
LIU-IEI-FIL-A- -08/00217 
 
 
 

 

Upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill 

enligt IAS 36 p.134  
- Ur ett finansanalytikerperspektiv 

 
Information on goodwill impairment test according to IAS 36 p.134 

- From an analyst’s perspective 

Författare: 
Cristina Björklund 
Kristina Lundgren 

 
Höstterminen 2007 

 
Handledare: 

Stefan Schiller 
 
 

 
 
 
 

Redovisning/Internationella ekonomprogrammet 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

 
 
 



 1 

Sammanfattning 
 
Magisteruppsats i företagsekonomi HT 2007, Linköpings universitet 
 
Författare: Cristina Björklund och Kristina Lundgren  
Handledare: Stefan Schiller 
 
Titel: Upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 p.134- ur ett 
finansanalytikerperspektiv 
 
Bakgrund och problem: En diskussion har länge förts kring hur beräkning av goodwill ska 
ske. Detta framförallt eftersom goodwill är en komplex tillgång som är svår att identifiera och 
separera från andra tillgångar. Sedan 2005 tillämpas nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 
för noterade företag. De krav som återfinns i IAS 36 p.134 har enligt tidigare studier visat sig 
vara svåra för företagen att följa. Kraven anses motsvara kapitalmarknadens 
informationsbehov. Därmed har författarna ansett att det finns ett intresse i att studera vilket 
behov finansanalytikerna har av upplysningarna i IAS 36 p. 134. I uppsatsen studeras fyra 
finansanalytikers åsikter och behov utav denna information. 
 
Syfte: Studien syftar till att undersöka om den information som ska ges av företagen enligt 
IAS 36 p.134 överensstämmer med finansanalytikernas behov av information, hur denna 
information används samt hur finansanalytikernas behov påverkar utfärdandet av 
redovisningsinformation. 
 
Metod och empiri: Studien är kvalitativ och abduktiv. Empiriinsamlingen har skett genom 
intervjuer med fyra finansanalytiker. 
 
Teori: Det teoretiska ramverket består av IFRS föreställningsram, IAS 36, Analytikers roll 
och arbete, teori om marknadseffektivitet, reglering, informationsöverflöd samt nytta och 
kostnad. 
 
Resultat: Studien visar att upplysningarna enligt IAS 36 p.134 inte används direkt i 
kassaflödesmodellen men att upplysningarna används som referens-/signalvärde samt för att 
uppskatta den finansiella risken. Den information som är relevant för finansanalytiker är 
antaganden och förändringar av dessa antaganden. Informationen om nedskrivningsprövning 
av goodwill är relevant vid förvärv och när förväntan på utdelning hos ett företag är hög. 
Finansanalytiker anser att det är relevant information att få veta om en valutaförändring skett 
som påverkar goodwillvärdet. Företagens subjektivitet kan försämra informationens 
tillförlitlighet. Även goodwillvärdet kan upplevas mindre tillförlitligt på grund att den är svår 
att separera från andra tillgångar. Trots detta är den generella åsikten bland finansanalytikerna 
att den information som presenteras är tillförlitlig. Finansanalytikerna vill ha så mycket 
information som möjligt samtidigt som studien tyder på att de till stor del inte använder sig av 
informationen om nedskrivningsprövning av goodwill vid en företagsanalys. Detta orsakar en 
överproduktion av redovisningsinformation som orsakar kostnader för företag och kunder. 
 
Nyckelord: Finansanalytiker, IAS 36 p.134, relevans, informationsöverflöd, reglering 
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Abstract 
 
Master thesis in finances in autumn 2007, Linköping University 
 
Authors: Cristina Björklund and Kristina Lundgren 
Tutor: Stefan Schiller 
 

Title: Information on goodwill impairment test according to IAS 36 p.134 - from an analyst’s 
perspective. 

Background and problem: The calculation of goodwill has been a subject discussed for a 
long period of time. The main reason for this is that goodwill is a complex asset, which is 
difficult to identify and separate from other assets. Since 2005, companies, which are quoted 
on the stock exchange, have to apply to IFRS standard IAS 36, which treats the impairment 
test of goodwill. According to several earlier studies the requirements of IAS 36 p. 134 have 
shown to be difficult for companies to comply with. These requirements are considered to 
correspond to the needs of information that the capital market requests. Therefore, the authors 
of this thesis have considered it to be interesting to examine the analysts’ needs of the 
information according to IAS 36 p.134. In this thesis four analysts’ opinions and needs of 
financial information according to IAS 36 p.134 are studied. 
 
Purpose: The study aims to examine if the information that should be presented by 
companies according to IAS 36 p.134 comply with the analysts’ needs of information. It will 
also include how the information is used and how analysts’ needs affect the publication of 
financial information. 
 
Method and empirics: The study is qualitative and abductive. The collection of empirics has 
been made through interviews with four analysts. 
 
Theory: The theory consists of the IFRS framework, the IAS 36 and the role and work of the 
analyst. In addition, the theory of market efficiency, regulation, information overload and the 
benefit and cost theory will also be analysed. 
 
Result: The study shows that the information according to IAS 36 p.134 is not directly used 
in the cash flow model. However, more as a reference or signal value and it is also used to 
evaluate the financial risk. The information, which is relevant for analysts, is the assumptions 
made and the changes of these assumptions. Information considering goodwill impairment 
test is relevant when acquisitions are made and when there are high expectations of dividends. 
Also, it is relevant information where there has been a great currency fluctuation, which 
affects the value of goodwill. Considering whether analysts find the information to be reliable, 
they find that the reliability will become deteriorated since the company is subjective when it 
performs the estimation. Also, the value of goodwill is considered to be less reliable since it is 
difficult to separate from other assets. In spite of this, the general opinion among analysts is 
that the presented information is reliable. The analysts wish to receive as much information as 
possible. Hence, at the same time the study shows that they for the main part do not use the 
information concerning goodwill impairment tests. This causes an information overload of 
financial information that further results in costs for companies and customers. 
 
Keywords: Analyst, IAS 36 p.134, relevance, information overload, regulation 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel introduceras läsaren till begreppen goodwill och nedskrivning samt 

redovisning av densamma. Introduktionen leder vidare till en problemdiskussion kring 

information om goodwill och nedskrivning samt användarnas behov av denna, därefter följer 

problemformulering och syftet med uppsatsen. Avslutningsvis beskrivs målgrupp, 

avgränsningar samt ges en presentation av uppsatsens disposition. 

 

1.1. Bakgrund 
 
”Mycket goodwill ger badwill. Sämre lönsamhet och en fallande börs gör att en mängd 

företag kan tvingas till stora nedskrivningar av tillgångar” (Agneskog och Hallsenius i 

Veckans Affärer nr 47 år 2002). I denna artikel redogörs för att företag i många fall har en 

högt värderad goodwill vilket resulterat i att företagens värde i förhållande till dess värde på 

börsen har blivit för hög. Under 2002 blev enligt artikeln bland annat Atlas Copco och Stora 

Enso tvungna att skriva ned sina goodwillposter med sju respektive elva miljarder kronor. 

(Agneskog och Hallsenius 2002).  

 

Under ett flertal år har en diskussion förts kring hur beräkningen av goodwill ska ske. Detta 

framförallt eftersom goodwill är en komplex tillgång som är svår att identifiera och separera 

från andra tillgångar (Hendriksen och Van Breda 1992). Goodwill kan tekniskt förklaras som 

skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet på det uppköpta företagets 

nettotillgångar. Goodwill betraktas med andra ord som en restpost som inte kan hänföras till 

någon specifik tillgång. Enligt IFRS:s ramverk så är det denna typ av goodwill, det vill säga 

förvärvad goodwill, som får aktiveras. (Artsberg 2005)  

 

I många företag har de goodwillposter som uppstår via företagsförvärv blivit allt mer 

betydande. Goodwill är ofta den största immateriella tillgången för företag vilket gör den till 

en viktig post. Goodwillfrågan har ökat i betydelse eftersom kassagenererande men ej 

balansgilla investeringar i immateriella tillgångar har ökat i förhållande till investeringar i 

materiella tillgångar. (Johansson 2004) Den främsta diskussionen kring goodwill gäller dock 

huruvida den ska skrivas av eller om det lämpar sig bättre med nedskrivning.  
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Nedskrivning är en värdering beräknad på den framtida ekonomiska nyttan till skillnad mot 

avskrivning där kostnader fördelas över en begränsad ekonomisk livslängd (Artsberg 2005). 

Nedskrivningen påverkar resultatet negativt men samtidigt förbättras möjligheterna att få upp 

avkastningen på det egna kapitalet. I solida och vinstgenererande företag har 

nedskrivningarna ingen större betydelse för värderingen. För bolag där eget kapital riskerar att 

försvinna kan det dock medföra ödesdigra konsekvenser genom sänkt soliditet. (Agneskog 

och Hallsenius 2002).  

 

Diskussionen angående hur beräkningen av goodwill ska ske har varit särskilt aktuell sedan 

den 1 januari 2005 då EU:s noterade företag måste utforma sin koncernredovisning enligt 

International Financial Reporting Standards (IFRS) (Svenberg 2003). Införandet av dessa 

standarder har inneburit en hel del förändringar i redovisningen trots att de svenska 

redovisningsreglerna sedan länge i hög grad varit uppbyggda kring IFRS. En stor förändring 

för de svenska bolagen är bland annat att redovisningen och värderingen av förvärvsgoodwill 

ska behandlas enligt IAS 36 Nedskrivningar och IFRS 3 Rörelseförvärv.  

 

I IAS 36 p.134 uppställs krav på upplysningar som företagen ska redovisa i sina finansiella 

rapporter. Dessa krav på information har inneburit svårigheter för företagen, främst då de nya 

reglerna är omfattande och stundtals svårtolkade. I en studie gjord av Furåsen och Eklund 

(2006) har det visat sig att det förekommer osäkerheter kring hur nedskrivning av goodwill av 

företagen ska ske vilket kan yttra sig i brister i redovisningen. Enligt en studie genomförd av 

Björk, Tegmalm och Grandér (2007) finns det brister i företagens redovisning när det gäller 

upplysningarna enligt IAS 36 p.134. Samma resultat visade sig i en studie av Persson och 

Hultén (2005). Ingen utav de studerade företagen redovisade upplysningarna fullständigt. 

Flertalet studier har med andra ord undersökt producenternas perspektiv när det gäller 

redovisningen av nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 p.134. Däremot har få 

granskat vad dessa brister har för betydelse för användarna av denna redovisningsinformation.  

1.2. Problemdiskussion 
 
IFRS:s ramverk definierar sina användare som; investerare, anställda, långivare, leverantörer, 

konsumenter, stat och allmänhet (IFRS föreställningsram p.9).  Innan införandet av de 

internationella redovisningsstandarderna följde Sverige den kontinentala europeiska 

modellen, vilken kännetecknas av en stor tillit till staten och en önskan att skydda långivares 
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intressen. I och med anpassningen till de nya reglerna från och med januari 2005 anammas 

numera den anglosaxiska modellen som karaktäriseras av ett redovisningssystem som är 

influerat av redovisningsprofessionen. Denna modell riktar sig främst mot kapitalmarknaden 

och dess behov. (Nobes 1984) Kapitalmarknadens anspråk anses dock enligt IFRS 

Föreställningsram p. 10 även uppfylla behoven hos andra användare.  

 

För att tillfredsställa aktiemarknaden krävs därför att producenterna har en uppfattning om 

just placerarnas och analytikernas behov. Kritik har riktats mot årsredovisningar att de inte 

innehåller den information som önskas av dessa grupper. (Edenhammar 1997) AICPA (The 

American Institute of Certified Public Accountants) presenterade 1991 Jenkinsrapporten 

vilken syftade till att urskilja den information som användarna verkligen nyttjar och den 

information som är intressant men ej relevant för användarnas arbete. Det visade sig att 

många förslag till förbättringar eller förändringar av de finansiella rapporterna är baserade på 

spekulationer och inte på direkta bevis. Av denna anledning är det intressant att studera det 

behov som finansanalytikerna verkligen har av en viss redovisningsinformation. Upplysningar 

om nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 p.134 har visat sig vara svåra för 

företagen att redovisa varmed vi anser det intressant att studera finansanalytikers behov av 

denna information. Detta leder oss in på de frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara.  

 

1.3. Problemformulering 
 

Hur motsvarar upplysningskraven i IAS 36 p.134 finansanalytikernas behov och hur 

påverkar detta i sin tur utfärdandet av redovisningsinformation? 

 

- Hur används information som ges i företagens finansiella rapporter om 

nedskrivningsprövning av goodwill i IAS 36 p.134 utav finansanalytikerna? 

 

- Vilken information om nedskrivningsprövning av goodwill är utifrån 

finansanalytikernas perspektiv relevant vid en företagsanalys och är informationen 

tillförlitlig? 

 

-  Hur påverkar finansanalytikernas behov utfärdandet av redovisningsinformation? 
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1.4. Syfte 
 
Studien syftar till att undersöka om den information som ska ges av företagen enligt IAS 36 

p.134 överensstämmer med finansanalytikernas behov av information, hur denna information 

används samt hur finansanalytikernas behov påverkar utfärdandet av redovisningsinformation. 

