningen mellan Q1, Medianen och Q3 låg för dessa observationer. 

För omsättningen ligger värdet för Q3 på 13 200 000 tkr, medianen i sin tur ligger på 3 

730 000 tkr vilket visar på de extremt höga värden som finns bland de företag vi har 

observerat. I tabellen syns även att det saknas observationer av antal segment och KGE. 

De företag som varken har rapporterat KGE eller segment är Concentric, Betsson och 

Scandi Standard. Assa Alboy och Investment har inte rapporterat några segment medan 

SECTRA och Tobii inte har rapporterat några KGE. 

 

För varumärken är det lägsta observerade värdet noll och det högsta är 13 112 000 tkr. 

Att lägsta värde på några av de varumärken vi har observerat har varit noll beror på att 

de har skrivits av helt vid slutet på bokföringsåret. För att sedan få en bättre bild av hur 

fördelningen såg ut mellan bolagen beroende på nyttjandeperiod gjorde vi ett nytt test 

för enbart varumärken med fördelning på de grupperingar av nyttjandeperioder som vi 

använt. 
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Figur 6 Fördelning på branscher 

 

En variabel vi samlade in information om var vilken bransch de olika företagen 

tillhörde. För vårt urval var industri den dominerande branschen, 38,4 procent av 

företagen befann sig inom denna bransch. Därefter följde kundvaror (15,2%), 

kundtjänster (13,1%) och teknologi (14,1%) som alla låg kring 15 procent av 

stickprovet. Industri var även den dominerande branschen för alla bolagsstorlekar där 10 

Large Cap, 19 Mid Cap och 9 Small Cap hörde till denna kategori, för Small Cap stod 

även teknologi för nio observationer. De som var lägst representerade var 

telekommunikation och basmaterial, de stod för vardera 3 procent av observationerna. 

För basmaterial tillhörde två av dessa tre observationer Large Cap och den tredje 

tillhörde Mid Cap, dessa företag var BillerudKorsnäs, SSAB och Munksjö Ojy. Även 

två telekommunikation företag tillhörde Large Cap, dessa var Telia Sonera och Com  

Hem medan det tredje var ett Small Cap, nämligen AllTele.  

Värt att nämna är att alla utom ett av de sex finansföretagen ingick i Large Cap. Det 

sista, Nordnet, tillhörde Mid Cap. Sjukvård var jämnt fördelat mellan Small- och Mid 

Cap där tre av observationerna tillhörde Mid Cap och fyra tillhörde Small Cap. 

“Kundvaror” var fördelade på alla storlekar med fem observationer för Large Cap, åtta 

för Mid Cap och två för Small Cap. Även kundtjänster var jämt fördelade mellan 

samtliga bolagsstorlekar, sex företag hörde till Small Cap, fyra till Mid Cap och tre till 

Large Cap. Den lägsta omsättningen observerades för företag inom “Sjukvård” och 

“Teknologi”. Det företag i vårt urval med den absolut lägsta omsättningen var 

teknologiföretaget MSC med en omsättning om 51 500 tkr. Bland de företag som hade 

högst omsättning var spridningen mellan branscher större. De fem företag med högst 

omsättning var dock verksamma inom “Industri”, “Kundvaror”, “Kundtjänster” och 

“Teknologi” i fallande ordning. Det företag som hade högst omsättning var “Industri”-

företaget Volvo. 
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För att genomföra de statistiska testerna har en del branscher delats in i en grupp kallad 

“Övrigt” då det var så få företag i urvalet som tillhörde dessa grupper. De branscher 

som fördelats under “Övrigt” består av branscherna ”Basmateriel”, ”Finans”, 

”Sjukvård” och ”Telekommunikation”.  

6.1 Kassagenererande enheter 

6.1.1 Kassagenererande enheter i förhållande till segment 

Hur vanligt är det att företag har fler kassagenererande enheter än segment? Är de 

kassagenererande enheterna större än rörelsesegmenten? Vad karakteriserar dessa 

företag? 

Enligt IAS 36:80 ska, för de KGE och segmenten goodwill har fördelats på, KGE inte 

vara större än segmenten. I vår undersökning har vi kommit fram till att åtminstone 97 

procent av företagen vi observerat följer detta. Inget företag i vårt stickprov kunde 

urskiljas strida mot standarderna, dock fanns ett bortfall på 3 procent och dessa företag 

kan agera i motstridighet till standarderna, men eftersom de inte angav antal segment 

och/eller antal KGE så kan ingen slutsats dras genom en granskning av 

årsredovisningarna. Bortfallen bestod av två Mid Cap-företag, ett Large Cap-företag, 

medan det inte var något Small Cap-företag som uteslutit information om antal segment 

och KGE, det var alltså förhållandevis jämnt fördelat mellan kategorierna.  

 

Figur 7 KGE i förhållande till segment 

För att ta reda på om det gick att förklara förhållandet mellan KGE och segment i 

företagen i likhet med vad Glaum et al (2013) och Petersen & Plenborg (2010) gjort i 

sina studier, testade vi förhållandet mellan variablerna “Nyttjandeperiod” och 

“Förhållande”, detta gjorde vi i ett Chi-två test. Kravet gällande att KGE som innehåller 

goodwill inte får vara större än rörelsesegment gäller visserligen inte för varumärken, 

men vårt fokus har delvis varit att observera hur hanteringen av varumärken påverkar 

behandlingen av goodwill och därför anser vi att testet är relevant för vår studie. 

  

38% 

3% 

59% 

KGE i förhållande till segment 

Fler KGE

Ingen Info

Lika Många
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Tabell 3 Chi-två test mellan "Förhållande" och "Nyttjandeperiod 

 Bestämd Obestämd Båda Alla 

Fler KGE 11 

16,36 

16 

13,24 

10 

7,40 

37 

Lika många 31 

25,64 

18 

20,76 

9 

11,60 

58 

Saknas 3 0 0 * 

Alla 42 34 19 95 

Pearson Chi-Square = 5,312; DF = 2; P-Value = 0,070 

 

Detta test genererade ett P-Värde över 5 procent, vilket är vår valda signifikansnivå. I 

detta test gick det dock att observera att de företag som endast hade bestämbara 

varumärken i störst utsträckning hade lika många segment som KGE, av dessa var det 

elva företag som endast hade en KGE och ett segment. För de företag som har 

varumärken med obestämbara nyttjandeperioder är det en jämnare fördelning mellan att 

ha fler KGE än segment eller lika många. Alla företag där det saknas observationer för 

hur många segment goodwill har allokerats till har hänförts till de som endast har 

varumärken med årliga avskrivningar. 

 

Vidare genomförde vi även ett Chi-två test mellan variablerna “Förhållande” och 

“Bransch” för att se om branschen kan anses ha någon betydelse för fördelningen  

mellan segment och KGE. 

 
Tabell 4 Chi-två test mellan "Förhållande" och "Bransch" 

 Industri Kundtjänster Kundvaror Teknologi Övrigt Alla 

Fler KGE 19 

14,41 

6 

4,67 

5 

5,45 

1 

5,06 

6 

7,4 

37 

Lika många 18 

22,59 

6 

7,33 

9 

8,55 

12 

7,94 

13 

11,6 

58 

Saknas 1 1 1 0 0 * 

Alla 37 12 14 13 19 95 

Pearson Chi-Square = 8,847; DF =4 ; P-Värde = 0,065 

 

Även detta test håller en signifikansnivå på över 5 procent och vi anser därför inte att 

testet går att applicera på det aktuella urvalet. Här går det dock att observera en trend 

bland “Industri”-företag och “Kundtjänst”-företag där de har en jämn fördelning mellan 

att använda lika många KGE som segment eller har fler KGE än segment. För 

“Kundvaror” är det en aning vanligare att använda sig av lika många KGE som segment 

denna trend är ännu starkare för “Teknologi”-företag och de som har fördelats in under 

”Övrigt”. 
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Vi genomförde även testet Spearmans Rho för att se om “Företagsstorleken” hade 

någon effekt på vår variabel “Förhållande”. Detta test hade dock ett P-värde på 0,559 

det är därför inte möjligt att dra några slutsatser från testet, då resultatet troligtvis beror 

på slumpen. 

 

Våra test visar därmed att det vanligaste tillvägagångssättet är att ha lika många KGE 

som segment. De företag som i störst utsträckning har fördelat sina obestämbara 

tillgångar på fler KGE än segment är de som även har varumärken eller tillhör  

branschen “Industri” alternativt “Kundvaror”. 

6.1.2 Redovisade värden för goodwill och varumärken 

Stämmer de adderade värdena av goodwill och varumärken från de kassagenererande 

enheterna med det redovisade värdet av goodwill och varumärken för bolagen? Om 

standarden inte följs, vad karakteriserar dessa företag och finns det något mönster? 

 

En del av de företag vi observerade hade tydliga tabeller där de redovisade hur goodwill 

och varumärken med obestämbara nyttjandeperioder fördelades på de olika KGE inom 

företaget. Ett exempel på detta är SCA, tabellen nedan visar hur deras goodwill och 

varumärken är fördelade på segment som i deras fall är likvärdigt med KGE (2014, s. 

101). Summan för KGE stämmer i detta fall överens med de angivna redovisade 

värdena för goodwill och varumärken. 

 

Figur 8 Fördelning per rörelsesegment, SCA 

För de företag som har fördelat en del av sin goodwill och immateriella tillgångar på 

“övriga kassagenererande enheter” har vi bedömt att de har redovisat korrekt om 

summan för KGE stämmer överens med de redovisade värdena även om fördelningen 

per KGE inte har varit möjlig att observera i dessa fall. Detta har vi gjort eftersom 

tillvägagångssättet stämmer överens med vad som anges i IAS 36:135, där det står att 

värdet på KGE där det inte finns någon betydande andel goodwill eller immateriella 

tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod inte behöver redovisas för sig utan kan 

klumpas ihop med övriga KGE som saknar goodwill och immateriella tillgångar med 

betydande värden i förhållande till företagets totala andel goodwill. 