 

1.5. Målgrupp 
 
Målgrupp för denna uppsats är bland annat studenter vilka tidigare innehar en viss kunskap 

inom området redovisning varav de vanligaste begreppen inom redovisning inte förklaras 

närmare. Uppsatsen riktar sig även till normgivare inom området, vilka kan ha intresse av den 

externa synen på redovisningsstandarder samt företag och finansanalytiker som kan ha ett 

intresse av hur behovet och det faktiska framställande av redovisningsinformation ser ut. 

 

1.6. Avgränsningar 
 
Denna uppsats syftar till att belysa behovet som analytikerna har utav den redovisning av 

nedskrivningsprövning av goodwill som IAS 36 p.134 kräver. Uppsatsen avser inte att studera 

företagens synpunkter inom detta ämnesområde, då detta redan har behandlats i tidigare 

studier. De användare vi valt att begränsa oss till innefattar finansanalytiker på säljsidan som 

granskar bolag med större goodwillposter och betydande förvärv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

1.7. Disposition 
 
Dispositionen av uppsatsen är upplagd enligt figuren nedan.  

 

Kapitel 1 Inledning: I detta kapitel ges 

läsaren en inblick och förståelse för 

uppsatsens ämne om goodwillredovisning och 

analytikernas behov av denna. 

Problemdiskussionen lyfter fram studiens 

forskningsproblem. Slutligen presenteras 

uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 

Kapitel 2 Metod: I detta kapitel följer en 

beskrivning utav tillvägagångssättet för 

insamlingen av data och bearbetningen av 

informationen. Kapitlet ämnar presentera de 

metodval som gjorts i uppsatsen samt beskriva 

uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt. 

 

Kapitel 3 Referensram: I detta kapitel 

introduceras läsaren till de teorier som har 

använts i uppsatsen.  

 

Kapitel 4 Empiri: Detta kapitel presenterar 

det empiriska data som insamlats. Kapitlet 

inleds med en presentation av de intervjuade 

och därefter presenteras resultaten av de 

genomförda intervjuerna. 

 

Kapitel 5 Analys: Detta kapitel syftar till att 

analysera den empiriska undersökningen med 

den teoretiska referensramen och 

analysmodellen som utgångspunkt.                                             Figur 1. Disposition 
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Kapitel 6 Slutsats: I detta kapitel dras slutsatser utifrån det analyserade materialet. 

 

Kapitel 7 Diskussion: I detta kapitel diskuteras synpunkter och infallsvinklar som 

uppkommit under uppsatsens gång vilka ansetts vara intressanta att belysa. 

 

Kapitel 8 Förslag till vidare forskning: Sista kapitlet ger förslag till intressanta 

frågeställningar för vidare forskning.  
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2. Metod 
 
I metodavsnittet beskrivs vilket vetenskapligt förhållningssätt som uppsatsen utgått ifrån samt 

de metodval som gjorts. Här redogörs för de fördelar och nackdelar som dessa metodval 

medför samt att undersökningens kvalitet i termer av validitet och reliabilitet beskrivs. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I uppsatsen eftersträvas ett vetenskapligt förhållningssätt. Vad detta betyder och vad de olika 

vetenskaperna kan innebära kommer att diskuteras nedan. 

 

2.1.1. Positivism och hermeneutik 
 
Positivismen utgår ifrån ett naturvetenskapligt forskningsideal. Ordet positiv står för något 

som är precist, säkert och verkligt (Lundahl och Skärvad 1999). Positivismen grundar sig på 

ett antagande om objektivitet (Jacobsen 2002) vilket innebär att forskarens roll är att 

observera fenomenet utan att lägga in egna värderingar och tolkningar. Det som man påstår är 

sant måste vara verifierbart med empirisk data (Lundahl och Skärvad 1999). Positivismen 

handlar snarare om att hitta förklaringar på vissa beteenden än en förståelse av det undersökta 

beteendet (Bryman 2002). Enligt detta perspektiv är studiernas syfte att förklara 

orsakssamband. Ett viktigt mål inom positivismen är att resultaten ska kunna användas för 

generaliseringar (Lundahl och Skärvad 1999).  

 

Hermeneutik är ett annat forskningsideal där man ämnar uppnå förståelse av ett fenomen 

(Bryman 2002).  Hermeneutiken utgår från att den forskning som görs av mänskliga och 

sociala förhållanden är bunden till när och var forskningen skedde. Enligt detta synsätt kan 

man endast förstå ett fenomen genom att förstå i vilket sammanhang det ingått, vilket 

perspektiv som använts och även vem som gjort iakttagelsen. De personliga erfarenheterna 

som forskaren bär med sig ses som en förutsättning för att nå en vetenskaplig kunskap. Detta 

till skillnad mot positivismen där det finns en strävan efter objektivitet. Det är vidare mycket 

svårt att skilja mellan fakta och värderingar enligt ett hermeneutiskt synsätt. Forskarens 

värderingar påverkar resultatet av studien. Enligt det hermeneutiska perspektivet är det även 

svårt att göra generaliseringar. (Lundahl och Skärvad 1999) 
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Studien ämnar tolka och söka förståelse för vilka behov som finansanalytiker har utav 

informationen om nedskrivningsprövning av goodwill som krävs enligt IAS 36 p.134. Den 

information som insamlats genom de kvalitativa intervjuerna (som diskuteras närmare i 

2.2.2.) värderas och tolkas utifrån författarnas egen förförståelse. Sammanfattningsvis anser vi 

att ett hermeneutiskt synsätt är lämpligt för vår studie.  

 

2.2 Klassificering av studien 
 
I detta delkapitel kommer undersökningen att klassificeras i termer som deduktiv, induktiv och 

abduktiv samt kvalitativ eller kvantitativ. 

 

2.2.1. Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
 
Induktion innebär att man drar slutsatser utifrån empiriska data. Idealet vore om den som 

undersöker fenomenet gör detta utan några föregående förväntningar på resultatet. Det 

insamlande av empiri som sker ska senare systematiseras. Enligt den induktiva ansatsen är det 

verkligheten som ska bilda en utgångspunkt för teorin. (Jacobsen 2002) Deduktion innebär att 

den empiriska informationen tar sitt avstamp i redan befintlig teori (Lundahl och Skärvad 

1999). Här försöker man bilda sig en uppfattning om huruvida den befintliga teorin stämmer 

överens med den insamlade empirin, det vill säga verkligheten. Den kritik som riktas mot 

denna metod är att den som undersöker endast letar efter information som är relevant för de 

tidigare gjorda antagandena. Därmed kan viktig och intressant information gå förlorad. 

(Jacobsen 2002) Den abduktiva ansatsen har både inslag utav induktion och deduktion. 

Efterhand som undersökningen fortskrider relateras empirin till teori. Under tiden som 

empirin samlas in görs justeringar och förändringar av teorin. (Björklund och Paulsson 2003)  

 

Denna uppsats bygger på en abduktiv ansats. Till en början har det teoretiska materialet 

sammanställts. Främst gäller detta teorin kring IFRS reglering av redovisningsstandarder men 

även analytikernas roll samt annan relevant teori inom ämnesområdet. Utifrån den insamlade 

teorin har därefter intervjufrågorna utarbetats, som ligger till grund för uppsatsens empiriska 

delmoment. Vidare har ny teori lagts till efter det att empirin insamlats och under arbetet med 

analysen. 
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2.2.2. Kvantitativ och kvalitativ metod  
 
Den kvantitativa metoden innebär att en insamling sker av information som sedan omvandlas 

till tal utan att ge någon nyanserad information av fenomenet. Det anses att den kvantitativa 

metoden innebär mer objektivitet vilket kan vara fallet i enskilda fall men detta stämmer inte 

alltid. (Jacobsen 2002) Den främsta kritik som riktas mot den kvantitativa metoden är att 

denna inte tar hänsyn till individen och hur människor lever sina liv. Det finns en tro på att 

mätprocessen ger ett riktigt svar enligt den kvantitativa metoden. Det är dock möjligt att de 

mått som utarbetats är mer av ett förmodat slag än att den visar verkligheten. (Bryman 2002)  

Den kvalitativa metoden handlar däremot om insamlandet av data i form av ord. Denna metod 

är mer öppen när det gäller att behandla ny och icke förväntad information. Samtidigt så är det 

inte möjligt att den som undersöker ett fenomen är helt objektiv inför den information den 

möter. Även undersökaren tolkar verkligheten vilket påverkar resultaten. (Jacobsen 2002) Det 

som utmärker den kvalitativa forskningen är att händelser och värden uttrycks från de 

intervjuades perspektiv (Ryen 2004). I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den 

intervjuades ståndpunkter och resultatet speglar vad forskaren tycker är viktigt och 

betydelsefullt (Bryman 2002). Kritik som har riktats mot den kvalitativa metoden har 

framförallt gällt dess svårigheter när det gäller replikering av undersökningen när den är bunden 

till sitt sammanhang. Vid en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att avgöra i hur hög 

grad man kan generalisera utfallet när ett fåtal djupintervjuer genomförs. Detta problem 

uppfattas inte i lika stor utsträckning i den kvantitativa metoden där en större statistisk 

undersökning genomförs. (Bryman 2002) 

I denna uppsats har tre djupintervjuer samt en mailintervju med öppna frågor genomförts med 

finansanalytiker. Uppsatsen präglas utav ett intensivt upplägg som i detta fall innebär att en 

djupare studie har skett med hjälp av ett fåtal personer. Upplägget har valts för att på så sätt 

uppnå en så fullständig bild som möjligt av problemet. Styrkan i detta upplägg ligger i att detta 

ger relevant och nyanserad data. Eftersom endast ett fåtal djupintervjuer görs används en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden har valts för att på så sätt kunna få såväl den stora 

helheten samt detaljer. Denna metod passar även bra då den syftar till att skapa en större 

klarhet inom ett specifikt område (Bryman 2002). Syftet med uppsatsen är att tolka och 
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förstå behovet som finansanalytikerna har utav redovisningsinformationen enligt IAS 36 p.134 

vilket gör att en kvalitativ undersökning är den mest passande. 

2.3. Urval av intervjupersoner 
 
Vid kvalitativa undersökningar är det ovanligt att göra en undersökning av en hel population 

eftersom detta är mycket resurskrävande (Svenning 2003). Därför koncentreras 

undersökningen till ett urval av populationen. Ett slumpmässigt urval kan inte tillämpas vid en 

kvalitativ undersökning. Detta för att kvalitativa undersökningar utförs främst för att 

exemplifiera och inte för att generalisera som vid en kvantitativ undersökning. Vid kvalitativa 

undersökningar tillämpas istället selektiva urval av studieobjekt. (Svenning 2003) 

Intervjupersonerna har valts ut enligt två olika förfaranden. För det första genom att en lista 

över framstående finansanalytiker mottagits av handledare som därefter har kontaktats. En 

person från varje företag som fanns presenterad på listan valdes slumpmässigt ut, varav denne 

kontaktades. Det andra sättet innebar att sökning skedde på Eniro efter lämpliga företag. 

Kontakt togs med banker och företag med kapitalförvaltning där sedan växeltelefonisten stod 

för vidarebefordring till lämpliga personer. Antalet personer som totalt kontaktades var till 

antalet 15. Dessa i sin tur ombeddes ställa upp på intervju En del hänvisade vidare ytterligare 

en gång, andra tackade bestämt nej medan fem stycken valde att ställa upp. Eftersom 

finansanalytiker som granskade företag med stora goodwillposter och mycket förvärv 

efterfrågades kunde det medföra att olika avdelningar och personer kontaktades.  

 

2.3.1. Bortfall 
 
Totalt kontaktades 15 personer varav fem finansanalytiker valde att ställa upp på intervju. 

Den främsta anledningen till att de tillfrågade finansanalytikerna tackade nej var att de inte 

ansåg sig vara rätt person för att kunna ge ett utförligt svar på dessa frågor då de granskade 

företag med små eller obefintliga goodwillposter. Ytterligare anledningar till bortfallet var 

tidsbrist samt ointresse inför ämnet. Utav de fem som tackat ja till intervju blev det ett 

ytterligare bortfall på en person på grund av att han hade för mycket arbete och därmed inte 

tid att medverka. I slutändan ställde fyra stycken finansanalytiker upp på intervju. Jacobsen 

(2002) hävdar att om bortfallet skiljer sig väsentligt från dem som har valt att svara på 

frågorna kan resultatet bli missvisande. Då främsta anledningen till bortfall i denna uppsats 

berodde på att de tillfrågade inte ansåg sig vara tillräckligt kunniga gällande goodwill, så 
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borde inte bortfallet inverka nämnvärt på resultatet. De som slutligen intervjuades var de med 

stor insyn i ämnet. Det bör dock tilläggas att ytterligare intervjuer skulle ha varit önskvärt för 

en mer nyanserad och innehållsrik undersökning av problemet. 

 

2.4. Datainsamling 
 
De källor som används i en uppsats kan delas upp på primärkällor och litteraturkällor. Data 

kan inhämtas direkt från individer som till exempel intervjuer, enkäter och observationer 

vilket därmed anses vara primärkällor. Dokument som till exempel böcker, tidningsartiklar 

samt forskningsrapporter betraktas som litteraturkällor. (Lundahl och Skärvad 1999) 

 

De primärkällor som använts i uppsatsen är de djupintervjuer som gjorts med tre stycken 

finansanalytiker samt en intervju via mail med ytterligare en finansanalytiker. Intervjuerna har 

legat till grund för inhämtning av uppgifter om finansanalytikers egentliga behov av 

upplysningar kring nedskrivningsprövning av goodwill. De litteraturkällor som använts är 

böcker, artiklar samt tidigare gjorda uppsatser som tillsammans gjort att en omfattande 

referensram och bakgrund till problemformuleringen har kunnat utarbetas. 