I de fall företagen har haft varumärken med obestämbar nyttjandeperiod har vi tittat på 

redovisningen av både goodwill och varumärken, för en del av företagen har dock 

varumärken med obestämbar nyttjandeperiod inte varit möjliga att observera då det 

redovisade värdet har varit hopslaget med övriga immateriella tillgångar, alternativt 

varumärken med bestämd nyttjandeperiod. Dessa företag har fått en egen kolumn i 

tabellen nedan. För företag som har varumärken med bestämd nyttjandeperiod har vi 

enbart undersökt behandlingen av goodwill. 
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Tabell 5 Summa KGE i förhållande till redovisat värde 
 

Summa för 

KGE 

stämmer 

med 

redovisat 

värde för 

både 

goodwill och 

varumärken 

Summa för 

KGE 

stämmer 

med 

redovisat 

värde för 

goodwill, 

varumärken 

går inte att 

observera 

Summa för 

KGE 

stämmer 

med 

redovisat 

värde för 

goodwill 

men inte för 

varumärken 

Summa för 

KGE 

stämmer 

inte med 

redovisat 

värde för 

varken 

goodwill 

eller 

varumärken 

Summa för 

KGE går 

inte att 

jämföra med 

redovisat 

värde för 

goodwill och 

varumärken 

Small 

cap 

24 2 0 2 0 

Mid 

cap 

31 5 0 1 1 

Large 

cap 

21 8 1 1 1 

Summa 76 15 1 4 2 

 

Av de 76 företag där fördelningen på KGE stämmer överens med redovisat värde har 18 

företag endast en KGE, för 11 av dessa är det endast goodwill som årligen testas för 

nedskrivning. Bland företagen där summan mellan redovisat värde och summan för 

KGE stämmer överens är det 32 företag som har varumärken med obestämbar 

nyttjandeperiod, detta är 60 procent av det totala antalet företag som har varumärken 

med obestämbar nyttjandeperiod. Av de resterande 21 företagen med obestämbara 

varumärken tillhör två av dem de företag där en jämförelse inte går att genomföra på 

grund av informationsbrist. Tre av dem tillhör de företag där redovisat värde inte stämde 

överens med summan för KGE, ett av dem tillhör företag som inte har redovisat 

uppgifter för varumärken, men har gjort detta för goodwill. Medan resterande 15 företag 

har redovisat värden för goodwill, men där fördelningen av varumärken inte har varit 

observerbar i noterna. 

För två av företagen har det inte varit möjligt att observera hur summan per KGE 

stämmer överens med redovisat värde för goodwill och varumärken på grund av att det 

saknats uppgifter för detta i noterna. Detta har dels berott på att företagen inte har 

angivit fördelningen på KGE, vilket bryter mot IAS 36:76 och dessutom att det 

redovisade värdet inte har kunnat observeras separat för tillgångarna då det endast har 

funnits ett gemensamt redovisat värde för flera olika immateriella tillgångar alternativt 

har varumärken med bestämbar- och obestämbar nyttjandeperiod redovisats  

tillsammans. Detta gäller för företagen Tobii och SKF.  

För Tobii, som tillhör Mid Cap, saknas uppgifter om hur goodwill fördelas på KGE. 

Fördelningen för deras varumärken går inte att observera på grund av att varumärken 

har fördelats på KGE tillsammans med balanserade utvecklingskostnader (Tobii, 2014, 

s. 66). SKF, som tillhör Large Cap, har angivit hur goodwill har fördelats på de två 

KGE “Lincoln” och “Kaydon”, de anger att övrig goodwill motsvarande 2 992 Mkr har 

fördelats på deras övriga 20 KGE men inte hur denna fördelning ser ut (SKF, 2014, s. 

140-141). Det redovisade värdet för deras varumärken är hopslaget med resterande 

immateriella tillgångar i företaget, och går därmed inte att observera (SKF, 2014, s. 
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140). SKF har i samband med den bristande redovisningen för KGE brutit mot IAS 

36:135, dock ska hänsyn enligt denna paragraf tas till ifall det kan anses vara betydande 

att inte rapportera detta. Det framgår inte i noterna om företaget anser att så är fallet och 

det saknas information för att vi ska kunna bedöma ifall det är betydande eller ej, dock 

är 75 procent av företagets totala goodwill fördelad på “Lincoln” och “Kaydon” (SKF, 

2014, s. 140-141). Utifrån detta kan det konstateras att 25 procent av goodwill har 

fördelats på 20 KGE och att det därmed går att anta att SKF anser att denna andel inte är 

betydande. 

För att studera om behandlingen av storleken på KGE i förhållande till segment var 

möjlig att förklara med hjälp av någon av våra förklarande variabler genomfördes dels 

ett Chi-två test mellan variablerna “Stämmer summa för KGE” och “Storlek”, detta test 

gav ett P-värde på över 50 procent, vilket innebär att det inte finns något statistiskt 

säkerställt samband mellan bolagsstorlek och hur fördelningen på KGE har genomförts. 

På grund av detta kan dessa resultat inte appliceras på vår population då våra resultat 

troligtvis har uppkommit på grund av slumpen. 

Tabell 6 Chi-två test mellan "Stämmer summa" och "Nyttjandeperiod” 

 Bestämd Obestämd Båda Alla 

Gjort fel 1 

 

4 

 

2 

 

7 

Gjort Rätt 44 21 

 

11 

 

76 

Varumärken går ej 

att observera 

0 

 

9 

 

6 

 

15 

Alla 45 34 19 98 

Pearson Chi-Square = 20,204; DF = 4; P-Value = 0,000 

 

Fördelningen på “Nyttjandeperiod” ger däremot ett P-värde på noll procent, chansen att 

detta resultat är representabelt för populationen är därmed hög. I detta test går det att 

observera att de flesta företag som enbart gör årliga nedskrivningstest för goodwill har 

gjort rätt i de flesta fall. Att dessa företag inte har gjort något fel gällande sina 

varumärken beror på att de inte har några obestämbara varumärken som ska fördelas på 

KGE. För de företag som har obestämbara varumärken har fördelningen av dessa inte 

varit möjlig att observera för drygt en fjärdedel av företagen. Detta beror främst på att 

varumärkena har varit sammanräknade med övriga immateriella tillgångar i företaget. 

Samma trend går även att observera för de företag som har både bestämbara och 

obestämbara varumärken, för dessa företag har observationsmöjligheterna även 

försvårats på grund av att det redovisade värdet för både obestämbara och bestämbara 

varumärken har angivits tillsammans. 

 

De företag som i störst utsträckning har uppvisat olika summor för de KGE och det 

redovisade värdet för goodwill och varumärken, är de företag som har obestämbara 

varumärken. Ett av dessa företag har inte angivit vad som är fördelat på övriga KGE och 

någon summa för KGE går därför inte att räkna fram, för resterande företag skilde sig 

beloppen åt. Bland företagen som har både obestämbara och bestämbara varumärken 

finns det två stycken som har gjort fel. För det ena av dessa går inte fördelningen att 

observera och för det andra stämmer inte beloppen. 
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För “Bransch” var det varken möjligt att genomför ett Chi-två test eller ett Cramérs V 

då det var för många celler som saknade observationer eller hade mindre än fem 

observationer. 

 

Det går för denna fråga att konstatera att majoriteten av de företag som har varumärken 

av något slag har samma summa fördelad på de KGE som deras redovisade värde för 

samma tillgångar. Däremot är det även vanligt att denna fördelning är svår att observera 

för varumärken med obestämbar nyttjandeperiod då deras redovisade värde 

förhållandevis ofta redovisas tillsammans med andra immateriella tillgångar som finns i 

företaget. Det är även vanligare att värdet på varumärken fördelade på KGE skiljer sig 

från det redovisade värdet för varumärken än för goodwill. 

6.1.3 Fördelning av goodwill och varumärken på kassagenererande enheter 

Hur fördelas goodwill respektive varumärken på de kassagenererande enheterna och 

har upplysningar om detta lämnats i noterna? Hur många företag har genomfört 

nedskrivningar under året? Har dessa i regel fler KGE? Är det vanligt att varumärken 

värderas separat på tillgångsnivå? 

I tabellen nedan visas hur goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod 

fördelas på antal KGE. I den första kolumnen “Antal KGE” visas antal KGE som 

goodwill och varumärken har fördelats på, i kolumnen “Goodwill” visas hur många 

företag som har fördelat sin goodwill på respektive antal KGE, exempelvis är det 15 

företag som har fördelats all sin goodwill på 2 KGE. I den andra goodwill-kolumnen 

visas hur fördelningen av goodwill på KGE ser ut för de företag som har varumärken 

med obestämbar nyttjandeperiod. Den tredje kolumnen visar hur många företag som 

fördelar sina varumärken med obestämbar nyttjandeperiod på respektive antal KGE. 

“Goodwill”-kolumnen, ger även en överblick över det totala antalet KGE som finns i 

företagen som ingår i stickprovet då majoriteten av företagen fördelar goodwill på alla 

sina KGE. Detta tillvägagångssätt är inte lika vanligt när varumärken ska fördelas på 

KGE.  
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Tabell 7 Goodwill och varumärken fördelat på antal KGE 

Antal 

KGE 

Goodwill 

(antal 

företag) 

Goodwill i företag 

med obestämbara 

varumärken 

(antal företag) 

Varumärken 

(antal 

företag) 

1 19 8 19 

2 15 3 7 

3 18 12 3 

4 13 10 8 

5 10 4 2 

6 11 8 1 

7 3 2 0 

8 1 1 1 

9 2 1 0 

10 1 0 0 

11 0 0 0 

12 2 0 0 

20 1 1 0 

55 1 1 0 

Ej 

angivet 

 1  1 11 

Summa 98 52 52 

 

För SSAB har inte varumärken räknats med då deras obestämbara varumärken 

förvärvades 2014 och det därmed saknas uppgifter kring nedskrivning av dem. 

I de flesta fallen där varumärken är fördelade på KGE hör de till samma KGE som 

goodwill är fördelad på. Många av företagen har valt att fördela sina varumärken på 

samma KGE som goodwill.  I dessa fall bedöms alltså nedskrivningsbehovet för både 

goodwill och varumärken på en gemensam KGE. Några exempel på företag som har 

valt att fördela en del av sina varumärken på separata KGE är Björn Borg, Venue Retail 

Group och Cloetta. Björn Borg har placerat alla sina varumärken i en gemensam KGE 

för varumärken och har fyra andra KGE där goodwill har fördelats. Venue Retail Group 

har en KGE med enbart varumärken, en med varumärken och goodwill och ytterligare 

två med enbart goodwill. Cloetta har gjort på ett liknande sätt med tre KGE för enbart 

varumärken, en KGE med både varumärken och goodwill och ytterligare tre KGE med 

enbart goodwill. 
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I tabellen går det att observera att 19 av företagen har valt att endast använda en KGE. 

Av dessa 19 företag tillhör elva Small Cap, resterande åtta företag består av fem Mid 

Cap och tre Large Cap. Av de 19 företag där goodwill är fördelad på enbart en KGE har 

företagen valt att endast ha en KGE, av dessa företag är det åtta som har obestämbara 

varumärken. Det kan även observeras att det främst är företag som enbart har goodwill 

att fördela på KGE som använder sig av en eller två KGE, de företag som har 

varumärken använder sig generellt sett av fler KGE. Det är 19 av företagen som har valt 

att fördela sina varumärken på endast en KGE, 7 av dessa 19 företag har enbart en KGE 

resterande 13 företag har mellan 3-55 KGE som de har fördelat sin goodwill på, av 

dessa hör 6 till Large Cap, 3 till Mid Cap och 4 till Small Cap. 

Bland de undersökta bolagen hade 23 redovisat en nedskrivning för det aktuella 

räkenskapsåret, alltså 23,5 procent av det totala stickprovet. Av dessa företag 

representerade såväl Small Cap- som Mid Cap-företag 5 företag medan Large Cap 

representerade 13. Då detta sedan jämfördes med antalet KGE gav det ett genomsnitt 

om 6,22 KGE per företag. När sedan en närmare granskning av de bolag som inte 

genomfört en nedskrivning gjordes konstaterades att antalet KGE per företag i 

genomsnitt för dessa var 3,4. Med andra ord hade de som inte genomförde någon 

nedskrivning för det aktuella räkenskapsåret generellt sett färre KGE. 

Tabell 8 Nedskrivning fördelat på antal KGE 

KGEs 1-2 3-4 5-6 7-> Alla 

Ja 5 6 
 

6 
 

6 
 

23 

Nej 29 
 

24 
 

16 
 

6 
 

75 

Alla 34 30 22 12 98 

 

 

Figur 9 Spearman Rho: "Nedskrivning" jämfört med KGE 

För att se om denna fördelning går att applicera på hela urvalet genomförde vi ett 

Spearman Rho test. Detta test gav ett P-värde på 0,022 vilket gör att vi anser att det är 

tillförlitligt eftersom signifikansnivån är under 5 procent. Däremot är korrelationen 

endast -0,23, vilket anses vara för långt ifrån den perfekta korrelationen på +1/-1 

(Bryman, 2008, s. 327). Därför konstaterar vi att det endast finns ett svagt samband 

mellan antal KGE och nedskrivningar för företag med varumärken. 
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Fyra av företagen hade även genomfört nedskrivningar av sina varumärken, tre av dessa 

hade fördelat sina varumärken på KGE, alla tre hade fler än en KGE. En av dem, 

Kinnevik, hade inte fördelat sina varumärken på några KGE. Dock är detta urval för 

litet för att något statistiskt test ska kunna genomföras för nedskrivning av varumärken. 

Värt att observera i detta sammanhang är att 19 av 43 företag som fördelar varumärken 

på KGE har fördelat dessa på endast en KGE och endast 10 av totalt 53 företag med 

obestämbara varumärken har valt att inte använda sig av KGE.  

 

6.2 Diskonteringsräntor vid Nedskrivning av goodwill och varumärken 

6.2.1 Diskonteringsräntor  

Använder företag samma diskonteringsränta för samtliga kassagenererande enheter 

eller används individuella diskonteringsräntor för dessa?  

För de företag vi observerat är det vanligast att använda samma diskonteringsränta för 

samtliga KGE, 63 av 98 företag har gjort detta. Av dessa företag är det 15 stycken som 

endast har en KGE och det är därmed förståeligt att de endast har använt sig av en 

diskonteringsränta. 

För att se om det går att förklara användningen av olika diskonteringsräntor har vi 

genomfört Chi-två tester mellan variablerna “Bransch” och ”Samma diskonteringsränta” 

och “Nyttjandevärde” och ”Samma diskonteringsränta”. Båda dessa tester har P-värden 

långt över acceptabla nivåer för att de ska vara tillförlitliga då de visar värden på 79 

procent respektive 76 procent och därför kan vi inte bedöma att fördelningen för dessa 

variabler gäller för hela urvalet. Troligtvis beror resultaten på slumpen. 

 

För att se om något samband fanns mellan variabeln “Storlek” och ”Samma 

diskonteringsränta” gjorde vi testet Spearmans Rho. Detta test gav ett P-värde på 0,016, 

vilket anses tillförlitligt då detta resultat endast skulle uppkomma till följd av slumpen i 

1,6 procent av fallen. 

 

Figur 10 Spearman Rho: "Samma diskonteringsränta" jämfört med "Storlek" 

Testet visar dock att korrelationen är 0,247, vilket är långt från 1 och detta tyder på att 

det endast finns ett svagt samband mellan om företagen använder samma 

diskonteringsränta för alla sina KGE och vilken storlek de har. Detta går även att se i 

tabellen nedan. 

 
Tabell 9 Användning av "Samma diskonteringsränta" jämfört med "Storlek" 

 Små Medel Stora Alla 

Samma 22 25 16 63 

Olika 5 12 15 32 

Saknas 1 1 1 3 

Alla 28 38 32 98 
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6.2.2 Beräkning av diskonteringsränta 
Hur går företag till väga när de räknar ut diskonteringsräntan och vilken metod 

används? 

 

Det var många bolag som inte rapporterade hur de räknade ut sin diskonteringsränta. 

För 34 av totalt 98 observationer saknades uppgifter om hur diskonteringsräntan räknats 

ut. Av de bolag som redovisade sina uträkningar av diskonteringsräntan var WACC den 

vanligaste metoden att använda, 83,33 procent av de observerade bolagen använde sig 

av denna metod. De flesta bolag vi observerade som använt sig av WACC har tydligt 

skrivit ut i sina noter att det är denna metod de har använt. Dock har vissa företag 

beskrivit denna metod istället för att uttryckligen skriva att de använt sig av WACC. Ett 

exempel på detta är Handelsbanken som har skrivit att de har räknat ut 

diskonteringsräntan med hjälp av ”riskfriränta samt riskjustering motsvarande 

marknadens genomsnittliga avkastningskrav”. När vi då har jämfört denna beskrivning 

med formler för WACC så har vi bedömt att det är detta som de beskriver. 

 

Figur 11 WACC-formel 

 

 (Grant Thornton, 2011, s. 8) 

För att observera om det finns något mönster beroende på metod företagen använder sig 

av för att räkna ut sin diskonteringsränta genomförde vi testet Spermans Rho för 

variablerna “Diskontering” och “Storlek” samt Chi-två test för “Diskontering” och 

“Bransch” respektive “Nyttjandeperiod”. Testen för variablerna “Diskontering” och 

“Storlek” samt “Diskontering” och “Nyttjandeperiod” visade båda P-värden kring 26 

procent och därför ansågs de inte relevanta för vår studie. Däremot visade testet mellan 

variablerna “Diskontering” och “Bransch” ett P-värde under 5 procent, vilket tydde på 

att testet var tillförlitligt. 
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Tabell 10 Chi-två test mellan "Diskontering" och "Bransch" 

 Industri Kundtjänster Kundvaror Teknologi Övrigt Alla 

WACC 25 

 

8 

 

9 

 

3 

 

9 

 

54 

Annat 12 

 

3 

 

4 

 

10 

 

9 

 

38 

Saknas 1 2 2 0 1 * 

Alla 37 11 13 13 18 92 

Pearson Chi-Square = 10,054; DF = 4; P-Value = 0,040 

 

Detta test visar att det för “Industri”-, “Kundtjänst”- och “Kundvaru”-företagen var 

vanligast att räkna ut diskonteringsräntan med hjälp av WACC, för “Teknologi” var det 

vanligast att använda ”andra” metoder. Dessa metoder var, som vi nämnt tidigare, 

snarlika WACC men på grund av formuleringen i noterna har dessa inte kunnat sorteras 

in under WACC. För de företag som har sorterats in under övrigt är fördelningen jämn 

mellan de båda metoderna. 

 

6.3 Behandling av varumärken 

6.3.1 Nyttjandeperiod för varumärken 

Är det vanligast att en bestämbar eller obestämbar nyttjandeperiod används för 

varumärken? Hur lång är nyttandeperioden om den är bestämbar? Finns det skillnader 

mellan olika branscher eller företagsstorlekar gällande användningen av bestämbara 

eller obestämbara nyttjandeperioder? 

För att se vilken nyttjandeperiod som var vanligast vid behandlingen av varumärken 

testades hur fördelningen såg ut mellan de bolag som genomfört nedskrivningar och 

avskrivningar på sina varumärken. Något vi upptäckte då var att ett antal bolag använde 

båda metoderna och därmed genomförde årliga avskrivningar på en del varumärken och 

testade andra varumärken för nedskrivning årligen. 

För att se om det går att förklara valet av nyttjandeperiod för varumärkena med hjälp av 

“Bolagsstorlek” eller “Bransch” genomfördes Chi-två tester med dessa variabler. 

Tabell 11 Chi-två test mellan "Nyttjandeperiod" och "Storlek" 

 Små Medel Stora Alla 

Bestämbara 13 

 

17 

 

15 

 

45 

Obestämbara 11 12 11 

 

34 

Båda 4 

 

9 

 

6 

 

19 

Alla                       

       

28 38 32 98 

Pearson Chi-Square = 1,041; DF = 4; P-Value = 0,903 
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För de företag som observerats var dock det vanligaste tillvägagångssättet för små bolag 

att skriva av sina varumärken över en bestämd nyttjandeperiod i stället för att testa dem 

för nedskrivning. 64,28 procent av de små bolagen valde denna metod. Även för de 

mellanstora bolagen var det vanligast att skriva av varumärkena, men det var även en 

stor andel av dessa som valde att skriva ned värdena om värdeminskning hade skett, 17 

företag jämfört med 16. För de stora bolagen var däremot den vanligaste metoden att 

låta varumärkena ha en obestämbar nyttjandeperiod och därmed minst årligen testa dem 

för nedskrivning, 46,88 procent valde denna metod. Det var även bland de stora bolagen 

vanligast att använda båda metoderna, en fjärdedel av dem använde olika metoder för 

sina varumärken. Totalt hade 16,16 procent av företagen en del varumärken med 

obestämbar nyttjandeperiod och en del där nyttjandeperioden var bestämbar. 

Tabell 12 Chi-två test mellan "Nyttjandeperiod" och "Bransch" 

 Industri Kundtjänster Kundvaror Teknologi Övrigt Alla 

Bestämbara 15 

 

7 

 

6 

 

6 

 

11 

 

45 

Obestämbara 13 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

 

34 

Båda 10 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

19 

Alla 38 13 15 13 19 98 

Pearson Chi-Square = 4,545; DF = 8; P-Value = 0,805 

 

 

Varken fördelningen på “Bransch” eller “Storlek” gav någon statistisk signifikans och 

resultaten går därför inte att applicera på vårt urval. 

Om nyttjandeperioderna istället fördelas på de olika branscherna går det att se att 

“Industri”, “Sjukvård” och “Teknologi” är de som i störst utsträckning har bestämbara 

nyttjandeperioder. Även för “Basmaterial” och “Telekommunikation” är avskrivningar 

den vanligaste metoden i vårt urval, två av de tre observerade företagen har valt denna 

metod. För “Kundvaror” var de 15 observationerna jämt fördelade bland alla tre 

tillvägagångssätt. “Finansbranschen” var den enda bransch där en kombination av 

avskrivningar och nedskrivningar var populärast.  

Fördelningen var ändock förhållandevis jämn mellan de tre olika stegen där två företag 

hade bestämbara nyttjandeperioder, en hade obestämbara nyttjandeperioder och tre 

stycken använde båda metoderna. 