 

2.5. Intervjuteknik 
 
Det finns tre olika typer av intervjuer som utgår från hur standardiserade dessa är. Vid en 

standardiserad intervju är frågeformuleringen och ordningsföljden fastställda på förhand och 

tillvägagångssättet är detsamma oberoende av intervjuobjekt. En ostandardiserad intervju 

innebär att frågeformuleringen och frågornas ordningsföljd kan användas tämligen fritt. 

Intervjun är mer flexibel och situationsanpassad. En semistandardiserad intervju innebär att 

man på förhand har utarbetat vissa intervjufrågor som lämnas till respondenterna. Dessa 

åtföljs även av uppföljningsfrågor som innebär att respondenterna kan utveckla och förtydliga 

de svar de angett. (Lundahl och Skärvad 1999) I denna uppsats används den 

semistandardiserade intervjumetoden. Frågorna är utarbetade på förhand, men dessa följs ofta 

upp med ytterligare frågor för att få mer uttömmande svar. Denna teknik har använts under de 

tre telefonintervjuer som har genomförts. Mailintervjun baserades däremot på en 

standardiserad intervjuteknik, då dessa inte gav samma möjlighet till direkta 
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uppföljningsfrågor. När svaren inte har varit särskilt uttömmande har dock ytterligare frågor 

till respondenterna kunnat ställas i efterhand. 

 

Intervjuerna skedde per telefon främst på grund av den korta tidsramen och de lägre kostnader 

det innebär. Vid telefonintervju är det svårare att veta hur den intervjuade personen reagerar 

på intervjufrågorna när kroppsspråk inte kan avläsas.  En nackdel med telefonintervjuer kan 

vara att den intervjuade kan känna sig stressad över att tvingas ge plötsliga och ogenomtänkta 

svar vilket intervjuaren inte känner av (Jacobsen 2002). För att undvika detta har 

intervjufrågorna (Bilaga 1) på förhand mailats ut till respektive respondent så att de har 

kunnat fundera över sina svar. Detta förfarande har till sin fördel att respondenterna har 

kunnat förbereda sig på frågorna så att svaren blivit så genomtänkta som möjligt. Samtidigt 

kan detta betyda att mindre spontanitet och ärlighet uppstått som kunde ha varit givande för 

studien. En annan fördel när intervju sker ansikte mot ansikte är att det skapas en mer förtrolig 

stämning som gör att den intervjuade personen lättare kan föra ett öppet och givande samtal 

(Jacobsen 2002). Däremot minskar den så kallade intervjuareffekten vid telefonintervju som 

annars kan innebära att den som intervjuar påverkar den intervjuade personen genom sin 

närvaro. Intervjuareffekten kan vara att den som intervjuar genom uttal, mimik och gester 

påverkar hur den intervjuade svarar. (Esaiasson et al. 2007) 

 

Intervjuerna pågick under genomsnittligt 30 minuter. Eftersom tidsaspekten spelade stor roll 

för finansanalytikerna placerades bakgrundsfrågor sist i intervjuguiden. Detta för att få så 

utförliga svar som möjligt på de frågor som var viktigast för undersökningen. Vid respektive 

telefonintervjutillfälle har respondenternas samtycke till inspelning efterfrågats. Inspelning 

har valts för att på så sätt i lugn och ro kunna transkribera materialet och inte riskera att gå 

miste om viktig information. Inspelningen ger även möjlighet att uppfatta tonfall och ordval 

(Trost 2005).  
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2.6. Undersökningens kvalité 
 
I detta delkapitel kommer uppsatsen att kritiskt utvärderas utifrån villkoren om validitet och 

reliabilitet. 

 

2.6.1. Validitet 
 
Inom begreppet validitet talar man om två olika typer, intern respektive extern validitet. 

Intern validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 

observationer och dess referensram. Denna typ av validitet anses stämma bra överens med 

den kvalitativa intervjun. Detta perspektiv innebär att den längre och ofta mer intensiva 

intervjun lägger grunden för att forskaren ska kunna säkerställa en hög grad av konformitet 

mellan begrepp och observation. (Bryman 2002) I undersökningen har djupintervjuer 

genomförts vilket har möjliggjort att detaljer har kunnat uppfattas vilket kan anses främja den 

interna validiteten. Den interna validiteten visar på att den fråga som ställts beskriver och 

mäter det den avser att mäta (Lundahl och Skärvad 1999).  Under arbetet med uppsatsen har 

konstruktiv kritik från opponenter samt handledare erhållits. Detta har hjälpt till att utvärdera 

om problemfrågor och angreppssätt har varit relevanta för undersökningen.  

 

Extern validitet innebär hur väl resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer. Denna 

typ av validitet brukar dock ifrågasättas vid kvalitativa sammanhang. Problemet med den 

kvalitativa forskningen är att denna grundar sig på ett begränsat urval av respondenter, vilket 

försvårar att höja resultatet till en generell nivå. (Bryman 2002) I undersökningen eftersträvas 

att denna ska kunna generaliseras i så stor utsträckning som möjligt. Det som talar för 

undersökningens generaliserbarhet är att undersökningen har riktats främst mot 

finansanalytiker som bevakar företag med mycket goodwill och förvärv. Bent Flyvbjerg 

(2006) påpekar att ett strategiskt urval av studieobjekt kan medföra en större generaliserbarhet 

inom samhällsvetenskapen. Detta när man vänder sig till den relevanta målgruppen. Det som 

talar emot generalisering är att endast ett fåtal intervjuer har genomförts. 

 

2.6.2. Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att resultatet inte påverkas av den som genomför själva undersökningen. 

Samma svar ska kunna erhållas trots att undersökningen skulle genomföras av en helt annan 
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individ. I en undersökning som karaktäriseras av god reliabilitet påverkas mätningen till 

mycket liten del av slumpmässiga fel. (Lundahl och Skärvad 1999) Om samma tendenser 

återfinns i en upprepad studie stärks tron på att resultatet är detsamma. Kritiken som riktas 

mot reliabilitet är främst att människor inte är konsistenta utan bildar olika uppfattningar och 

att en upprepning på så sätt inte kommer att ge samma resultat. Reliabiliteten syftar till att 

resultatet ska vara detsamma oavsett forskare. (Ryen 2004) Genom olika 

standardiseringsförfaranden kan mätningen genomföras så lika som möjligt och på så sätt 

undvika slumpen (Lundahl och Skärvad 1999). Både begreppet reliabilitet och validitet blir 

svårare att mäta under en kvalitativ intervju, då dessa begrepp härstammar från kvantitativa 

studier. Den kvalitativa intervjun som används i uppsatsen, karaktäriseras inte av en 

standardiserad process, snarare tvärtom. Här tas även reflektioner in som görs under intervjun. 

(Trost 2005) 

 

I uppsatsen har standardiserade frågor utarbetats som begränsar de intervjuade 

finansanalytikerna till uppsatsens ämne. Dessa frågor har skickats på förhand till respektive 

respondent. De intervjuer som gjorts spelades in på band för att få ut så sanningsenlig data 

som möjligt och för att undvika felaktigheter genom förvrängda uppfattningar av vad som 

sagts. De data som använts har sparats vilket gör att trovärdigheten ökar när materialet kan 

kontrolleras. 

 

2.7. Källkritik 
 
Enligt Esaiasson et al. (2007) så består källkritiken utav ett antal metodregler som används för 

att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i de källor som använts. Dessa fyra 

källkritiska regler är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Äkthet syftar på att källan ej 

ska ha förfalskats. Med oberoende menas att författaren av källan ska ha varit opåverkad av 

någon annan person eller sammanhanget denne befann sig i. Samtidighet syftar på att 

berättelser är mer trovärdiga när de sker genom samtida nedteckning istället för att 

efterkonstruktioner görs när människor har en tendens att glömma och göra 

efterkonstruktioner. Tendens syftar på att författaren avsiktligt har tillrättalagt historien och 

vinklat den enligt sina åsikter. Dessa regler medför enligt Esaiasson et al. (2007) exempelvis 

att man ska föredra att använda nutida källor istället för äldre källor. 
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I uppsatsen har eftersträvats att finna så trovärdiga källor som möjligt. Detta genom att alltid 

referera till grundkällan vid användande av sekundärdata samt genom brukandet av erkända 

författare inom ämnesområdet. De senaste källorna i ämnet har använts så långt detta gått och 

varierande källor har eftersträvats. Detta för att erhålla en så nyanserad och sanningsenlig bild 

av ämnet som möjligt. Artiklar har hämtats från vetenskapliga tidskrifter till teorierna i 

referensramen medan icke vetenskapliga tidskrifter som Balans använts främst i bakgrunden 

till ämnet. 
 

2.8. Sammanfattning av metod 
 
I uppsatsen används en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt synsätt. Undersökningen utgår 

ifrån teorin som sedan relateras till den empiriska insamlingen varmed en abduktiv metod 

anammas. Val av intervjupersoner görs utifrån ett selektivt urval med hjälp av uppgifter från 

handledare samt sökande efter relevanta företag. Intervjupersonerna består av fyra stycken 

finansanalytiker. 

 

Både primär- och litteraturdata används i studien. Primärdatan består av intervjuer och de 

sekundärkällor som används är böcker, artiklar och tidskrifter. Vid valet av intervjuteknik så 

väljs den semistandardiserade intervjuformen. Frågorna har utarbetats utifrån 

problemformuleringen och skickats ut till respektive finansanalytiker innan intervjuerna för 

att de tillfrågade ska få möjlighet att förbereda sig. I undersökningen genomförs 

telefonintervjuer vilka spelas in på band samt en mailintervju. Vid brukande av litteratur 

eftersträvas användning av grundkällor för att på så sätt öka trovärdigheten.  
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3. Referensram 
 
I detta kapitel introduceras läsaren till uppsatsens referensram. Först presenteras IFRS 

föreställningsram samt IAS 36 om nedskrivningsprövning av goodwill. Därefter redogörs för 

analytikers roll, teorin om marknadseffektivitet samt analytikers arbete. Dessa efterföljs utav 

teorier om reglering av finansiell information, informations överflöd samt teorin om nytta och 

kostnad. Avslutningsvis presenteras en analysmodell vilken är baserad på de teorier som 

används i uppsatsen. 

 

3.1. IFRS:s föreställningsram 
 
Normgivningen inom svensk redovisning utgår från IFRS ramverk. Enligt dessa standarder 

har en fokusering skett mot att redovisningen ska vara ett informationsinstrument. Detta 

medför att kvalitativa egenskaper är mer relevanta för redovisning än principer för värdering. 

Denna föreställningsram ska vara en hjälp för normgivarna när de arbetar med att utforma nya 

och revidera gamla normer, men även vid tolkning av de redan existerande normerna. När 

normer saknas kan föreställningsramen tillämpas som utfyllnad för de områden som inte 

reglerats eller standardiserats. Svenska redovisningsrådets översättning av IFRS 

föreställningsram utgör grunden för normgivningen i Sverige. (Artsberg 2005) De kvalitativa 

egenskaper som bör ställas på redovisningsinformationen enligt IFRS föreställningsram p. 24 

är Begriplighet, Relevans, Tillförlitlighet och Jämförbarhet. Koncentrationen i denna uppsats 

ligger på relevans och tillförlitlighet varav dessa två behandlas utförligare nedan. 

 

3.1.1. Relevans 
Redovisningsinformation anses vara relevant när den påverkar användarnas beslutsfattande. 

Detta antingen genom att utvärdering sker av historiska händelser, bedömning av nuvarande 

förhållande eller framtida prognoser. Informationen kan vara av bekräftande eller 

korrigerande karaktär. Informationen behöver inte nödvändigtvis vara i form av en prognos 

för att den ska vara användbar för beslutsfattande. (IFRS föreställningsram p. 26-28) 

Finansanalytiker föredrar exempelvis att få rådata så att de själva kan göra 

framtidsbedömningar (Artsberg 2005). Även ovanliga händelser som påverkar resultatet ska 

tas med då detta kan underlätta användarnas framtidsbedömningar (IFRS föreställningsram p. 
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28). Smith (2006) hävdar att minimikravet på relevans är begriplighet och aktualitet. Det 

senare innebär att rapporter inte bör ges ut alltför lång tid efter redovisningsperiodens slut. 

”Om publiceringen av information dröjer, kan informationen förlora relevans. Ledningen kan 

behöva väga nyttan av tidig rapportering mot nyttan av mer tillförlitlig information. För att 

kunna tillhandahålla information vid lämplig tidpunkt är det ofta nödvändigt att rapportera 

innan alla konsekvenser av en transaktion eller annan händelse är kända även om 

tillförlitligheten blir sämre” (IFRS föreställningsram p.43) Enligt Smith (2006) reagerar 

aktiemarknaden främst på bokslutskommunikéer och kvartalsrapporter eftersom den 

finansiella informationen ofta redan är gammal när den presenteras i årsredovisningen. 

Årsredovisningen har således en roll att bekräfta den redan erhållna informationen. Enligt 

Jenkinsrapporten (1991) så bör normgivarna ständigt uppdatera dess förståelse för 

användarnas behov på grund av den dagliga förändringen på marknaden.  