6.3.2 Värdering av varumärken 
Vilken metod är vanligast vid nedskrivningsprövning av varumärken med obestämbar 

nyttjandeperiod? 

I vårt urval var det 53 företag som testade sina varumärken för nedskrivning. SSAB 

uteslöts dock i detta test då de hade förvärvat sina obestämbara varumärken under 

bokföringsåret och därför inte genomfört någon nedskrivningsprövning på dessa än. Av 

de kvarvarande 53 företagen var det ett bolag, Ratos, som hade allokerat majoriteten av 
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sina varumärken till en KGE där återvinningsvärdet räknades fram med hjälp av verkligt 

värde minus försäljningskostnader. 

Den dominerande metoden när återvinningsvärdet räknades ut, både för de 53 företag 

som hade varumärken med obestämbar nyttjandeperiod och för de övriga 45 som enbart 

genomförde årliga nedskrivningsprövningar för goodwill, var att räkna ut 

nyttjandevärdet. Alla företag vi observerade använde denna metod i någon utsträckning, 

sedan var det tre som använde sig av verkligt värde minus försäljningskostnader för en 

del av sina varumärken. Dock utförde även dessa beräkningar av nyttjandevärden för 

övriga immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. 

Den vanligaste hanteringen av varumärken för vårt stickprov var att fördela dessa på 

KGE som även hade redovisad goodwill, således genomfördes beräkningen av 

återvinningsvärdet för goodwill och varumärken samtidigt. 73,6 procent av företagen i 

vår studie valde detta tillvägagångssätt. Det var sju bolag som hade fördelat en del av 

sina varumärken och goodwill på gemensamma KGE, men de hade även varumärken 

som värderades på en enskild KGE. Sedan var det elva företag som inte hade redovisat 

hur de behandlade sina varumärken med obestämbar nyttjandeperiod. De hade enbart 

angivit att tillgångarna fanns och deras bokförda värde, goodwill hade i dessa fall 

många gånger fördelats på KGE men inga uppgifter angavs om hur varumärkenas 

nyttjandevärden räknades ut. För de företag som hade fördelat varumärken på samma 

KGE som goodwill hade inte heller Troax, Axfood eller Nederman rapporterat hur 

varumärkena var fördelade på de kassagenererande enheterna utan endast att de var 

fördelade. 

För de bolag som värderade sina varumärken fristående från goodwill var det enbart 

Venue Retail Group som hade använt sig av olika tillvägagångssätt för att räkna ut 

värdet på varumärkena. De hade använt sig av modellen Relief of Royalty för att 

beräkna nyttjandevärdet för varumärken. De andra företagen uppgav att de hade använt 

sig av samma metoder för samtliga KGE. 

Det var ingen av de observerade bolagen som använde sig av enbart verkligt värde för 

att räkna ut återvinningsvärdet. Däremot fanns det tre företag som använde sig av både 

verkligt värde och nyttjandevärde vid värderingen. Av de bolag som använde sig av 

verkligt värde var det två som räknade ut detta med hjälp av en marknadsbaserad modell 

och en av dem använde sig av en intäktsbaserad modell. Dessa bolag var Kinnevik, 

Ratos och Telia Sonera och alla tre hör till Large Cap på Stockholmsbörsen. Kinnevik 

skriver att "Verkligt värde har fastställt genom en försäljningsmultipelvärdering, där 

bolaget värderats på en multipel på 1x. Den tillämpade försäljningsmultipeln är 

medianen av försäljningsmultipelarna i transaktioner med liknande bolag." (Kinnevik, 

2014, s. 59), de har således använt sig av en marknadsbaserad modell. De räknar ut 

verkligt värde för den KGE G3 (Good Governance Group). Ratos har delat upp sina 

varumärken så att vissa skrivs av årligen, medan resterande testas för nedskrivningar. 

Ratos angav i sin årsredovisning att de valde mellan tre olika metoder när de räknade ut 

verkligt värde och dessa var rangordnade efter vad som gav den mest tillförlitliga 

värderingen. För år 2014 använde de sig av det tredje alternativet, således den metod de 

ansåg gav sämre värdering då det saknades information för att kunna använda de andra 

modellerna. De genomförde värdering till verklig värde för två av deras KGE, dessa var 
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Nordic Cinema Group och Argus-gruppen. Till Nordic Cinema hade de endast allokerat 

goodwill och till Argus-gruppen var både varumärken med obestämbar nyttjandeperiod 

och goodwill allokerat. Även Ratos räknade ut verkligt värde med avdrag för 

försäljningskostnader genom en marknadsbaserad modell, de räknade ut ”det pris som 

beräknas kunna uppnås vid försäljning av tillgången mellan parter som är oberoende 

av varandra, välinformerade och har ett intresse av transaktionen.  När värdet fastställs 

beaktas resultatet från avyttringar av andra bolag som nyligen gjorts inom samma 

bransch.”(Ratos, 2014, s. 121). De tog även hänsyn till att det beräknade värdet inte 

skulle baseras på en tvångsförsäljning. “Det beräknade värdet baseras inte på en 

tvångsförsäljning." (Ratos, 2014, s. 121). Även Ratos hade varumärken med både 

bestämbara och obestämbara nyttjandeperioder. 

Telia Sonera räknade ut verkligt värde minus försäljningskostnader med en 

intäktsbaserad modell, detta gjorde de för den kassagenererande enheten Danmark. 

Beräkningen ”baserades på prognostiserade kassaflöden, vilka ledningen anser 

avspeglar historiska erfarenheter, prognoser i branschstudier och annan externt 

tillgänglig information." (Telia Sonera, 2014, s. 116). Värt att tänka på när en värdering 

genomförs enligt den intäktsbaserade modellen är att skillnaderna är små jämfört med 

om återvinningsvärdet skulle räknas ut med hjälp av nyttjandevärdet. Telia Sonera 

använde sig enbart av avskrivningar för sina varumärken och således var det bara 

goodwill som testades för nedskrivning. 
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7 Analys 

7.1 Kassagenererande enheter   

7.1.1 Kassagenererande enheter i förhållande till segment 
Hur vanligt är det att företag har fler kassagenererande enheter än segment? Är de 

kassagenererande enheterna större än rörelsesegmenten? Vad karakteriserar dessa 

företag? 

Vi fann inget bevis i vårt stickprov för att något av företagen hade gjort fel gällande 

antal KGE jämfört med segment. Samtliga företag hade lika många KGE som segment 

eller fler KGE än segment, vilket är korrekt enligt IAS 36:80. Detta resultat skiljer sig 

markant från tidigare forskning där resultaten visat att majoriteten av företagen har 

redovisat färre KGE än segment. Carlin & Finch (2011, s. 380) fann att majoriteten av 

företagen i deras stickprov hade redovisat färre KGE än segment och därmed inte följt 

standarden. De fann endast att 29 procent av deras stickprov redovisade fler KGE än 

segment (Carlin & Finch, 2001, s. 379), medan vårt stickprov visade att 37 procent 

(37/98) redovisade fler KGE än segment. Alltså finns en klar skillnad i stickproven och 

de resultat som kan observeras från dessa. Detta skulle kunna förklaras genom 

skillnader i urval, eftersom vi valt att undersöka börsnoterade företag med redovisade 

varumärken medan Carlin & Finch (2011) har haft ett generellt urval bland börsnoterade 

bolag. Alltså skulle detta kunna tyda på att företag med redovisade varumärken 

generellt sett redovisar fler KGE än företag utan varumärken. För att bekräfta detta 

skulle dock en jämförelse behöva genomföras, där jämförelsegrupperna undersöks 

utifrån samma räkenskapsår och samma geografiska område. Dessa urval skulle krävas 

för att inte några andra faktorer ska påverka och för att varumärkena därmed ska kunna 

urskiljas som anledningen bakom skillnaderna. Eftersom Carlin & Finch (2011) studie 

undersöker företag i Australien medan vår undersöker situationen i Sverige kan vissa 

skillnader bero på exempelvis geografiska och kulturella skillnader, vilket därmed 

hämmar möjligheten att urskilja de faktiska anledningarna vid en jämförelse.  

Även Petersen & Plenborg (2010, s. 438) fann problem med att företag stred mot 

standarden gällande antalet KGE i förhållande till segment. Dock kan det konstateras att 

Petersen & Plenborg (2010, s. 438) endast fann 3 av 45 företag som inte följde 

standarden i detta avseende och därmed är deras resultat mer jämförbart med vårt 

eftersom endast 6 procent av deras observationer har stridit mot standarden medan vi 

inte kan finna bevis för att något företag gjort detta i vårt stickprov. Då Sverige och 

Danmark är två länder som är förhållandevis lika varandra gällande redovisningskvalitet 

kan det diskuteras om skillnaden mellan resultaten faktiskt beror på att det är olika 

länder, att vårt stickprov är begränsat till företag med varumärken eller om det endast är 

stickprovets storlek som påverkar. 

Petersen & Plenborg (2010) baserade sin studie på danska företag medan Carlin & 

Finch (2011) baserade sin på australiensiska företag. Detta skulle kunna förklara 

skillnaderna mellan studierna eftersom Petersen & Plenborgs (2010) studie därmed har 

en population mer lik vår eftersom den baseras på ett nordiskt stickprov och därmed kan 

kulturerna och sedermera företagens beteendemönster vara mer överensstämmande. 

Skillnader mellan studierna kan även förklaras med vilka år de har valt att studera. 

Carlin & Finch (2011) studerade årsredovisningar från 2006, vilket var det första året 

efter att IFRS hade införts som regelverk medan Petersen & Plenborg (2010) skickade 

ut enkäter för att besvara sina frågor och undersökte hur nedskrivningsprövningar 



49 
 

hanterades under 2010. Vår studie har i sin tur observerat årsredovisningar för 2014 och 

med andra ord kan resultaten för de olika studierna tyda på en positiv utveckling då 

resultaten har visat en större överensstämmelse desto längre tid som gått sedan 

införandet av IFRS. Dock kan denna trend inte säkerställas då olika stickprov har 

använts. För att kunna säkerställa denna utveckling skulle samma stickprov ha behövt 

granskats med flera års intervaller. Dessutom är vår studie baserad på ett smalare urval 

som enbart innefattar företag med varumärken, vilket även det kan ligga till grund för 

skillnaderna. Samtidigt kan våra resultat tyda på att företag som har varumärken i något 

högre utsträckning följer reglerna kring redovisning, då Sverige och Danmark kan anses 

ha en jämförbar standard på sin redovisning. 