 

Jenkinsrapporten (1991) diskuterar problemet med att företagen inkluderar information som 

är av begränsat intresse för intressenterna. Denna studie tyder på att redovisningen sällan 

mäter kvalitet på rapporteringen direkt mot användarnas behov. En del krav som ställs på 

redovisningsinformationen har kommit till stånd för att den är aktuell och viktig för vissa 

företag medan den i andra företag kan vara av ytterst begränsat intresse. Jenkinsrapporten 

menar att analytiker är bland de viktigaste användarna av företagsrapporter. Dessa efterfrågar 

främst information som rör affärsidé, strategier, mål och medel för att genomföra de planer 

som utarbetats i företagen. Enligt Dreyer (2006) anses information vara relevant om den kan 

utgöra underlag till investeringsbeslut för analytikerna. Informationen ska inte tas med enbart 

för att den går att mäta. Enligt Edenhammar (1997) anser vissa analytiker att det är deras 

värdering av företaget som resulterar i en goodwillpost. Detta oavsett om det handlar om 

förvärvsgoodwill eller internt upparbetad goodwill. 

 

3.1.2. Tillförlitlighet 
 
Enligt IFRS föreställningsram är information tillförlitlig när den inte är behäftad med fel eller 

vinklad på något sätt. Genom att redovisningen är tillförlitlig kan användarna lita på att 

informationen stämmer. Föreställningsramen anger att informationen måste ge en korrekt bild 

av verksamheten för att den ska anses vara tillförlitlig. (IFRS föreställningsram p.31-32) 

Redovisningsinformation brukar även kallas för ett socialt fenomen, det vill säga att den 
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endast existerar med hjälp av mänskligt agerande. Något som delvis karaktäriserar 

samhällsvetenskapen är att det inte finns någon objektiv sanning. Nästan all konstaterad fakta 

inom samhällsvetenskapen är enkla argument uppbyggda på värderingar och uppskattningar. 

Det går aldrig att vara helt säker på att redovisningsinformation verkligen ger en korrekt bild 

av företaget, då informationen har en tendens att vara subjektiv. Därför är det av största vikt 

vid en finansiell analys att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot den redovisade 

informationen. (Hamberg 2006)  

 

3.2. Nedskrivningsprövning 
 

Vid varje balansdag ska ett företag bedöma huruvida det finns interna och externa 

indikationer på att en tillgång har minskat i värde och om så är fallet så ska tillgångens 

återvinningsvärde fastställas (IAS 36 p.9). För goodwill gäller dock speciella regler. 

Nedskrivningsbehovet skall prövas varje år även om det inte föreligger några indikationer på 

värdeminskning (IAS 36 p.10). Återvinningsvärdet bestäms för att kunna fastställa huruvida 

en tillgång eller en kassagenererande enhet ska skrivas ned eller inte. En nedskrivning blir 

endast aktuell om redovisat värde överstiger återvinningsvärdet. (IAS 36 p.8)  

 

Återvinningsvärdet fastställs som det högsta värdet av en tillgångs eller en kassagenererande 

enhets verkliga värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde (IAS 36 p.6). 

Nyttjandevärdet är nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller kassagenererande 

enhet väntas ge upphov till (IAS 36 p.6). Detta fastställs genom att det sker en uppskattning 

och därefter en diskontering av de framtida in- och utbetalningar som tillgången ger upphov 

till inom den löpande verksamheten och i samband med avyttring (IAS 36 p.31). 

Beräkningarna av framtida kassaflöden ska baseras på rimliga och verifierbara antaganden 

som återspeglar företagsledningens bedömning av de ekonomiska förhållanden som beräknas 

råda under tillgångens återstående nyttjandeperiod (IAS 36 p.34a). Företagsledningens 

bedömningar baseras på de senaste budgetarna och prognoserna för perioder om högst fem år. 

Längre perioder kan användas men endast om dessa anses tillförlitliga. (IAS 36 p.35) Dessa 

prognoser och budgetar ska baseras på ett antagande om oförändrad tillväxttakt om det inte 

finns goda skäl att använda en ökande tillväxttakt (IAS 36 p.33c). Vid fastställandet skall 

undantag göras för eventuella framtida kassaflöden som kan tänkas uppkomma på grund av 

framtida omstruktureringar eller förbättringar av en tillgång (IAS 36 p.33b). 
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Skulle det vara omöjligt att fastställa återvinningsvärdet för tillgången, vilket det kan vara i 

vissa fall, ska företaget beräkna återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilket 

tillgången tillhör (IAS 36 p.66). En kassagenererande enhet är, enligt bedömningar, den 

minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger upphov till betalningar som i hög grad är 

beroende av andra tillgångar (IAS 36 p.6). Det krävs bedömningar för att avgöra vilken enhet 

som en viss tillgång tillhör (IAS 36 p.68). Vid identifieringen av en kassagenererande tillgång 

beaktar företaget olika faktorer bland annat hur företagsledningen styr verksamheten eller hur 

företagsledningen fattar beslut om företagets tillgångar och verksamheter (IAS 36 p.69). IAS 

36 kräver att alla identifieringar och värderingar som görs ska noteras.  

 

3.3 Upplysningar enligt IAS 36 p.134 
 
Upplysningar ska lämnas enligt IAS 36 p.134 angående de uppskattningar som har använts 

för att beräkna återvinningsvärdet. Dessa upplysningskrav är i sin tur utgångspunkt för denna 

uppsats och presenteras nedan i en förenklad version. Fullständiga IAS 36 p.134 går att 

återfinna i bilaga 2. 

 

1. Företagen ska ange det redovisade värdet för goodwill samt immateriella tillgångar med 

obegränsad nyttjandeperiod, fördelat på kassagenererande enheter (till exempel 

rörelsegrenar). 

 

2. Företagen ska uppge om de använder sig av nyttjandevärde eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader vid nedskrivningsprövningen av goodwill. 

 

3. Information krävs om antaganden som företagsledningen har gjort vid fastställandet av 

nyttjandevärdet respektive verkligt värde. Dessa kan till exempel vara rörelsemarginal, 

volymökningar samt tillväxttakt. 

 

4. Företagsledningen ska ange den metod som används vid fastställande av antaganden, 

enligt ovan. Antaganden kan bland annat basera sig på historiska resultat eller extern 

information.  
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5. Information krävs angående perioden över vilken företagsledningen har prognostiserat 

kassaflödet och en förklaring om perioden skulle vara längre än fem år, tillväxttakten 

samt den/de diskonteringsfaktorer som tillämpas på kassaflödesprognoserna.  

 

6. Upplysningar måste lämnas om det är troligt att det uppstår förändringar i tidigare 

gjorda antaganden som kräver att nedskrivning görs. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka IAS 36 p.134 utifrån finansanalytikernas behov av denna 

information. I det följande presenteras därför teorier kring analytikers roll, arbete samt teorin 

om marknadseffektivitet. 

 

3.4. Analytikers roll 
 
Under 1970- och 1980-talet hade analytiker en arbetsroll som assistent och räknestöd för 

finansmäklarna. Det var finansmäklarna som hade kunskap om vad som pågick hos 

investeringsobjekten samt den mesta kundkontakten. Det fanns även de analytiker som 

arbetade självständigt och räknade fram exakta värden samt gav ut djupgående analyser. 

Dessa analytiker arbetade inte med finansmäklarna på samma sätt som de tidigare beskrivna, 

men finansmäklarna var fortfarande de som placerarna hade mest kontakt med. Under sent 

80-tal blev analytikern desto viktigare i och med börskraschen i slutet av 1987. Placerarna och 

analytikerna blev från denna tid dominanta på aktiemarknaden. (Hägglund 2001)  

 

Det finns två typer utav finansanalytiker, en på köpsidan och en på säljsidan. Analytiker på 

köpsidan anställs av institutionella investerare som pensions- och aktieandelsfonder och deras 

uppgift är att finna aktier som dessa fonder bör köpa. De rekommendationer som dessa 

analytiker utarbetar är inte en offentlig handling och används enbart av institutionen. 

Analytiker på säljsidan anställs på investmentbanker och mäklarbanker. Dessa analytiker 

verkar mer som försäljare för de aktier de granskar. De rekommendationer finansanalytikerna 

utarbetar är ofta offentligt publicerade vilket gör att de är en del utav 

företagsövervakningssystemet. (Kim och Nofsinger 2004)  

 

Analytikers roll sägs, enligt ett traditionellt synsätt vara, att sammanställa information om 

företag och förutspå dess framtida värde. Analytiker ägnar sig dessutom åt kundkontakter, att 
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träffa placerare och representanter för företagen. De möter direktörer och diverse chefer för 

att på så sätt skapa sig en uppfattning om företagen. (Hägglund 2001) Analytiker analyserar 

företag och aktiemarknaden. Resultatet förmedlas därefter direkt till aktieplacerare eller 

genom att bankpersonal eller mäklare fungerar som mellanhänder (Hansson 2005).  

 

Enligt Beaver (1998) anses analytiker vara en mellanhand som kan anses utföra tre olika 

informationsrelaterade uppgifter:  

(1) söka efter privat och intern information om företag,  

(2) analysera, bearbeta och tolka information som ska användas för senare prognos samt 

(3) tolka framtida händelser.  

Den information som framställs av företaget kan vara till fördel eller nackdel för analytiker. 

Redovisningen av information i de finansiella rapporterna kan å ena sidan vara en viktig källa 

för analytikernas arbete men å andra sidan en konkurrerande källa till information. Detta ifall 

företagen ger all information som krävs utav användarna till de finansiella rapporterna. 

Behovet av finansanalytikernas värderingar och analyser av företagen minskar. Den analys 

som analytikerna gör anses också vara en sorts information. 

 

Enligt Breton och Taffler (1995) har analytiker en nyckelposition när det gäller 

informationsomsättning och prissättning. Det finns två hypoteser som diskuterar analytikers 

betydelse på marknaden, den naiva, mekaniska placeraren och den effektiva marknaden. 

Hypotesen om den naiva och mekaniska placeraren innebär att placeraren inte har kunskap att 

tyda informationen i årsredovisningar vilket gör att placerarna kan bli förledda av olika 

redovisningsmetoder. Analytikerna får i denna hypotes rollen att tolka och sprida den 

tillgängliga informationen. Detta för att en så effektiv marknad som möjligt ska kunna uppstå. 

I den effektiva marknadshypotesen är analytiker de som prissätter företagen och effektiviserar 

informationsflödet. Analytikers granskning av företagen beror i detta fall på den mängd 

information som företagen producerar. 

 

3.5. Teori om marknadseffektivitet 
 
Den effektiva marknadshypotesen har varit den centrala marknadsteorin under mer än 30 år. 

Denna teori utgår från att effektiva finansmarknader alltid reflekterar den tillgängliga 

informationen. Diverse studier kring priset för värdepapper har dock på senare tid ifrågasatt 
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flera utav de bevis som stöder teorin om en effektiv marknad. Dessa studier innebar ett nytt 

synsätt där antagandet om en rationell aktör ifrågasattes. Denna teori kallas ”behavioral 

finance”. Trots detta är den effektiva marknadshypotesen fortfarande gällande för 

aktiemarknaden. (Shleifer 2000) Fama (1970) definierar tre olika typer av nivåer utav 

marknadseffektivitet; den svaga, semistarka och starka marknadseffektiviteten. 

  

3.5.1. Svag form av marknadseffektivitet 

 
Den svaga formen av marknadseffektivitet förutsätter att historisk information om företagets 

prestationer kommer att avspeglas i det nuvarande aktiepriset. Den enklaste informationen 

som man kan finna som investerare är tidigare aktiepriser och information kan även hämtas 

från trendanalyser och tekniska analyser. En investerare som baserar sina uppskattningar på 

historisk data kommer inte att kunna tjäna mer än normalt på sina investeringar enligt denna 

teori. Teorin innebär även att vem som helst kan få tillgång till och tolka den information som 

finns vilket gör att vinster inte kan uppstå. Detta innebär att investerare måste finna mer 

sofistikerade metoder för att överträffa marknaden och tjäna pengar. (Fama 1970) 

 

3.5.2. Semistark form av marknadseffektivitet 
 
Denna teori anser att investerare svarar snabbt på ny information som företagen ger ut vilket 

medför att aktiepriset speglar all tillgänglig och relevant offentlig information. Det värde som 

tillfaller företaget reflekterar därmed företagets framtida prestationer. Aktiemarknaden svarar 

enligt denna teori snabbt på ny information. Den information som används, exempelvis det 

senaste kvartalets intäkter, inflation och förväntad tillväxt för industrin reflekteras i priset. I 

denna form av marknadseffektivitet krävs att investerare förutom den offentliga 

informationen söker icke-publicerad intern information för att kunna tjäna pengar. (Fama 

1991) 

 

3.5.3. Stark form av marknadseffektivitet 
  
Den starka formen av marknadseffektivitet utgår ifrån att all information reflekteras i 

aktiepriset. Även den interna informationen för företagen används och medför därmed att 
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företagets värde reflekteras i priset. Investerare kan därmed inte tjäna överdrivet på sina 

investeringsobjekt. (Fama 1991) 

3.6. Analytikers arbete 
 
När analytiker söker efter information så påverkas analytikernas val av information av den 

marknadseffektivitet som råder. Om det till exempel endast ges ut publik information så 

kommer analytikerna att söka privat och intern information. Det är hela tiden källor som inte 

har reflekterats i aktiepriset som eftersöks. När analytikerna å andra sidan ses som 

producenter av information så kan olika mål ställas upp. Är marknaden starkt effektiv riktas 

arbetet mot att uppskatta risk istället för att hitta felvärderade aktier. Informationen som 

analytikerna utarbetar säljs på basis att de kan finna felvärderade aktier. Detta medför att den 

starka marknadseffektiviteten kan ses som ett hot mot deras arbete. Detta eftersom all 

tillgänglig och relevant offentlig information samt intern information redan reflekteras i 

aktiepriset vilket medför att felvärderade aktier inte existerar. (Beaver 1998) 

 
Analytiker baserar sina företagsvärderingar på prognoser över framtida vinster och/eller 

kassaflöden. Dessa prognoser är ofta gjorda för en tidsperiod om fyra till fem år, där 

preciserad information kan utformas samt en mer schablonmässig bedömning för perioden 

därefter. Underlaget för prognoserna är vanligtvis den historiska redovisningen för företagen 

men även årets vinst och dess utveckling. Analytikerna tittar även på nyckeltal såsom 

avkastning på sysselsatt kapital och skuldsättningsgrad. För att se till att deras prognoser 

följer utvecklingen av företaget justeras dessa allteftersom företagen ger ut ny information i 

årsredovisningar, delårsrapporter samt bokslutskommunikéer. När prognoserna justeras av 

analytikerna ändras förväntningarna på företagen vilket innebär att aktiekursen förändras.  

Kompletteringar angående utvecklingen av företagets verksamhetsgrenar med omsättning, 

resultat och räntabilitetsmått kan göra att prognoserna förbättras. Detta när exempelvis 

tillväxttakten kan variera inom olika verksamhetsgrenar. (Edenhammar och Hägg 1997) 

 

3.7. Reglering 
 
När det gäller framställningen av standarder finns det främst två huvudståndpunkter. Några 

vill se en ökning av regleringen medan andra vill minska denna. För en reducering av 

standarder står det fria marknadsperspektivet vilket innebär att mängden standarder skall 



 28 

behandlas i enlighet med utbud och efterfrågan. Dessa två faktorer skall bestämma det 

optimala utbudet av standarder. Enligt detta perspektiv så regleras informationen automatiskt 

genom privata ekonomiska intressen som kräver tillgänglig och trovärdig information. 

Presenteras inte tillräckligt med information av företaget kommer bland annat långivare att 

utsättas för en ökad osäkerhet och med det ett större risktagande. För att kompensera för 

risken kommer dessa i sin tur att höja räntorna vilket leder till ökade kostnader för företagen. 

För att undvika ökade kostnader kommer företagen således att självmant producera relevant 

information. Det främsta argumentet för självreglering är att om intresse för en organisation 

finns så kommer dess intressenter att vara beredda att betala för informationen. Skulle dock 

hänsyn, tas till att informationen inte endast vänder sig till analytiker och intressenter utan 

även till allmänheten så faller detta argument. (Deegan 2006) En invändning mot det fria 

marknadsperspektivet är att det alltid kommer att finnas free-riders som drar nytta av den 

finansiella informationen utan att betala för den. Detta kan medföra att ett företag inte kan 

återvinna kostnader som uppstår vid framställningen av informationen och därför väljer att 

producera mindre information. (Scott 1997)  

 

En annan syn på regleringen av standarder är regleringsperspektivet som till motsats från det 

fria marknadsperspektivet menar att informationen bör regleras. Detta perspektiv anser bland 

annat att reglering av standarder kan motverka marknadsmisslyckanden, avvikelser och brist 

på symmetri, vilka kan leda till investerarnas tappade förtroende.  Denna syn anser även att 

reglering ger klara direktiv som lättare kan användas i jämförelsesyfte. Motargumentet som 

anges av förespråkare av det fria marknadsperspektivet är att påtvingade standarder inte är 

önskvärda då de tenderar till att överproducera standarder. Överproduktion av standarder 

uppstår när kostnaderna för framställningen inte betalas av användarna. (Mathews 1996) När 

intressenter vet om att de inte kommer att behöva betala för informationen kommer de även 

att överskatta behovet av densamma. Påtryckningarna efter en viss typ av information från 

intressenter, bland annat analytiker, kan leda till överproduktion av standarder. (Deegan 2006) 

Denna tendens till överproduktion diskuteras mer ingående i följande stycke. 

 

3.8. Informationsöverflöd 
 
Informationsöverflöd kopplas ofta till själva publiceringen av redovisningsstandarder. När 

Riahi-Belkaoui (2000) talar om informationsöverflöd nämner han främst situationer som har 
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växt fram genom åren som utmärks av alltför många och alltför detaljerade standarder. Han 

nämner främst tre olika orsaker som har bidragit till problemet med informationsöverskott. 

Den första faktorn, som ledde till att ett ökat antal regler växte fram, var att frågor uppkom 

angående vad företagen bör delge och inte. Detta ledde till att standardsättare påbörjade ett 

noggrant arbete med utvecklandet av ett flertal standarder som lämnade mindre plats åt egen 

bedömning. Den andra orsaken var att man ville skydda det allmänna intresset, vilket i sin tur 

ledde till utformandet av flera regler. Slutligen så har målet att tillfredsställa behovet hos en 

större mängd användare resulterat i fler regler. (Riahi-Belkaoui 2000) 

 

Effekterna av informationsöverflöd inom redovisningen är många. Främst får det effekter på 

redovisarnas arbete och företagens prestationer. Men informationsöverflödet kan även få 

effekter på användarna. Dessa kan bli förvirrade av det ökade antalet komplexa noter som 

krävs för att leva upp till kraven som standarderna kräver. (Riahi-Belkaoui 2000) Schroder et 

al (1967) presenterade en modell som behandlar hur individer kan tänkas reagera när den 

tillgängliga informationen överstiger dess förmåga att ta till sig denna och använda den på rätt 

sätt. Han anser att en individs förmåga att använda sig av information för att fatta effektiva 

beslut är begränsad. Mer information leder till att man kan fatta bättre beslut men endast till 

en viss gräns. Så småningom når man en mättnadspunkt och när denna passeras så försämras 

beslutsförmågan. Begränsningen i detta informationsintag beskriver han genom en inverterad 

u-kurva. Ju längre ner på den fallande kurvan man befinner sig desto mindre mängd 

information används vid ett beslutstagande. Riahi-Belkaoui (2000) påstår dock att den 

komplicerade jargongen i reglerna inte överstiger redovisarens och de finansiella aktörernas 

förståelse utan främst drabbar övriga användare. I en studie gjord av Higgins (1998) 

undersöktes sju länder utefter den mängd information som företagen presenterade i de 

finansiella rapporterna. Det visade sig att ju bättre information som företagen ger ut desto 

bättre prognoser kan analytikerna göra.  Snowball (1980) menar att variationer i 

informationen under vissa förutsättningar kan ha inverkningar på uppskattningar om ett 

företag. Detta kan komma från att ytterligare information läggs till. Dock visar flera studier att 

ytterligare information sällan leder till några större förändringar i bedömningar och beslut. 

Framtagandet av information kan också diskuteras utifrån två andra aspekter vilka presenteras 

nedan. 
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3.9. Nytta och kostnad 
 
När det gäller redovisningsinformation så finns det två sidor utav denna, en intäkts- och en 

kostnadssida. Intäktssidan består av det värde som uppstår genom att förbättrade beslut kan 

fattas när information finns tillgänglig för användaren. Kostnadssidan är de kostnader som 

uppkommer vid produktion, kommunikation och användande av information. (Smith 2006) 

Värdet av den förbättrade informationen bör överväga kostnaderna. Det är svårt att uppskatta 

detta värde kvantitativt utan detta sker istället intuitivt. Det kan också vara svårt att uppskatta 

vilka intressenter som ska bära bördan av de kostnader som blir resultatet vid förbättrad 

redovisningsinformation. (IFRS Föreställningsram p.44) Den förbättrade 

redovisningsinformationen kanske gagnar aktieägarna medan det är kunderna och företaget 

som får bära kostnaderna (Smith 2006). Såväl normgivare, producenter av finansiella 

rapporterna och användare av redovisningsinformationen måste vara medvetna om denna 

problematik (IFRS Föreställningsram p.44). 

 

3.10. Analysmodell 
 
Utifrån referensramen har en analysmodell utformats. Denna används senare för att tolka och 

analysera den insamlade empirin. Det centrala i denna analysmodell är redovisningen som 

ställs emot finansanalytikernas behov. Redovisningen regleras enligt IFRS ramverk och i 

detta specifika fall, IAS 36. IFRS föreställningsram utgår från att samtliga standarder ska 

uppfylla de kvalitativa egenskaperna relevans och tillförlitlighet. IFRS standarder riktar sig 

mot aktiemarknaden och däribland finansanalytiker. Teorier om finansanalytikers roll och 

arbete samt den effektiva marknadsteorin används för att beskriva finansanalytikers behov 

och användande av redovisningsinformationen. Hur behovet från finansanalytikerna ter sig 

samt vad regleringen i dagsläget kräver av företagens redovisning kan leda till ett 

informationsbehov och diskussion kring informationsöverskott samt nytta och kostnad med 

redovisningsinformationen. 
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                                 Figur 2. Analysmodell 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redogörs för den empiri som har insamlats genom de intervjuer med 

finansanalytiker som genomförts. Först kommer en presentation av de intervjuade 

analytikerna varefter deras svar redovisas. 

 

4.1. Presentation av finansanalytiker 
 
Analytiker 1 önskar vara anonym och jobbar som partner/analyschef på ett företag som sysslar 

med finansrådgivning. Han har jobbat inom branschen i 14 år. Analytiker 1 är inte inriktad på 

några specifika företag men företagen han bevakar befinner sig ofta i en fas med stora 

omstruktureringar, varför frågeställningarna är aktuella.  

 

Analytiker 2 vill ej medverka med sitt namn. Han arbetar som analytiker på en bank sedan 2,5 

månader, där han är inriktade på health care-företag. Inom dessa företag är förvärv och 

goodwill en vanlig företeelse. Analytiker 2 har jobbat som analytiker i totalt 10 års tid och 

som kapitalförvaltare i 2,5 år.  

 

Analytiker 3 - Niclas Höglund arbetar sedan 2006 som analytiker på Swedbank, men har 

jobbat som analytiker sedan 1997. Han är främst inriktad på investmentföretag och 

byggföretag varav en del av dessa har gjort och gör, betydande förvärv.  

 

Analytiker 4 - Tobias Ottosson arbetar på ABG Sundal Collier och har arbetat som 

finansanalytiker i fem år. Han täcker främst små och medelstora svenska verkstadsföretag. De 

flesta av dessa företag gör förvärv och storleken på dess goodwillposter varierar. Ett utav de 

företag som han bevakar har till exempel lika stor goodwill som eget kapital. 
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4.2. Upplysningskrav 
 

4.2.1. Goodwill fördelat på kassagenererande enheter 
 

Enligt Analytiker 3 är det intressant att veta hur goodwill är fördelat på de olika 

rörelsegrenarna. Men enligt hans uppfattning redovisar inte företagen tillräckligt detaljerad 

information om detta i dagsläget. När han gör en analys tittar han väldigt mycket på 

kassaflödet enligt en nuvärdesberäknad kassaflödesmodell. I denna modell granskas 

kassaflödet från olika rörelsegrenar, vilka sedan summeras ihop och nuvärdesberäknas. 

Goodwill har i detta fall liten påverkan vare sig den skrivs ner eller skrivs av för i slutet av 

dagen är det investerade tillgångar. Analytiker 4 hävdar att om man i ett bolag misstänker att 

det finns risk för potentiella nedskrivningar av goodwill så är det intressant att se vilka delar 

som goodwillen härrör ifrån och utifrån det kunna bedöma nedskrivningsrisken. Han anser att 

det är bra att informationen finns men att det inte är något som påverkar hans syn på 

värderingen, varav informationen sällan används.  

 

Enligt Analytiker 1 så används information om goodwill fördelat på kassagenererande enheter 

främst som referensvärde för att bedöma kostnad för framtida tillväxt genom förvärv och för 

att bedöma inträdesbarriärer för nya aktörer. I vissa fall kan en implicit uppfattning om 

bolagets egen tillväxt och lönsamhetsprognos göras men det är sällan helt enkelt. 

Informationen är svår att använda som direkt input i en kassaflödesmodell, vilket är 

analytikers normala verktyg för värdering. Även vid så kallade multipelvärderingar (P/E, 

EV/EBIT etc) är dessa värden svåranvända. Analytiker 2 uppger att många utav de företag 

han bevakar endast har ett segment och han använder sig därför inte speciellt mycket av denna 

typ av information. Analytiker 2 är av liknande åsikt som Analytiker 1 och anser att 

informationen inte är särskilt relevant för värderingen. Ur ett värderingsperspektiv fungerar 

upplysningen snarare som ett signalvärde om framtida förändringar för de olika enheterna. 

 

4.2.2. Upplysning om nyttjandevärde respektive verkligt värde minus 
försäljningskostnader vid nedskrivningsprövning av goodwill. 

 
Överhuvudtaget så läggs inte så mycket vikt vid denna information. Analytiker 3 anser att 

informationen inte spelar någon större roll om den inte åtföljs av upplysningar angående de 
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underliggande antagandena. Även Analytiker 2 uppger att han inte använder informationen 

alltför mycket och att detta gäller all information som presenteras i fotnoterna i företagens 

redovisningar. Anledningen till detta är att årsredovisningarna innehåller gammal information. 