Något som dock kan konstateras är att det är vanligast att redovisa lika många KGE som 

segment bland företagen i vårt stickprov. 59 procent av företagen fördelade sin goodwill 

och varumärken på det sättet, jämfört med 38 procent som hade fler KGE än segment, 3 

procent saknades det information. Detta kan jämföras med Petersen & Plenborgs (2010, 

s. 427) studie där majoriteten (58 %) hade fler KGE än segment, i deras studie var det 

25 procent av företagen som hade lika många KGE som segment. I Carlin & Finchs 

(2011, s. 380) studie var fördelningen något jämnare och här var det även vanligast att 

företagen hade färre KGE än segment, detta gällde för 33 procent av företagen i deras 

urval. Av de resterande företagen var det 26 procent som hade fler KGE än segment och 

28 procent som hade lika många (Carlin & Finch, 2011, s. 380). Att företagen redovisar 

samma antal KGE som segment kan troligtvis förklaras med att företagen genom att 

redovisa så få/stora KGE som möjligt kan undvika nedskrivningar.  Ett övervärde inom 

en KGE kan jämkas mot ett undervärde som skulle leda till nedskrivning inom en annan 

KGE om dessa slås ihop och det är detta som företagen kan utnyttja (Carlin & Finch, 

2011, s. 375; Petersen & Plenborg, 2010, s. 425). 

Om en jämförelse ska göras mellan vår och de tidigare studierna gällande hur vanligt 

det är att företagen behandlar antal KGE i förhållande till segment på ett korrekt sätt kan 

det konstateras att vårt stickprov består av högst andel företag som behandlar detta 

korrekt. 97 procent av vårt urval hade lika många/fler KGE än segment. Petersen & 

Plenborgs (2010, s. 427) urval visade att 82 procent redovisade KGE på detta sätt, 

medan Carlin & Finchs (2011, s. 379) urval hade 53 procent. Enligt Glaum et al. (2013, 

s. 181) följer Sverige IFRS bättre än genomsnittet, med medelvärde/median på 82 

procent/86 procent, även Danmark har en hög nivå med ett medelvärde/median på 81 

procent/86 procent. Därmed kan det konstateras att våra resultat understödjer vad 

Glaum et al. (2013, s. 181) påstår.   

När det gäller speciella karakteristika kunde ingen speciell slutsats dras för de företag 

som följer IAS respektive inte. Detta med anledning av att bortfallet endast bestod av tre 

företag och detta är för få företag för att en tillförlitlig slutsats gällande karakteristikan 

ska kunna dras. Då nästan samtliga företag enligt observation följer standarderna i detta 

avseende kan endast slutsatsen att ingen speciell karakteristika för huruvida företagen 

följer regelverket eller ej finns i denna fråga. 
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För denna fråga genomförde vi även statistiska tester med variablerna ”Bransch”, 

”Nyttjandeperiod” och ”Storlek”. För “Nyttjandeperod” gav dessa test en 

signifikansnivå på 7 procent och för ”Bransch” gav det en signifikansnivå på 6,5 

procent. Då detta är under vår valda signifikansnivå på 5 procent anser vi dock inte att 

dessa resultat är tillförlitliga. För det tredje testet gav en signifikansnivå på 55,9 procent 

det tyder därmed på att eventuella samband med stor sannolikhet beror på slumpen. 

7.1.2 Redovisade värden för goodwill och varumärken 
Stämmer de adderade värdena av goodwill och varumärken från de kassagenererande 

enheter med det redovisade värdet av goodwill och varumärken för bolagen? Om 

standarden inte följs, vad karakteriserar dessa företag och finns det något mönster? 

Vår studie visar att det är sju företag som i någon utsträckning har gjort fel gällande 

denna fördelning. För fyra företag stämmer inte det redovisade värdet för immateriella 

tillgångar överens med summan av dessa tillgångar fördelade på KGE. Detta gäller för 

Venue Retail Group, Xano Industri, Fagerhult och Investor. För Xano Industri får vi en 

differens på 2 000 kr när vi kontrollräknar, för Venue Retail Group stämmer de värden 

de har angivit i sin tabell som värden på KGE inte ihop med de värden de anger i den 

löpande texten. Fagerhult har angivit både varumärken och goodwill i samma KGE, 

men värdena stämmer inte överens med redovisat värde. För Investor stämmer varken 

goodwill eller varumärken. 

För Dometic Group, finns det en differens mellan fördelningen av varumärkenas värden 

på KGE och det totala redovisade värdet per varumärke, behandlingen av goodwill 

stämmer dock hos detta företag. Det är en differens på 53 Mkr mellan de värden som de 

anger hör till respektive KGE och det redovisade värde de har angett för varumärken, 

dessutom är det även en differens på 99 Mkr mellan värdena som är angivna per KGE 

och den summering de själva har angivit för varumärkenas fördelning på KGE. För 

Tobii och SKF har fördelningen på KGE inte varit möjlig att observera och vi kan 

därför inte göra någon bedömning i detta fall, men med tanke på att fördelningen av 

goodwill ska anges enligt IAS 36:134a är inte detta tillvägagångssätt förenligt med 

standarden. 

För de 15 företag där varumärken inte har gått att observera har Electrolux, Kinnevik 

och Unibet bokfört värde för varumärken presenterats tillsammans med ytterligare 

immateriella tillgångar. Atlas Copco, Midsona och Ratos har klumpat ihop obestämbara 

varumärken med bestämbara och därför har vi inte kunnat observera om summan av de 

varumärken som fördelats på KGE stämmer överens med det bokförda värdet för 

varumärkena. Trelleborg, redovisar inte varumärkens fördelning på KGE och redovisar 

dessutom varumärken tillsammans med andra immateriella tillgångar inom företaget. 

De övriga åtta företagen har inte fördelat sina varumärken på KGE och har därför inte 

gått att observera. 

I Carlin & Finchs (2011, s. 378) studie stämde fördelningen av goodwill med redovisat 

värde för 82 procent av företagen, för 2 procent av observationerna gick det inte att se 

fördelningen av goodwill eftersom detta var sammanslaget med immateriella tillgångar 

och resterande företag gick inte att observera alls (Carlin & Finch, 2011, s. 178). 
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Att Carlin & Finch inte kunde observera fördelningen för 16 procent av företagen de 

observerade kan jämföras med de 2 procent (2/98) av företagen som inte gick att 

observera i vår studie. Däremot är det en större andel företag i deras studie där 

fördelningen stämmer, det är 82 procent i Carlin & Finchs studie jämfört med 78 

procent i vår studie. Detta skulle kunna förklaras med att många företag där summan på 

KGE stämmer med redovisat värde för goodwill faller bort då fördelningen inte har 

varit observerbar för varumärken. Skulle de företag där varumärken inte har kunnat 

observeras men goodwill stämmer räknas skulle 93 procent av företagen i vår studie 

lyckas med detta.  

Det finns inte något krav på att denna fördelning ska vara observerbar och därför har 

inte dessa företag gjort något fel. Det är något vanligare att företag som även 

nedskrivningstestar sina varumärken har gjort fel i denna fördelning. Detta går emot 

våra förväntningar då vi trodde att dessa företag skulle vara noggrannare med sin 

redovisning eftersom de har valt att använda sig av en mer krävande redovisningsmetod 

för dessa tillgångar. Det kan anses vara mer komplicerat att använda sig av obestämbara 

nyttjandeperioder än bestämbara då dessa medför nedskrivningstester som kräver viss 

bedömning till skillnad från avskrivningar som kan genomföras linjärt. 

För denna fråga genomförde vi ett Chi-två test mellan variablerna “Stämmer summa” 

och “Nyttjandeperiod”. Detta test gav ett P-värde på 0. Vilket tyder på att testets resultat 

är generaliserbara. Generaliserbarheten innebär att fördelningarna i resultatet för testet 

mellan de som har “gjort fel” och “gjort rätt” skulle kunna appliceras för hela 

populationen, vilken skulle benämnas som börsnoterade bolag som följer IFRS och som 

har upptagna varumärken i balansräkningen.  

7.1.3 Fördelning av goodwill och varumärken på kassagenererande enheter 

Hur fördelas goodwill respektive varumärken på de kassagenererande enheterna och 

har upplysningar om detta lämnats i noterna? Hur många företag har genomfört 

nedskrivningar under året? Har dessa i regel fler KGE? 

Fördelningen av goodwill och varumärken på KGE visar för vårt stickprov att det är 

vanligast att använda sig av en KGE för goodwill. För denna fördelning har vi inte 

genomfört några statistiska tester och vi kan därför endast redogöra för hur fördelningen 

ser ut för vårt stickprov. 

Eftersom det är tillåtet att värdera varumärken på tillgångsnivå är det rimligt att anta att 

de varumärken som inte är fördelade på någon KGE har värderats separat som en 

tillgång. I dessa fall är inte heller kraven på upplysningar om värdet på tillgångarna lika 

omfattande, vilket innebär att företagen inte måste lämna några specifika uppgifter för 

respektive varumärke om vad dessa har för värde, därför går det inte heller att observera 

hur företagen har hanterat de varumärken de testar för nedskrivning på tillgångsnivå 

(IAS 36 p. 132). I de fall en nedskrivning har skett under redovisningsåret ska däremot 

upplysningar lämnas kring beloppet för nedskrivningen och hur återvinningsvärdet 

räknats ut för att nämna några (IAS 36 p. 126-130). På grund av detta väljer vi att anta 

att de 14 företag som inte har angivit hur deras tillgångar har fördelats på KGE faktiskt 

beräknar återvinningsvärdet för sina varumärken på tillgångsnivå. Det enda företaget 

där detta antagande inte är lika självklart är Trelleborg AB som anger att de genomför 

sina nedskrivningstester på KGE, men det finns ingen information om hur varumärken 

fördelas på dessa.  
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Informationen som hämtades från stickprovet för denna studie visade att de som inte 

hade genomfört några nedskrivningar för goodwill och/eller obestämbara varumärken 

generellt sett hade färre KGE än de som hade genomfört nedskrivningar för dessa 

tillgångar. Carlin & Finch (2011, s. 375) samt Petersen & Plenborg (2010, s. 425) menar 

att antalet KGE kan påverka sannolikheten för att en nedskrivning genomförs. Detta 

beror på att nedskrivningar kan jämkas mot andra övervärden istället om färre KGE 

nyttjas (Carlin & Finch, 2011, s. 375; Petersen & Plenborg, 2010, s. 425).  

Detta samband kan vi även se för vårt stickprov, däremot kan vi inte visa något 

statistiskt signifikant samband för urvalet. Detta skulle kunna förklaras av storleken på 

vårt urval, av de 98 företag var det enbart 23 som genomförde en nedskrivning under 

året. Hade vi valt att granska årsredovisningar för flera år hade vi kunnat få mer material 

att studera och därmed även haft bättre förutsättningar för att visa signifikanta samband. 

7.2 Diskonteringsräntor vid nedskrivning av goodwill och varumärken 

7.2.1 Diskonteringsräntor 
Använder företag samma diskonteringsränta för samtliga kassagenererande enheter 

eller används individuella diskonteringsräntor för dessa?   