Analytiker 1 anser att för själva värderingen har denna information inget större värde då den 

inte är en direkt input till kassaflödesmodellen. Dessa värden används främst som 

referensvärden för att exempelvis kunna bedöma kostnad för framtida tillväxt genom förvärv.  

 

Analytiker 4 anger att han inte använder denna information och har heller inte reflekterat över 

den. Han anser att det är viktigt att få veta vad företaget borde vara värt men han gör hellre 

den bedömningen själv än låter bolaget göra den. Till viss del kan det vara intressant att se 

vad företaget har använt sig av vid värdering men informationen är av litet värde vid en 

företagsanalys.  

 

4.2.3. Upplysningar om antaganden 
 

Enligt Analytiker 3 så är den här informationen användbar då den kan reducera risken i 

prognoserna. Han anser dock att informationen är bristfällig idag. Även Analytiker 1 hävdar 

att denna information skulle vara värdefull om den var allmänt tillgänglig. Han tycker 

däremot att det är sällan han i egenskap av extern analytiker har erhållit dessa upplysningar.  

 

Enligt Analytiker 2 så är antaganden något som analytiker granskar ganska översiktligt. Det 

man tittar på är snarare om företagen gjort några konstiga förändringar i deras antaganden 

framförallt när det gäller marginaler och tillväxt. Han tar inte hänsyn till det när han värderar 

bolaget men i det fall att tillväxttakten skulle anges med noll procent skulle han reagera.  

 

Analytiker 4 reflekterar inte särskilt mycket över informationen, han föredrar att även här att 

göra sin egen bedömning. Enligt honom skiljer sig bolagens bedömning relativt ofta åt från 

analytikernas. Företagen kan ibland tendera till att vara alltför positiva till sin egen 

verksamhet medan analytikerna är mer objektiva. För en kritiskt granskande analytiker är det 

därför inte självklart att man tar in företagets värdering i en bedömning. När man träffar bolag 

är det, enligt Analytiker 4, däremot intressant att tala om bolagens egen syn på verksamheten i 

sin helhet och deras förväntningar på marginalerna. Företagsinformationen är viktig, däremot 

läggs det mindre fokus på de antaganden som presenteras i årsredovisningen. Analytiker 4 
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anser att det är bra med mycket information och att denna ska finnas utifall den skulle bli 

intressant att titta på. 

 

4.2.4. Upplysningar om metod vid fastställande av antaganden  
 

Analytiker 2 anser att metoden som används vid fastställandet av antaganden inte är något 

man lägger större vikt vid, utan att man endast reagerar när man stöter på konstigheter. 

Analytiker 1 påpekar att hans erfarenhet av denna information hittills är att den oftast är 

mycket ”svepande” och svårtolkad för företagen. Enligt Analytiker 3 finns det inte så många 

olika sätt att göra antaganden på då skillnaderna inte är så stora. Han menar att i åtminstone 

nio fall av tio spelar det inte så stor roll. Samtidigt hävdar Analytiker 4 att denna upplysning 

överhuvudtaget inte är så intressant och att den är ganska irrelevant för en analytiker.  

 

4.2.5. Upplysningar om period, tillväxttakt och diskonteringsfaktor 
 

Analytiker 3 uppger att information om period, tillväxttakt och diskonteringsfaktorer inte 

påverkar värderingen vid befintliga förvärv och nedskrivningar. Däremot önskar han en 

förklaring till antagandet att perioden skulle vara längre än fem år.  Detta för att risken i 

prognoserna minskar om perioden är kortare än fem år och ökar väsentligt om den är mer än 

fem år. För att få en djupare förståelse kring framtida förvärv och om framtida förväntningar 

på bolaget så kan denna information vara viktig. 

 

Analytiker 2 uppger att han granskar informationen i syfte att upptäcka avvikelser från det 

normala. Han skulle exempelvis reagera om diskonteringsfaktorn låg på fem procent. Då 

börjar det hamna i närheten av den riskfria ränta vilket inte är normalt. Han använder inte 

denna information särskilt ofta utan gör hellre en egen bedömning. Även Analytiker 4 anser 

att dessa upplysningar är bra att känna till men att de inte påverkar hans bedömning av ett 

företag. Företagens syn på informationen påverkar inte hans värdering direkt men väl den 

uppskattade risken att det ska komma en nedskrivning. 

 

Analytiker 1 anser att denna information sällan finns tillgänglig med någon tydlighet. 

Informationen skulle dock kunna erbjuda goda möjligheter att som extern analytiker skapa sig 

en oberoende uppfattning om värdet av bolagets tillgångar. 
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4.2.6. Upplysningar om förändringar i antaganden 
 

Enligt Analytiker 1 är bedömningar om framtida behov av justeringar av värden av stor vikt. 

Analytiker 3 hävdar även han att denna information är viktig och detta gäller inte bara 

förändringar i antaganden om goodwill utan även för pensioner och liknande.  

 

Analytiker 2 anser att informationen om antaganden är intressant, men att den skulle vara mer 

användbar om den presenterades i kvartalsrapporten istället för i årsredovisningen då denna 

redan är gammal. Analytiker 4 är överens med de övriga om att denna punkt är mycket 

intressant. Analytiker 4 är inne på samma linje som Analytiker 2 och framhäver att denna 

information måste kommuniceras relativt tidigt. Detta framförallt när det gäller betydande 

skillnader, mindre skillnader kan presenteras i årsredovisningen. Han har aldrig sett denna 

information i en årsredovisning utan uppger att denna ofta kommuniceras på annat sätt. 

Information om eventuell risk för nedskrivning är viktig information för aktiemarknaden och 

bör därför kommuniceras omedelbart.  

 

4.2.7. Tillförlitlighet 
 

Både Analytiker 3 och Analytiker 4 menar att det är svårt att ha en synpunkt på 

tillförlitligheten hos informationen men överlag tycker de att den kan anses vara tillförlitlig. 

Analytiker 3 påpekar att goodwill är en residual som uppstår vid ett förvärv som egentligen 

inte går att allokera. Han hävdar dock att den kan anses vara tillförlitlig. Analytiker 4 kan 

heller inte påminna sig om att det har varit något som har varit felaktigt eller överdrivet. 

 

Analytiker 2 anser att det beror lite på vad man menar med tillförlitlig. Han antar att 

goodwillposten är tids- och framräknad efter konstens alla regler. På detta sätt anser han att 

informationen och goodwillposten är tillförlitlig. Det som han ibland kan känna är lite mindre 

tillförlitligt är hur företagen redovisar goodwill separerat från immateriella tillgångar. Han är 

tveksam till att man kan sätta ett säkert värde på till exempel kundrelationer. 

 

Analytiker 1 anser att tillförlitlighet ligger i betraktarens ögon. Det goodwillvärde som är sant 

vid ett visst tillfälle kan behöva justeras nästa dag på grund av förändringar av 

omvärldsvillkoren. Analytiker 1:s uppfattning är att goodwill oftast illustrerar ett korrekt 
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värde vid tiden då den uppkommer. Ju längre tiden går desto svårare är det att urskilja 

bevekelsegrunden för värderingen av goodwill. 

 

4.2.8. Önskad information om goodwill och nedskrivning 
 

Analytiker 1 skulle vilja se att bolagen är mer öppna om hur de går tillväga och vilka 

antaganden som ligger bakom värderingen av tillgångar i allmänhet.  

 

Analytiker 3 uppger att han skulle vara nöjd med informationen som enligt standarden ska 

anges i dagsläget om denna verkligen uppfylldes av bolagen. Analytiker 3 anser att som 

finansanalytiker vill han gärna ha så mycket information som möjligt. Å andra sidan är det 

förståeligt att företagen behåller en del av den viktiga informationen så att denna inte kommer 

konkurrenterna till del. Enligt Analytiker 3 är transparensen i balansräkningen det viktigaste 

när det gäller allokeringen av goodwill till varulager och anläggningstillgångar. Är företagen 

inte tydliga i sin kommunikation kan det slå hårt på resultatet vilket leder till osäkerhet. Ökad 

transparens är särskilt viktigt i bolag som gör mycket förvärv. 

 

Analytiker 2 framhäver vikten av att informationen bör presenteras redan i 

kvartalsrapporterna och att den bör bli mer detaljerad. En situation som skapar problem för 

honom som finansanalytiker uppstår när värdet av goodwill plötsligt förändras på grund av 

sjunkande valutakurs. I årsredovisningen kan det se ut som om nedskrivningar har gjorts fast 

det i själva verket beror på en värdeminskning av valutan. En valutakursförändring som 

påverkar goodwill bör noteras i rapporterna.  

 

Analytiker 4 hävdar att man som analytiker alltid önskar mer information men att han i 

dagsläget inte önskar någon speciell information angående goodwill. Analytiker 4 tycker att 

det vore intressant att veta vilka förvärv posten goodwill härrör till istället för att 

goodwillposten endast uppdelas utifrån resultatområden. 
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4.2.9. Värderingssynpunkter 
 

Analytiker 3 hävdar att för en analytiker så spelar det ingen roll vad företagen värderar sin 

goodwill till. I slutet av dagen så är det kassaflödet som är viktigt och de investeringar som 

företagen måste göra för att upprätthålla sin marknadsposition. ”I verkliga livet så spelar 

redovisningsinformation inte så stor roll” (Analytiker 2). Analytiker 2 värderar inte bolag på 

vad de har redovisat. Visst tittar han på nyckeltal och konstaterar att ett företag har mer 

goodwill än ett annat. Likaså granskar Analytiker 2 relationen goodwill/eget kapital men i 

slutändan spelar det inte så stor roll. Genererar företagen ett bra kassaflöde så är det 

tillräckligt. Å andra sidan hävdar Analytiker 3 att det finns något som påverkar värderingen 

till viss del. När företag ger upplysningar i rapporterna om större förändringar i antaganden 

som kan medföra nedskrivning kan detta påverka finansanalytikers värdering. Detta när det 

finns en hög förväntan om extra utdelning hos ett företag. Nedskrivning kan i detta fall 

medföra att utdelningsbart eget kapital försvinner. I ett sådant fall förändras antaganden som 

gjorts och företaget granskas ingående. Det påverkar kommande års värdering genom 

förändring av utdelning samt riskbedömningen. Det är främst vid förvärv som information om 

goodwillnedskrivningen påverkar värdet på företaget. Analytiker 4 hävdar att goodwill- och 

nedskrivningsupplysningar är viktiga för att få en känsla av hur stor goodwillandelen är i 

förhållande till eget kapital. För att på så sätt uppskatta den finansiella risken. Det är relevant 

exempelvis i företag som innehar en goodwillpost som är lika stor som aktiekapitalet eller 

eget kapital. Skulle företaget ha gjort dåliga förvärv innebär detta en större risk. 

 

Analytiker 2 fortsätter med att konstatera att ett bolag aldrig tjänar pengar på att ha en perfekt 

årsredovisning och redovisa allting i detalj. Pengar tjänas genom att företagen säljer produkter 

dyrare än de köper dem för. För finansanalytikers del spelar inte små detaljerna någon roll för 

aktievärderingen. Å andra sidan så uppfyller regelverket för redovisningsinformation sin 

funktion att reglera företagen så att de inte missköts. ”Det är jättebra att de har den här 

tummen i ögat på företagen så att vi inte får ett nytt Enron eller Worldcom” (Analytiker 2).  
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4.2.10 Tidsperspektiv 
 

Analytiker 2 menar att det finns mycket att granska i årsredovisningen men samtidigt är 

årsredovisning bara en kommentar om vad som har hänt tidigare. Analytiker 4 anser att 

årsredovisningen i mångt och mycket är gammal information. Indikationer angående eventuell 

risk för nedskrivning är viktig information för aktiemarknaden varav den omedelbart bör 

kommuniceras av företagen. Årsredovisning är inget bra forum för detta. Gäller det däremot 

en mindre förändring kan det räcka med att den presenteras i samband med årsredovisningen. 

Analytiker 2 påpekar att information om nedskrivningsprövning av goodwill i 

årsredovisningen främst används vid upptagandet av bevakning på nya bolag, när historiska 

fakta granskas. Informationen är således något som läggs in i modellen men den har ingen 

eller väldigt liten påverkan på värderingen. En finansanalytiker värderar alltid ett bolag på 

information om vad som komma skall. 

 

4.3 Sammanfattning empiri 
 

Goodwill fördelat på 

kassagenererande enheter 

Informationen är inte särskilt relevant för värderingen. Upplysningen 

tjänar snarare som ett signalvärde om framtida förändringar och ett 

referensvärde för att bedöma kostnad för framtida tillväxt genom förvärv 

och för att bedöma inträdesbarriärer för nya aktörer.  

 

Nyttjandevärde/verkligt värde 

minus försäljningskostnader 

Informationen spelar ingen större roll. 

Upplysningar om antaganden Informationen anses värdefull om den är allmänt tillgänglig, den kan 

reducera risken i prognoserna. Vissa finansanalytiker väljer dock hellre 

att göra egna antaganden 
Upplysningar om metod vid 

fastställandet av antaganden 

 

Informationen är inte av intresse, främst då det finns få skillnader i sättet 

att göra antaganden. Den kan eventuellt bli intressant vid avvikelser. 

 

Upplysningar om period, 

tillväxttakt och 

diskonteringsfaktorer 

Informationen granskas för att upptäcka avvikelser. Kan vara bra 

information men påverkar ej bedömningen. Den kan dock påverka den 

uppskattade risken. Informationen erbjuder en möjlighet till en 

oberoende uppfattning om företagets tillgångar.  