Carlin & Finch (2011, s. 382-384) påtalar problemet med att företag endast använder sig 

av en diskonteringsränta för samtliga KGE, trots att detta talar för att risken för de 

specifika tillgångarna då blir felaktig då det kan finnas skillnader i exempelvis 

marknadsrisker för de olika KGE. 

Av alla undersökta företag redovisade 63 av 98 samma diskonteringsränta för samtliga 

KGE, vilket tyder på att den individuella risken för respektive KGE inte har 

medräknats. Dock var det även 15 av dessa företag som endast bestod av en KGE, vilket 

gör att det är 48 företag från stickprovet som inte har tagit hänsyn till individuell risk.  

De som utelämnat att ange någon diskonteringsränta var Unibet, Concentric och 

Uniflex. Detta visade en jämn fördelning av detta problem eftersom Unibet är ett Large 

Cap-företag, Concentric är ett Mid Cap-företag medan Uniflex är ett Small Cap-företag. 

Dock har 8 företag, av de som har använt olika diskonteringsräntor för de olika KGE i 

företagen, endast angett räntorna i intervaller och inte i specifika procentenheter. 

Därmed har endast 24 företag (24,5 procent) redovisat sina diskonteringsräntor på ett 

korrekt sätt och på ett sätt som ger användarna av den finansiella informationen den 

inblick som de behöver för att fatta informerade beslut angående bland annat risken för 

nedskrivningar.  

 

Av de som endast redovisade en diskonteringsränta för samtliga KGE redovisade 

dessutom fyra företag endast denna efter skatt, vilket är felaktigt enligt IAS 36:55 då 

denna ska anges före skatt. Samtliga företag bör följa standarden och redovisa 

diskonteringsräntan före skatt för att denna ska vara jämförbar med andra företags 

diskonteringsräntor. Detta underlättar då för intressenter som ska försöka fatta 

informerade beslut och diskonteringsräntan kan användas för att bedöma rimligheten i 

företagens beräkningar genom att jämföra med andra företag inom exempelvis samma 

bransch. Därmed kan intressenterna bedöma ifall företaget har beräknat 

nedskrivningsbehovet på ett korrekt sätt eller ifall det finns nedskrivningar som borde 

ha genomförts och därmed driver upp värdet av tillgångarna i företaget. Detta är ett 

exempel på agentteori och den informationsasymmetri som Healy & Palepu (2001, s, 
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407) har presenterat. Här finns de incitament som de (Healy & Palepu 2001, s. 407) 

talar om, företaget vill få det att verka mer gynnsamt att investera i de än det egentligen 

är genom att driva upp tillgångarnas värde i balansräkningen. Därmed kan exempelvis 

investerare fatta beslut som de inte hade gjort ifall de hade haft korrekt information 

eftersom de saknar en direkt insyn i företaget och behöver förlita sig på den offentliga 

information som tillhandahålls. 

Våra tester visar inte några samband mellan att använda sig av samma 

diskonteringsränta och någon av våra variabler. Det var dessutom endast variabeln 

storlek som visade en tillförlitlig signifikansnivå över att det inte fanns något samband 

mellan de båda variablerna. Därmed skulle det kunna finnas samband mellan 

användningen av samma diskonteringsränta för KGE och de övriga variablerna eftersom 

resultaten för denna studie endast visar att bristen på samband kan bero på slumpen. 

Därmed skulle ett annat stickprov för samma population kunna visa att det finns 

samband mellan dessa variabler. 

7.2.2 Beräkning av Diskonteringsränta 

Hur går företag till väga när de räknar ut diskonteringsräntan och vilken metod 

används? 

För Large Cap är det endast BillerudKorsnäs som inte har använt sig av en metod som 

är direkt jämförbar med WACC. De har räknat ut sin diskonteringsfaktor genom att ta 

hänsyn till “riskfriränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången”. 

Då formeln för WACC hänvisar till att hänsyn ska tas till marknadsrisken bedömdes att 

BillerudKorsnäs inte har använt sig av WACC då de har tagit hänsyn till risken för den 

specifika tillgången istället.  Det var även 10 av de stora bolagen som inte hade angivit 

hur de hade beräknat sin diskonteringsränta. Dessa var Lifco, Modern Times Group 

(MTG), SKF, SSAB, Volvo, Bettson, Ericsson, Kinnevik, Latour och Unibet. Mid Cap 

var den grupp där det var flest företag som hade använt sig av någon annan metod än 

WACC, där var det 83,33 procent som hade använt sig av WACC. Därmed kan det 

konstateras att resultaten från denna studie är jämförbara med Amiraslani et al. (2013, s. 

51), som visar att det är vanligast i Europa att använda sig av WACC för att beräkna 

diskonteringsräntan, samt Petersen & Plenborg (2010, s. 434) som även de hävdar att 

det är vanligast att använda sig av WACC. Detta tyder på att det finns likheter mellan 

Sverige och Danmark. Dessa likheter har påpekats av Amiraslani et al. (2013, s. 25) 

som placerade dessa länder i samma kluster eftersom de hade en liknande aktiemarknad  

och styrka på rättsväsendet. 

Tobii, Nordnet och Qliro hade använt sig av “Annat” medan Fagerhult, Inwido och 

Systemair hade använt sig av risk+ränta. Även bland Mid Cap var det tio bolag som 

inte hade uppgivit hur de beräknat sin diskonteringsränta. Dessa var VBG Group, 

Mycronic, Alimak Group, OEM International, Concentric, Duni, Cloetta, Dustin Group,  

Oriflame och Capio. 

Även bland Small Cap hade majoriteten använt sig av WACC för att räkna ut 

diskonteringsräntan. Sedan var det 2 av bolagen som hade använt sig av en annan 

metod, dessa var Anoto Group som hade fastställt diskonteringsräntan ”med hänsyn 

taget till marknadens förutsättningar och koncernens avkastningskrav”, och Beijer 

Electronics som har använt en metod som är väldigt lik WACC, men för lite 

information har angetts för att vi med säkerhet ska kunna säga att denna metod har 

använts. Beijer Electronics anger att de har räknat ut sin diskonteringsränta med hjälp av 
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”riskfri ränta och risken associerad med den specifika tillgången”. Därmed kan det inte 

klart urskiljas att exempelvis Beta är inräknat och att hänsyn har tagits till denna, vilket 

krävs för att det ska kunna räknas som WACC. 

När vi studerade ifall det gick att observera något mönster för vilken metod olika 

företag använde för att räkna ut diskonteringsräntan såg vi ett statistiskt signifikant 

samband mellan bransch och beräkningsmetod där “Teknologi”-branschen stack ut från 

de övriga företagen genom att använda sig av “Annan” metod än WACC. För de företag 

som klassades som “Övriga” i denna fråga kunde vi även observera att fördelningen 

mellan “WACC” och “Annan” var jämn med 9 observationer vardera. Denna grupp 

innefattade fyra olika branscher och det blir därför svårt att dra några slutsatser för dem. 

Att “Teknologi” särskilde sig från de övriga skulle kunna bero på att de befinner sig i en 

ung och föränderlig bransch och att WACC i dess traditionella form inte passar för 

dessa företag då förutsättningarna ser annorlunda ut på grund av den snabba teknologi-

utvecklingen. 

7.3 Behandling av varumärken 

7.3.1 Nyttjandeperiod för varumärken 
Är det vanligast att en bestämbar eller obestämbar nyttjandeperiod används för 

varumärken? Hur lång är nyttjandeperioden om den är bestämbar? Finns det skillnader 

mellan olika branscher eller företagsstorlekar gällande användningen av bestämbara  

eller obestämbara nyttjandeperioder? 

Som tidigare omnämnt i empirin var det vanligast för företagen att använda sig av 

bestämbara nyttjandeperioder och därmed avskrivningar för varumärken, dock skiljde 

inte antalet som gjorde detta markant från de som istället nyttjade 

nedskrivningsprövningar och en obestämbar nyttjandeperiod för varumärken då antalen 

var 45 mot 34. De som använde båda metoderna, med andra ord olika metoder för olika 

varumärken, var även de som hade högst värde på sina varumärken. Därmed skulle även 

ett antagande om att dessa företag även hade fler varumärken än de andra kunna göras. 

Med fler varumärken skulle sannolikheten för användningen av både nyttjandevärde och 

verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader öka eftersom sannolikheten för att 

varumärkena skiljer sig åt och därmed har olika risker och förutsättningar ökar. Vi har 

dock inte undersökt antalet varumärken som är redovisade men har dock kunnat 

konstatera att det har skiljt sig åt med kvaliteten på upplysningar om detta. Vissa har 

presenterat samtliga varumärken på att grundligt sätt medan andra knappt har nämnt 

dem. Det hade varit intressant att se ifall det finns ett samband mellan de som har 

använt både verkligt värde och nyttjandevärde och antalet varumärken, i denna studie 

uteslöts det på grund av den tidigare nämnda bristen på information. 

 

Det presenterades i empirin huruvida nedskrivningsprövningar, avskrivningar eller 

användning av båda metoderna var vanligast gällande varumärken för de olika 

storleksindelningarna på Stockholmsbörsen (Small Cap, Mid Cap och Large Cap). Där 

kunde ingen skillnad konstateras mellan Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Det var 

vanligast bland företagen att använda sig av avskrivningar och därmed en bestämbar 

nyttjandeperiod.  
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Nedskrivningsprövningar kräver ofta fler moment och kan vara mer komplicerade med 

tanke på bedömningar och uppskattningar än avskrivningar eftersom det ofta sker 

linjära avskrivningar och då fördelas värdet av tillgången jämnt över en bestämd tid. 

Detta gör att administrationen kring obestämbara tillgångar blir mer resurskrävande och 

därmed mer kostsamma med tanke på tidsåtgång i behandling av dessa och den ökade 

kompetens som krävs för att hantera dessa kontra bestämbara tillgångar. Därmed skulle 

det kunna antas att det var mer sannolikt att Large Cap-företag skulle använda sig av 

detta med tanke på att det är mer sannolikt att de har dessa resurser. Med tanke på att 

det inte observerades någon markant skillnad mellan de olika företagsstorlekarna kan 

det antas att företagen är bättre än förväntat på att anpassa nyttjandeperioder och 

metoder till vad som passar det specifika varumärket bäst. Det skulle sannolikt kunna 

vara mer gynnsamt att ha obestämbara varumärken med tanke på att värdet kan bevaras 

under en längre tid ifall inga större nedskrivningar krävs och därmed bibehålla ett gott 

förhållande mellan tillgångar och skulder. Det kan även bero på att alla företag som 

observerats i den här studien är börsnoterade och därmed är även de företag som klassas 

som Small Cap stora i förhållande till övriga företag i Sverige. Båda dessa skulle kunna 

vara incitament för samtliga företag att använda obestämbara nyttjandeperioder där det 

är möjligt och att det är detta som skapar den jämna fördelningen som presenteras i 

empirin.  

När det gäller presentationen av huruvida vanliga avskrivningar, 

nedskrivningsprövningar och användning av båda metoderna, är för vardera bransch är 

det svårt att dra definitiva slutsatser eftersom antalet företag för varje bransch är för 

lågt. Dock kunde vi se att det tenderade att vara vanligast med bestämbara 

nyttjandeperioder för samtliga branscher. För branschen “Teknologi” skulle detta kunna 

bero på den föränderlighet och de snabba vändningar som är förknippade med 

branschen. Det kan upplevas som att det skulle finnas en ökad risk för nedskrivningar 

gällande ett varumärke inom teknologi-branschen och därmed är det inte försvarbart att 

hålla dessa varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod eftersom det sannolikt 

skapar en större osäkerhet för intressenter gällande räkenskaperna. Därmed blir 

avskrivningar ett säkrare alternativ. För branschen “Kundtjänster” skulle det dock kunna 

anses rimligt att obestämbara nyttjandeperioder skulle vara lämpliga. Detta eftersom 

tjänster tenderar att successivt anpassas efter kunderna och därmed bearbetas under en 

längre tid. Därmed har en kundbas utvecklats som kan antas vara mer lojal än den för 

teknik och på grund av detta kan varumärket anses vara mer beständigt, vilket gör det 

möjligt att motivera en obestämbar nyttjandeperiod. 

7.3.2 Värdering av varumärken 
Vilken metod är vanligast vid nedskrivningsprövning av varumärken med obestämbar 

nyttjandeperiod? 

För vårt stickprov var den vanligaste metoden när återvinningsvärdet skulle räknas fram 

för varumärken att använda sig av nyttjandevärdet. Detta stämmer överens med vad 

tidigare studier har visat gäller för goodwill (Petersen & Plenborg, 2010, s. 429). Det 

var endast tre av företagen som använde sig av verkligt värde. Dock representerar detta 

nästan 6 procent av de företag som årligen räknade ut återvinningsvärdet för sina 

varumärken. Detta kan jämföras med Carlin & Finchs (2011)  studie där undefär 10 

procent av företagen enbart använde verkligt värde och ungefär 4 procent delvis 

använde sig av verkligt värde. I Petersen & Plenborgs studie var det 8 procent som 
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använde sig av enbart verkligt värde, ungefär 26 procent använde sig av båda 

metoderna. 

Cloetta och ICA Gruppen hade fördelat en del varumärken och goodwill på 

gemensamma KGE, inom respektive koncern, men de hade även varumärken som 

värderades på en enskild KGE. Det var dessutom ytterligare fem bolag som värderade 

sina varumärken fristående från goodwill. Dessa var Björn Borg, Venue Retail Group, 

Addtech, Unibet och B&B Tools. Sedan var det elva företag som inte hade redovisat 

hur de behandlade sina varumärken med obestämbar nyttjandeperiod, de hade enbart 

angivit att tillgångarna fanns och deras bokförda värde. Goodwill hade i dessa fall 

många gånger fördelats på KGE, men inga uppgifter angavs om hur varumärkenas 

nyttjandevärden räknades ut.  

För de bolag som värderade sina varumärken fristående från goodwill var det enbart 

Venue Retail Group som hade använt sig av olika tillvägagångssätt för att räkna ut 

värdet på varumärkena, de hade använt sig av modellen Relief of Royalty för att 

beräkna nyttjandevärdet för varumärken. De andra företagen uppger att de har använt 

sig av samma metoder för samtliga KGE.  

Vi har inte genomfört några statistiska tester för denna fråga då fördelningen inom 

stickrovet var för liten då det enbart var tre företag som skiljde sig åt. För vårt stickprov 

ser vi dock att det finns tecken på att det för varumärken i likhet med vad som gäller för 

goodwill är vanligast att använda nyttjandevärdet när verkligt värde ska räknas ut. Detta 

skiljer sig dock till viss del från resultaten i studien genomförd av Amiraslani et al. 

(2013, s. 40) där 100 procent av företagen använde sig av nyttjandevärdet för att räkna 

ut återvinningsvärdet för immateriella tillgångar. Detta skulle kunna tyda på att 

varumärken  i något större utsträckning än övriga immateriella tillgångar använder sig 

av “verkligt värde minus försäljningskostnader”. Dock skiljer sig resultaten studien av 

Amiraslani et al. (2013, s. 40) sig även från Petersen & Plenborgs (2010, s. 429) studie 

gällande nedskrivningsmetod för goodwill. Petersen & Plenborgs (2010, s. 429) studie 

observerar ett visst användande av andra metoder än nyttjandevärde, medan Amiraslani 

et al. (2013, s. 40) visar att 100 procent av företagen i Danmark räknar ut 

återvinningsvärdet för goodwill med hjälp av nyttjandevärdet. Att det finns en skillnad 

även mellan dessa studier där samma variabel studeras gör att en jämförelse mellan våra 

resultat och dessa inte skulle bidra med tydliga resultat eftersom antingen Petersen & 

Plenborg (2010) eller Amiraslani et al. (2013) skulle tala emot våra resultat. För att få 

en bättre bild över vilka olika skillnader som finns mellan olika immateriella tillgångar 

hade det varit givande att studera behandlingen av alla immateriella tillgångar separat 

för att se om några skillnader går att observera. 
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8 Slutsats 

 
Problemformulering 
Går det att observera några mönster för hur företag med redovisade varumärken går 

till väga gällande nedskrivningsassocierade situationer för kassagenererande enheter, 

diskonteringsräntor och uträkning av återvinningsvärden? 

 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den praktiska appliceringen av regelverken rörande 

redovisningen av goodwill och varumärken vid nedskrivningar och tillhörande 

situationer.  

 

8.1 Studiens slutsats 

8.1.1 Delsyfte 1: Kassagenererande enheter 

Vi ämnade undersöka ifall det gick att observera mönster i hur fördelningen 

genomfördes och ifall det fanns likheter med tidigare studier. 

 

 

För vår första fråga som berör KGE kan vi dra slutsatsen att företag som har tagit upp 

varumärken som tillgångar i sin redovisning följer reglerna kring storleken på 

immateriella tillgångar och segment på att bra sätt, de har en högre nivå på fördelningen 

än vad som observerats för danska bolag med goodwill, då de svenska och danska 

bolagen kan anses ha lika hög nivå på sina respektive redovisningar tyder detta på att 

företag med varumärken i högre grad följer denna regel. Det kan även tyda på att 

företagen har blivit bättre på att följa standarderna eftersom Petersen & Plenborgs 

(2010) studie granskade år 2010 och vår studie undersökte årsredovisningar från 2014. 

 

Till skillnad från tidigare studier kan vi inte observera att några företag brister i 

fördelningen av goodwill och varumärken på KGE och segment. Att vi för vissa företag 

inte har kunnat observera fördelningen kan dock tyda på att det finns samma brist för 

våra företag som för de som har studerats tidigare. Därför anser vi att det i detta fall 

troligtvis inte spelar någon roll om företagen endast har goodwill-tillgångar eller 

dessutom varumärken. Vi har i vår studie kunnat påvisa några trender för hur 

fördelningen mellan segment och KGE vanligast görs, men inget som visar något 

signifikant resultat. 

 

För vår andra fråga rörande KGE stämmer våra resultat med tidigare studiers. Vi finner 

att ett mindre antal företag inte lyckas redovisa samma summa fördelat på de KGE som 

det redovisade värdet, vilket tyder på att de inte har angett hur all deras goodwill och 

alla varumärken har fördelats på KGE. För varumärken behöver inte detta betyda att de 

har gjort fel i redovisningen då dessa får värderas som tillgångar och därmed inte har 

samma upplysningskrav. Men för vissa företag tyder deras notupplysningar på att alla 

varumärken ska vara fördelade på de KGE men uträkningarna stämmer inte. Det kan 

vara ett räknefel från företagen, men det gör att det är svårt att veta vilka siffror som 

stämmer.  
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För vår tredje fråga som behandlar KGE som dels behandlar fördelningen av goodwill 

och varumärken på KGE visar att det för vårt urval är vanligare att de företag som har 

obestämbara nyttjandeperioder för sin varumärken i regel har fler KGE som de fördelar 

framför allt goodwill på. Då tidigare studier har visat att dessa företag i större 

utsträckning genomför nedskrivningar i tid kan obestämbara varumärken vara 

ytterligare en faktor att ta i beaktande när redovisningskvaliteten granskas. För vårt 

sampel stämmer det att de företag som har fler KGE även är de som har genomfört 

nedskrivningar, detta gäller för såväl goodwill som varumärken. Detta går dock inte att 

applicera på hela urvalet men det tyder på att samma regler gäller för vårt urval med 

varumärken som det även har gjort i de tidigare studierna där urvalet inte har begränsats 

till företag med varumärken. 

 

För dessa frågor var det bara ett test som hade en enligt oss acceptabel signifikansnivå 

när vi studerade om några mönster gick att observera som kunde förklaras av någon av 

de förklarande variabler. Detta test visade att ett samband fanns mellan 

“Nyttjandeperiod” och ifall summan för varumärken och goodwill fördelat på KGE 

stämde med redovisat värde för dem. Resultaten från detta samband anses kunna  

generaliseras för populationen. 

 
8.1.2 Delsyfte 2: Diskonteringsräntor vid nedskrivning av goodwill och varumärken 
Vi skulle även studera hur företagen gick till väga vid uträkningen av 

diskonteringsräntor för att se om vi fann några skillnader eller likheter gentemot 

tidigare studier. Vi skulle även undersöka ifall det gick att observera några mönster 

kring användningen av diskonteringsräntor i vår egen studie. 

När vi har studerat hur företagen använder sig av diskonteringsräntor i samband med 

uträkning av återvinningsvärde kommer vi i likhet med tidigare studier fram till att det 

är vanligt att företag använder samma diskonteringsränta för samtliga KGE. 48,98 

procent av företagen vi har studerat med fler än en KGE använder endast en 

diskonteringsränta. Vilket är ett problem då det leder till att det finns en risk att dessa 

företags diskonteringsräntor inte speglar risken på marknaden vilket är syftet. Den 

vanligaste metoden när diskonteringsräntan räknas ut är WACC, alternativt används i 

många fall olika varianter av denna ränta när uträkningarna genomförs. Dessa varianter 

är generellt sett väldigt lika WACC, men det är inte lika tydligt vilka faktorer 

uträkningarna består av och detta skulle kunna skapa viss osäkerhet bland intressenter 

då det inte tydligt framgår exempelvis vilken risk som medräknats. Att använda WACC 

vid uträkningen av diskonteringsräntan ökar chanserna att den speglar marknadens risk. 