Upplysningar om förändringar 

i antaganden 

Viktig information. Kan dock bli mer relevant om informationen 

presenteras tidigare än i årsredovisningen 
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Tillförlitlighet Överlag anses informationen i de finansiella rapporterna vara tillförlitlig 

Önskad information om 

goodwill och nedskrivning 

Mer transparens. Tidigare presentation av informationen. Överlag är 

finansanalytikerna nöjda med den goodwill presentation som finns idag, 

om företagen skulle följa denna. 
Värderingspunkter Redovisningsinformationen spelar ingen större roll, kassaflödet är det 

väsentliga i värderingssammanhang. Kan dock ha indirekt påverkan 

genom att den kan leda till en uppskattning av den finansiella risken.  

Tidsperspektiv Informationen i årsredovisningen är gammal och bör presenteras 

tidigare. 

 

Figur 3. Sammanfattning empiri 
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5. Analys 
 
Detta kapitel syftar till att analysera det empiriska materialet utifrån den teoretiska 

referensramen. Analysen utgår från problemformuleringen samt analysmodellen som 

utformats i teoriavsnittet. Först behandlas finansanalytikernas användande av 

upplysningarna i IAS 36 p.134. Därefter ställs frågan vilken information som är relevant för 

en finansanalytiker samt om den är tillförlitlig. Avslutningsvis behandlas hur 

finansanalytikernas behov påverkar den utfärdade redovisningsinformationen. 

 

5.1. Användning av upplysningarna i  IAS 36 p.134 
 

Enligt Edenhammar och Hägg (1997) baserar analytiker främst sina företagsvärderingar på 

prognoser över framtida vinster och kassaflöden. Prognoserna för kassaflöden samt framtida 

vinster utgår från den historiska redovisningen som företagen presenterar samt framtida 

utveckling och årets vinst. Empirin tyder på att de upplysningar som ges angående goodwill 

och nedskrivning i företagens finansiella rapporter inte kan användas som direkt input i en 

kassaflödesmodell varav dess betydelse för finansanalytikerna minskar. Det 

finansanalytikerna granskar är det kassaflöde som genereras, vilket bland annat påverkas av 

genomförda investeringar. När det gäller goodwill urskiljs inte denna utan blir en del av 

investeringen, oavsett om den skrivs av eller skrivs ned enligt Analytiker 3. Av denna 

anledning används upplysningarna enligt IAS 36 p.134 inte nämnvärt i finansanalytikernas 

företagsvärdering. Ett undantag är dock ett sådant tillfälle där goodwillnedskrivning medför 

att förväntat utdelningsbart eget kapital minskar. Vid detta tillfälle påverkas värderingen till 

viss del då utdelningen är en direkt input i kassaflödesmodellen. IAS 36 p.134 används inte 

direkt i värderingsmodellen men däremot använder analytikerna upplysningarna om 

nedskrivningsprövning av goodwill som ett referens- och signalvärde som kan ge indikationer 

om framtida förändringar. Analytiker 3 menar att informationen kan användas för att ge en 

djupare förståelse för framtida förvärv och framtida förväntningar. Intresset för framtida 

händelser är väsentligt i en analytikers arbete då deras uppgift bland annat är att sammanställa 

information om företag och förutspå dess framtida värde (Hägglund 2001). Det faktum att 

finansanalytikerna, förutom att använda den historiska redovisningen, även granskar den 

framtida utvecklingen tyder på att en semistark marknad råder. Vid en stark 

marknadseffektivitet skulle den nämnda informationen vara inkorporerad i aktiepriset. (Fama 
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1991) Upplysningarna enligt IAS 36 p.134 används även för att bedöma kostnad för framtida 

tillväxt genom förvärv och inträdesbarriärer för nya aktörer. De kan även ge en indikation på 

avvikelse från det normala, vilket påverkar framtida prognoser. Exempel på avvikelser som 

uppmärksammas kan vara väsentlig förändring av tillväxttakt eller att diskonteringsräntan 

närmar sig den riskfria räntan. Förändringarna kan tyda på att en nedskrivning kan komma att 

ske. 

 

Ett sätt att uppskatta det framtida värdet på ett företag är att studera nyckeltal såsom 

avkastning på sysselsatt kapital och skuldsättningsgrad (Edenhammar och Hägg 1997). 

Finansanalytikerna uppger att de granskar förhållandet mellan goodwill och eget kapital för 

att på så sätt uppskatta den finansiella risken. ”Informationen är relevant för företag som 

innehar en goodwillpost som är lika stor som aktiekapitalet eller eget kapital. Skulle företaget 

dessutom ha gjort dåliga förvärv innebär detta en stor risk” (Analytiker 4).  

 

5.2. Relevant och tillförlitlig information 
 

Enligt Dreyer (2006) anses den finansiella informationen vara relevant om den kan utgöra 

underlag till investeringsbeslut för analytikerna. I undersökningen har det uppdagats att 

information som är relevant enligt finansanalytikerna är upplysningar om antaganden 

(inklusive upplysningar om tillväxttakt, diskonteringsränta och period) enligt punkterna 3 

samt 5 (i den förenklade versionen av IAS 36 p. 134 se s. 21-22). Informationen ger en 

djupare förståelse kring framtida förvärv och påverkar förväntningarna på företaget. 

Finansanalytikerna kan även med dessa upplysningar skapa sig en oberoende uppfattning om 

värdet av bolagets tillgångar. Ytterligare viktig information enligt finansanalytikerna är 

upplysningar om förändringar i givna antaganden enligt punkt 6 (i den förenklade versionen 

av IAS 36 p. 134 se s. 22).”… och detta gäller inte endast antaganden om goodwill” 

(Analytiker 3). Förändringar i antaganden som eventuellt innebär en risk för nedskrivning är 

viktig information för aktiemarknaden.  

 

Två av finansanalytikerna anser att upplysningar om förändringar av antaganden ska 

förmedlas omedelbart. Enligt Analytiker 4 så ska upplysningarna framförallt förmedlas 

omedelbart när det gäller betydande skillnader men att mindre skillnader kan presenteras i 

årsredovisningen. Vikten av att upplysningarna ska förmedlas omedelbart belyses även i IFRS 
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Föreställningsram p.43 som hävdar att informationen förlorar relevans om den utges för sent. 

Enligt Smith (2006) är detta anledningen till att aktiemarknaden främst reagerar på 

bokslutskommunikéer och kvartalsrapporter vilket bekräftas av Analytiker 2. Analytiker 2 

anser att informationen som presenteras i årsredovisningen är gammal information och inte 

särskilt relevant. Föreställningsramen p.43 påpekar dock att nyttan av tidig rapportering måste 

vägas mot nyttan av mer tillförlitlig information. Innebörden av att rapportera information 

innan alla konsekvenser är kända minskar tillförlitligheten.  

 

Den generella åsikten hos de intervjuade finansanalytikerna är att informationen om 

nedskrivningsprövning av goodwill kan anses vara tillförlitlig. Enligt en av respondenterna 

anses informationen vara ”tids- och framräknad efter konstens alla regler”. Med tillförlitlig 

information menas att den inte är behäftad med fel (IFRS föreställningsram p.31). Samtidigt 

ska informationen för att anses vara tillförlitlig även visa en korrekt bild av verksamheten 

(IFRS Föreställningsram p.32). Analytiker 1 uppger att goodwillposten vid värderingstillfället 

kan uppskattas med det korrekta värdet men… ”ju längre tiden går desto svårare är det att 

urskilja bevekelsegrunden för värderingen av goodwill”. Detta gäller framförallt eftersom 

goodwillposten är en speciell tillgång, en residual, vilken uppstår vid förvärv och egentligen 

inte går att allokera till en underliggande tillgång. Den är svår att identifiera och separera från 

andra tillgångar. Av denna anledning kan information kring själva värdet på goodwillposten 

vara mindre tillförlitlig.  

 

En ytterligare förutsättning för att informationen ska anses vara tillförlitlig enligt IFRS 

föreställningsram p.31 är att den inte är vinklad på något sätt. Analytiker 4 påpekar att man 

måste vara medveten om att företagen ibland kan tendera till att vara alltför positiva till sin 

egen verksamhet medan analytikerna eftersträvar att vara mer objektiva. Därmed kan 

bolagens bedömning skilja sig relativt ofta åt från analytikernas. Hamberg (2006) menar att 

man aldrig kan vara helt säker på att redovisningsinformation verkligen ger en korrekt bild av 

företaget, då informationen har en tendens att vara subjektiv. För en kritiskt granskande 

analytiker är det inte självklart att man tar in företagets värdering i en bedömning (Analytiker 

4). Detta bekräftas av Artsberg (2005) som hävdar att finansanalytiker föredrar att få rådata 

istället för färdiga omdömen då de gör sin egen framtidsbedömning.  

Det har framkommit i empirin att finansanalytikerna är enhälliga när det gäller den minst 

väsentliga informationen av upplysningarna i IAS 36 p. 134. Alla respondenter uppger att 

upplysningar om nyttjandevärde respektive verkligt värde minus försäljningskostnader är 
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irrelevanta och inte fyller någon större funktion. Analytiker 3 uppger att informationen inte 

spelar någon större roll om den inte åtföljs av underliggande antaganden. Ytterligare 

upplysningar som anses vara irrelevanta är upplysningar om den metod som har använts för 

att fastställa antaganden. En anledning till att upplysningar om metod inte används är att det 

inte finns så många olika möjliga metoder att använda sig utav (Analytiker 3).  

 

Enligt IFRS föreställningsram p.26 är informationen relevant om den påverkar användarnas 

beslutsfattande. Företag ska inte bara presentera information för att den är framställningsbar 

och möjlig att mäta (Dreyer 2006). Finansanalytikerna har dock uppgett att ovanstående 

upplysningar som krävs i IAS 36 p.134 är irrelevanta för deras beslutsfattande. Problemet 

med att företagen presenterar irrelevant information i de finansiella rapporterna är dock inget 

nytt problem utan uppdagades 1991 i och med Jenkinsrapporten. Denna rapport konstaterade 

att många företag presenterar information som är mindre relevant för finansanalytiker trots att 

finansanalytiker är den främsta målgruppen för finansiella rapporter (Nobes 1984). 

Information som däremot anses relevant och efterfrågas av Analytiker 2 är att när 

valutaförändring sker som har inverkan på goodwillposten vill han att detta ska presenteras i 

den finansiella rapporten. Finansanalytikerna anser att information om nedskrivning är särskilt 

relevant information när det finns en förväntan på utdelning från ett företag varmed en 

nedskrivning kan påverka det egna kapitalets storlek och således det utdelningsbara beloppet. 

Information om nedskrivningsprövning av goodwill är även relevant i värderingen vid förvärv 

eftersom det nya bolaget ska inkluderas i koncernen.  

 

5.3. Finansanalytikers inverkan på utfärdandet av 
redovisningsinformation 
 

Från och med den 1 januari 2005 ska noterade svenska företag följa International Financial 

Reporting Standards (IFRS) vilka syftar till att reglera den finansiella informationen på en 

internationell nivå (Svenberg 2003). Enligt Mathews (1996) så kan reglering av standarder 

motverka marknadsmisslyckanden, avvikelser och brist på symmetri som kan resultera i 

investerarnas tappade förtroende. Analytiker 2 anser att regelverkets funktion är att se till att 

företagens redovisning inte missköts. ”Det är jättebra att de har den här tummen i ögat på 

företagen så att vi inte får ett nytt Enron eller Worldcom” (Analytiker 2). Reglering innebär 

dessutom klara direktiv som medför en ökad jämförbarhet (Mathews 1996). Dock påpekar 
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anhängare av det fria marknadsperspektivet att påtvingade standarder inte är önskvärda då de 

tenderar till att överproducera standarder (Mathews 1996). Enligt Riahi-Belkaoui (2000) så 

har önskan att tillfredsställa en mängd användare resulterat i fler regler och därmed ett 

informationsöverflöd.  

 

Den externa information som företagen presenterar anses i första hand vara till för att 

tillfredställa kapitalmarknadens behov och intressen, däribland finansanalytikernas (enligt 

IFRS Föreställningsram p.10). Samtliga finansanalytiker i undersökningen vill gärna se att 

information om nedskrivningsprövning av goodwill finns i rapporterna utifall det skulle 

finnas ett intresse av att granska denna.  Analytiker 3 påpekar att ”som finansanalytiker vill 

man ha så mycket information som möjligt”. Higgins (1998) hävdar att ju bättre information 

som ges ut av företagen desto bättre prognoser kan analytikerna göra.  Enligt Snowball (1980) 

har det dock visat sig i flera studier att ytterligare information sällan leder till några större 

förändringar i bedömningar och beslut. De ökade antalet komplexa noter kan snarare innebära 

en ökad förvirring för användarna enligt Riahi-Belkaoui (2000). Dessutom kan för mycket 

information leda till att finansanalytikernas roll på aktiemarknaden förändras om företagen 

skulle presentera all information, enligt den starka marknadshypotesen. Deras roll som 

mellanhand innebär att tolka, ta fram och sprida information vilket inte längre efterfrågas vid 

stark marknadseffektivitet. (Fama 1991) Deras roll blir att uppskatta den finansiella risken till 

skillnad från dess nuvarande roll som innebär att hitta fel värderade aktier (Beaver 1998). Om 

däremot hypotesen om den naiva och mekaniska placeraren skulle gälla har analytikerna 

fortfarande en uppgift att göra tolkningar utav informationen (Breton och Taffler 1995). 