Att denna metod är vanligast stämmer väl överens även med tidigare studier, det är även 

positivt då den tar hänsyn till risken på marknaden.  

Vi kan därför konstatera att de flesta företag räknar ut sin diskonteringsränta på ett bra 

sätt, däremot skulle redovisningen för urvalsgruppen förbättras om de räknade ut 

diskonteringsräntor för alla KGE. En bra metod för uträkningen av diskonteringsräntan 

inte kan väga upp bristen i att hänsyn inte tas till olika KGE. 
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Våra tester visar att storlek inte är någon förklarande variabel för användingen av 

diskonteringsräntor i förhållande till antal KGE. När vi kollade på om det gick att 

förklara vilka företag som använde sig av olika metoder för att räkna ut 

diskonteringsräntan kunde vi observera att teknologi skiljde sig från de övriga. För de 

övriga tester vi har genomfört för användning av diskonteringsräntor har vi inte uppnått 

några signifikanta resultat.  

8.1.3 Delsyfte 3: Behandling av varumärken 
Slutligen skulle vi studera vilka värderingsmetoder företagen använde när 

nedskrivningsprövningar genomfördes för varumärken. Vi ämnade undersöka ifall 

samma metoder användes för goodwill som för varumärken och ifall det skiljde sig åt 

mellan företag gällande vilka metoder som användes. 

I vår studie använder sig de flesta företagen av en bestämbar nyttjandeperiod för sina 

varumärken, det går dock inte att observera några mönster för vilka företag som 

använder sig av obestämbar respektive bestämbar nyttjandeperiod för vårt urval 

eftersom exempelvis antalet företag per bransch är för lågt för att kunna dra säkra 

slutsatser. Vidare är den vanligaste metoden när varumärken ska nedskrivningsprövas i 

likhet med studier för goodwill att nyttjandevärdet räknas ut. I ett fåtal fall kan vi visa 

att det istället är verkligt värde som har använts. Däremot kan vi se att det generellt sett 

är fler företag som redovisar hur nedskrivningarna genomförs för deras goodwill än för 

varumärken. Detta kan troligtvis förklaras av att en del varumärken 

nedskrivningsprövas som tillgångar och att företagen därmed inte måste förklara hur 

nedskrivningsprövningen har genomförts om en nedskrivning inte har skett. 

8.2 Teoretiskt bidrag och praktiskt bidrag 

Denna studie har tillfört information om hur företag som har redovisade varumärken 

behandlar dessa och även sin goodwill, detta kan klassas som ett praktiskt bidrag. En 

tillgång med obestämbar nyttjandeperiod kan under många år komma att påverka 

företags redovisning och därför är det ett viktigt område att öka förståelsen inom. 

Resultaten från studien visar att varumärken behandlas på ett likande sätt som goodwill 

gällande hur återvinningsvärdet räknas fram, den visar även att varumärken inte är en 

tillgång som differentierar företagen från övriga företag eftersom våra resultat har visat 

på god överensstämmelse med bland annat Petersen & Plenborgs studie från Danmark 

där goodwill har studerats. Praktiskt kan detta framför allt vara till hjälp för investerare 

som får en djupare förståelse för vilken effekt det har om företag har varumärken 

upptagna i sin redovisning eller inte. Med andra ord kan investerare potentiellt fatta mer 

välgrundade beslut med hjälp av resultaten från studien.  

Ur ett teoretiskt perspektiv har denna studie bidragit genom att komplettera den 

forskning som finns sedan tidigare. Tidigare forskning har riktat fokus mot goodwill 

och i de fall immateriella tillgångar har funnits med har de slagits samman och 

behandlats som en faktor i forskningen. Vår studie har visat att tidigare forskning kring 

goodwill och immateriella tillgångar även är applicerbar på mer specifik tillgångsnivå 

då resultaten från vår studie generellt sett överensstämmer med tidigare 

forskningsresultat.  
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8.3 Vidare forskning 

I denna studie konstaterades det att företag med högre värden på varumärken var mer 

benägna att använda sig av både obestämbara och bestämbara nyttjandeperioder. Detta 

skulle som tidigare nämnt kunna tyda på att desto fler varumärken ett företag har desto 

vanligare är det att använda båda nyttjandeperioderna. Vi kunde dock inte konstatera 

detta för vårt urval och därmed skulle framtida forskning kunna undersöka huruvida  

våra misstankar stämmer eller om det beror på något annat. 

En jämförelsestudie mellan börsnoterade bolag med respektive utan redovisade 

varumärken skulle vara intressant. Detta för att kunna urskilja ifall vissa skillnader, som 

exempelvis att vårt urval generellt sett redovisade fler KGE än segment jämfört med 

tidigare studier, beror på att vårt urval består av börsnoterade bolag med redovisade  

varumärken.  

Vidare forskning skulle kunna genomföras där företag med enbart goodwill jämförs 

med företag med immateriella tillgångar för att på så vis kunna göra en mer tillförlitlig 

jämförelse och se om detta har någon effekt på resultatet. Det skulle även gå att göra en 

studie där alla immateriella tillgångar i företagen jämförs med varandra för att se om det 

finns några skillnader mellan dem. För att möjliggöra detta skulle troligtvis 

informationen behöva hämtas direkt från företagen genom enkät eller intervjuer då 

utförlig information inte är möjlig att samla in från årsredovisningar för samtliga 

företag. 
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9 Sanningskriterier 

 

9.1 Reliabilitet och replikerbarhet 

Nivån av reliabilitet behandlar huruvida resultaten från en studie skulle bli desamma 

ifall denna genomfördes på nytt (Bryman, 2008, s. 49). Med hänvisning till det använda 

datat i denna studie skulle vi vilja hävda att reliabiliteten kan anses vara hög. Detta med 

anledning av att studien baseras på sekundärdata och detta data är officiellt och 

publicerad information som alla kan ta del av. Dessutom har inte denna information 

påverkats av oss som författare till studien, vilket den hade kunnat göra ifall studien 

hade baserats på en kvalitativ metod i form av exempelvis intervjuer. Vid intervjuer kan 

såväl kroppsspråk som tonläge och så vidare påverka respondenten och leda dennes svar 

i riktning mot vad forskarna vill eller förväntar sig. Detta har dock inte varit något 

problem för denna studie då datat inte har varit påverkningsbart. Reliabiliteten i denna 

studie är därmed inte beroende av att intervju-objekt skulle ha samma åsikter några 

veckor senare då en ny omgång av en studie skulle genomföras för att kontrollera  

resultaten av den första.  

 

Genom studiens gång har vi även försökt att presentera våra metoder på ett grundligt 

sätt, bland annat genom att beskriva varje steg i urvalsprocessen och motivera detta, så 

att replikerbarheten skulle säkras. Replikerbarheten förklaras av Bryman (2008, s. 49) 

som möjligheten att genomföra en studie på nytt. Därmed skulle vi vilja hävda att 

samstämmig resultat skulle uppnås vid en upprepning av studien ifall den beskrivna 

metoden följdes med noggrannhet. Enligt Dahmström (2008, s. 334) är en hög 

reliabilitet en förutsättning för en hög validitet. Därmed har grunden för validiteten på 

ett tillfredsställande sätt lagts för denna studie då reliabiliteten kan anses vara hög.  

 
9.2 Validitet 

Validitet är det sanningskriterie som anger ifall det som avser mätas faktiskt mäts 

(Bryman, 2008, s. 50). Vidare delas validiteten även upp i intern validitet och extern 

validitet (Bryman, 2008, s. 50). Den interna validitet fokuserar på orsakssamband och 

ifall den variabel som hävdas förklara en annan gör detta i verkligheten (Bryman, 2008, 

s. 50). Denna validitet anses dock generellt sett vara låg i studier där en tvärsnittsdesign 

har använts eftersom denna typ av studie oftast bidrar med kopplingar mellan variabler 

snarare än säkra orsakssamband (Bryman, 2008, s. 66) Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2014, s. 62-63) menar även att den interna validiteten fokuserar på ifall de använda  

begreppen i studien stämmer överens med definitionerna av dessa.  

De begrepp som har använts i studien grundas i definitioner från pålitliga källor. 

Flertalet definitioner är tagna från IFRS och dessa definitioner anses vara korrekta och 

anses sätta standarden för andras definitioner. Någon definition har även hämtats från 

“Patent- och registreringsverket” och eftersom detta är en statlig myndighet anses även 

denna bidra med korrekta definitioner. Genom att slå samman Brymans (2008, s. 50; s. 

66) förklaring och definition av den interna validiteten med Eriksson & Wiedersheim-

Pauls (2014, s. 62-63) kan vi konstatera att den interna validiteten för studien kan anses 

tveksam men att detta är vanligt för studier med tvärsnittsdesign. 
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Den externa validiteten beskrivs av Bryman (2008, s. 51) som möjligheten att 

generalisera de resultat som presenteras i en studie. Detta skulle kunna kopplas samman 

med signifikansen för de utförda statistiska testerna och samstämmighet med tidigare 

studier. När det gäller signifikans för de statistiska testerna har inte denna studie 

producerat särskilt många sådana. Däremot har vi använt oss av och haft en hög 

samstämmighet med tidigare studier. Enligt Befring (1994, s. 66) är sekundäranalyser, 

användning av andra studiers resultat i analysen, en betydande komponet för en god 

validitet. Vilket gör att vi vågar påstå att den externa validiteten är tillfredsställande. 
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Appendix 1: Undersökningsobjekt 
 

Smal Cap Mid Cap Large Cap 
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AllTele Alimak Group Assa Alboy 

Allenex B&B Tools Atlas copco 

Anoto Group Beijer Axfood 

Bactiguard Bilia Betsson 

Beijer Electronics Capio Billerud Korsnäs 

Biotage Cavotec Com hem  

Björn Borg Cloetta Dometic Group 

BTS Group Concentric Electrolux 

Doro Duni Ericsson 

Duroc Dustin Group H&M 

Elanders  Eltel Hexagon 

Eniro Fagerhult Husqvarna 

Feelgood Fenix Outdoor International Ica Gruppen 

Formpipe Gunnebo Indutrade 

Hexatronic Group HMS Network Investor 

IAR Systems Inwido Kinnevik 

Image Systems ITAB shop Concept Latour 

Intellecta KappAhl Lifco 

Midsona Lagercrantz MTG 

MQ Group Lindab International Nobia 

MSC Mekonomen Peab 

Note Munksjö Oyj Ratos 

Proact IT Mycronic SCA 

Uiniflex nederman Securitas 

Venue Retail Group New Wave SKF 

Vitec Softwere Group Nordnet SSAB 

Xano Industri OEM International Sv. Handelsbanken 

 Opus Group Telia Sonera 

 Oriflame Trelleborg 

 Qliro Unibet 

 Recipharm Volvo 

 Scandi Standard  

 SECTRA  

 Systemair  

 Tobii  

 Troax  

 VBG Group  
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