 

Finansanalytikerna uppger att de vill ha så mycket information som möjligt men enligt 

empirin så stämmer inte deras önskan om information om nedskrivningsprövning av goodwill 

överens med vad de egentligen använder sig av vid värderingen. Analytiker 2 anser att ”I 

verkliga livet så spelar redovisningsinformation inte så stor roll”. Det faktum att analytikerna 

fortfarande önskar information om nedskrivningsprövning av goodwill trots att den inte är 

nödvändig i värderingen kan förklaras av att när intressenter vet om att de inte behöver betala 

för informationen kommer de även överskatta behovet av densamma (Deegan 2006). Detta 

skulle kunna ge en bra anledning till att överväga om ett fritt marknadsperspektiv skulle 

lämpa sig bättre. 
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Här bör man även överväga följderna av analytikernas utlåtande om att de vill ha så mycket 

information som möjligt. Teoretikerna hävdar att för mycket information kan leda till effekter 

på användarna. Schroeder (1967) påstår att en individs intag av information för att fatta 

effektiva beslut är begränsad. Ytterligare information leder endast till bättre beslut upp till en 

viss punkt varav analytikernas uttalande därför bör ställas mot nyttan av informationen. Den 

nytta som finansanalytikerna får av redovisningsinformationen måste även ställas emot den 

kostnad som uppstår hos företagen vid framställandet av redovisningsinformationen. Detta 

kan visa sig svårare än man tror. Den kostnad som uppstår kan mätas kvantitativt men 

problemet ligger i hur detta kan ställas mot nyttan som kräver en intuitiv uppskattning. Ett 

annat problem är att det är svårt att uppskatta vilka intressenter som ska bära bördan av 

kostnaderna (IFRS föreställningsram p.44). Analytiker 2 anser att en perfekt detaljerad 

årsredovisning egentligen bara innebär kostnader för företaget som de kunde använda för att 

utveckla verksamheten. För finansanalytikers del spelar inte de små detaljerna någon roll för 

aktievärderingen. Regleringen syftar till att effektivisera kapitalmarknaden (IFRS 

Föreställningsram p.10) vilket gagnar aktieägarna i första taget medan det är kunderna och 

företaget som i slutändan får bära de kostnader som uppstår (Smith 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

6. Avslutande sammanfattning 
 

I detta kapitel presenteras de resultat som kan dras utifrån den analys av undersökningen som 

skett i föregående kapitel. Dessa slutsatser utgår från delfrågorna i problemformuleringen 

vilka ämnar svara på huvudfrågan för uppsatsen. 

 

6.1. Hur används information som ges i företagens finansiella 
rapporter om nedskrivningsprövning av goodwill i IAS 36 p.134 utav 
finansanalytikerna? 
 

Informationen används inte direkt i finansanalytikernas kassaflödesmodell men används som 

referens-/signalvärde. Upplysningarna kan ge indikationer om framtida förändringar, framtida 

kostnader för framtida tillväxt genom förvärv, inträdesbarriärer för nya aktörer samt ge en 

indikation på avvikelser från det normala. Avvikelser kan tyda på att nedskrivning kan 

komma att ske. Finansanalytiker granskar även förhållandet mellan goodwill och eget kapital 

för att uppskatta den finansiella risken.  

 

6.2. Vilken information om nedskrivningsprövning av goodwill är 
utifrån finansanalytikernas perspektiv relevant vid en 
företagsanalys och är informationen tillförlitlig? 

 
Den information som finansanalytikerna anser är relevant för sitt arbete är de upplysningar 

om antaganden som exempelvis tillväxttakt och diskonteringsfaktorer samt eventuella 

förändringar av dessa. De poängterar dock att informationen om eventuella förändringar 

borde ges ut omedelbart och att mycket av informationen gällande goodwill borde ges ut i 

samband med kvartalsrapporten. Upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill är 

särskilt relevant när en hög förväntan om extra utdelning finns hos ett företag samt vid 

förvärv. Finansanalytiker anser att relevant information som borde presenteras är när det skett 

en valutaförändring som har en inverkan på goodwillposten. Finansanalytikerna anser att 

upplysningar om nyttjandevärde respektive verkligt värde minus försäljningskostnader och 

den metod som använts vid framtagande av antaganden är minst viktig och relevant för dem. 

Finansanalytikerna anser överlag att upplysningarna enligt IAS 36 p.134 är tillförlitliga.  
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6.3. Hur påverkar finansanalytikernas behov utfärdandet av 
redovisningsinformation? 
 

Finansanalytikerna uttrycker att de gärna vill ha informationen om nedskrivningsprövning av 

goodwill, utifall denna skulle bli intressant att studera. Detta trots att det skulle kunna 

innebära att deras roll förändras på aktiemarknaden. Samtidigt utvisar studien att 

finansanalytiker till stor del inte använder sig av informationen om nedskrivningsprövning av 

goodwill vid företagsanalys. Aktiemarknaden är huvudanvändare av informationen som 

företagen ger ut däribland finansanalytiker. När finansanalytikerna uttrycker ”ju mer 

information desto bättre” trots att redovisningsinformationen knappt används sker en 

överproduktion av densamma. Detta är en konsekvens som kan uppstå vid reglering när 

användarna av informationen inte är de samma som betalar för den, vilket gör att 

regleringsperspektivet kan ifrågasättas. Normgivare bör tänka på att nyttan för aktieägarna ska 

motsvara kostnaderna som uppstår för företaget och kunderna.  

 

6.4. Hur motsvarar upplysningskraven i IAS 36 p.134 
finansanalytikernas behov och hur påverkar detta i sin tur 
utfärdandet av redovisningsinformation? 
 
Finansanalytikerna anser att informationen om antaganden samt förändringar av dessa är 

relevant information för deras värdering. Problemet ligger i att informationen presenteras för 

sent. Finansanalytikerna önskar att upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill 

enligt IAS 36 p.134 ska presenteras tidigare i och med kvartalsrapporterna. De 

upplysningskrav som finns i IAS 36 p.134 kan därmed inte anses reflektera 

finansanalytikernas behov. Trots medvetenheten om att informationen inte motsvarar behovet 

uppger dock analytikerna att informationen inte ska tas bort utan att de vill ha tillgång till så 

mycket information som möjligt. Att information som krävs inte motsvarar 

kapitalmarknadens behov tyder på en överproduktion av redovisningsinformation. 
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7. Diskussion   
 

I detta kapitel presenteras en diskussion kring synpunkter och infallsvinklar som uppkommit 

under uppsatsens gång vilka ansetts vara intressanta att belysa. 

 
I dagens Sverige regleras koncernredovisningen i enlighet med den internationella 

redovisningsstandarden IFRS för noterade företag. Resultatet anses vara en förbättrad 

internationell jämförbarhet företagen emellan och en ökad trovärdighet för användarna. 

Samtidigt kan reglering leda till ett överflöd av redovisningsinformation som kanske inte är 

anpassat till företaget och dess specifika användare. Överproduktionen kan medföra att 

företagen får ökade kostnader som inte överensstämmer med nyttan som användarna har av 

informationen. Vår studie tyder på en överproduktion av information kring goodwill.  

Finansanalytikerna uppger att de inte använder sig nämnvärt av informationen som 

presenteras i de finansiella rapporterna samtidigt som de uppger att de är måna om att denna 

information ska finnas.  

 

Om däremot det fria marknadsperspektivet gällde skulle redovisningsinformationen begränsas 

till den efterfrågan som fanns på marknaden. Intressenterna skulle endast begära den 

information som de egentligen har behov av om de själva får stå för kostnaderna. Detta skulle 

innebära en minskad kostnad för företagen. Å andra sidan så skulle en minskad publicering av 

redovisningsinformation kunna leda till ökade kostnader på grund av den förhöjda risken och 

ökade räntekostnader för företaget. Vid en minskad publicering av redovisningsinformation 

kan trovärdigheten minska vilket kan vara utav stor betydelse för ett företag som är beroende 

av främmande kapital. Frågan är också hur redovisningsinformationen skulle motsvara 

behovet hos intressenter med mindre resurser och makt. I det fria marknadsperspektivet 

kommer informationen att anpassas efter de ledande aktörerna på marknaden som exempelvis 

analytiker.  

 

Det är svårt att veta vilket perspektiv som kräver minst resurser och medför mest nytta. Vi tror 

att det fria marknadsperspektivet skulle minska överproduktionen av information utav 

standarder. Frågan är dock om en reducering av överproduktionen i slutändan verkligen skulle 

kunna gynna företaget ur ett kostnadsperspektiv. Är kostnaden störst vid framtagandet av 

standarder eller är kostnaden som uppstår vid minskad trovärdighet och ökad risk större? 
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Detta är en svår balansgång, samtidigt som man även måste ta hänsyn till att informationen 

inte kommer att gynna alla intressenter. Eftersom målet är att gynna kapitalmarknaden i första 

hand kanske det vore bäst att det fria marknadsperspektivet var gällande. Detta när 

informationen bättre motsvarar dess behov samtidigt som kostnaderna för företaget minskar. 

Men samtidigt så skulle detta innebära sämre jämförbarhet och trovärdighet. Vi menar därför 

att det bästa alternativet vore en fortsatt reglering av standarder men att en noggrannare 

undersökning genomfördes av aktiemarknadens behov. Varav vi uppmanar till fortsatta 

studier inom ämnet. 

 
 
 
 

8. Förslag på vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant om denna studie kunde utvidgas till att en undersökning görs av fler 

utav kraven som ställs på redovisningsinformationen i de finansiella rapporterna enligt IFRS.  

Detta för att ytterligare undersöka behovet av redovisningsinformation utifrån 

finansanalytikernas perspektiv. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Hej 

Vi vill börja med att tacka er för att ni har ställt upp på denna intervju. Vi ber er att svara så 

utförligt som möjligt för att öka kvalitén på undersökningen. Även om vissa frågor kan vara 

svåra att svara på eventuellt på grund av att ni inte använder er av informationen så ber vi er 

att i sådana fall beskriva varför. Det har visat sig att upplysningskraven i IAS 36 p.134 om 

goodwill och nedskrivning är svåra för företagen att tolka och redovisa. IFRS har utarbetat 

standarder för att i första hand tillgodose kapitalmarknadens behov därför vill vi undersöka 

finansanalytikers behov på information.  Nedan följer frågor som är direkt kopplade till 

upplysningskraven.  

 

1. I första punkten angående goodwillredovisning ska företagen ange det redovisade värdet 

för goodwill samt immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod, fördelat på 

kassagenererande enheter (till exempel rörelsegrenar). 

 

• Hur används denna information i er värdering och på vilket sätt är den relevant?  

• Om informationen ej används i er värdering, vad är orsaken till detta? 

 

2. Företagen ska uppge om de använder sig av nyttjandevärde eller verkligt värde minus 

försäljningskostnader vid nedskrivningsprövningen av goodwill. 

 

• Hur används denna information i er värdering och på vilket sätt är den relevant?  

• Om informationen ej används i er värdering, vad är orsaken till detta? 

 

3. Fjärde punkten kräver information om antaganden som företagsledningen har gjort vid 

fastställandet av nyttjandevärdet respektive verkligt värde. Dessa kan till exempel vara 

rörelsemarginal, volymökningar, tillväxttakt. 

 

• Hur används denna information i er värdering och på vilket sätt är den relevant?  
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• Om informationen ej används i er värdering, vad är orsaken till detta? 

 

4. Femte punkten kräver att företagsledningen ska ange den metod som används vid 

fastställande av antaganden, enligt ovan. Antaganden kan bland annat basera sig på 

historiska resultat eller extern information.  

 

• Hur används denna information i er värdering och på vilket sätt är den relevant?  

• Om informationen ej används i er värdering, vad är orsaken till detta? 

 

5. Information krävs angående perioden över vilken företagsledningen har prognostiserat 

kassaflödet och en förklaring om perioden skulle vara längre än fem år, tillväxttakten 

samt den/de diskonteringsfaktorer som tillämpas på kassaflödesprognoserna.  

 

• Hur används denna information i er värdering och på vilket sätt är den relevant?  

• Om informationen ej används i er värdering, vad är orsaken till detta? 

 

 

6. Upplysningar måste lämnas om det är troligt att det uppstår förändringar i tidigare 

gjorda antaganden som kräver att nedskrivning görs. 

 

• Hur används denna information i er värdering och på vilket sätt är den relevant?  

• Om informationen ej används i er värdering, vad är orsaken till detta? 

 

7. Vad anser ni om informationen i de finansiella rapporterna angående goodwill? Är 

denna tillförlitlig? 

 

8. Önskar ni ytterligare information som inte finns i företagens finansiella rapporter idag 

om goodwill och nedskrivning?  

 

9. Har ni något annat ni vill tillägga? 
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Bakgrund 

 

• Får ert namn stå med i uppsatsen? 

• Vad har ni för position i företaget? 

• Hur länge har ni arbetat som finansanalytiker?  

• Vilka typer av företag är ni inriktad på? Har dessa företag betydande goodwillposter 

eller gör förvärv? 

 

 

 

 

Vi tackar för er medverkan 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Cristina Björklund och Kristina Lundgren 

Linköpings Universitet 
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Bilaga 2 
 

IAS 36 p. 134 

 

Ett företag skall lämna den information som krävs enligt (a)-(f) för varje kassagenererande 

enhet (grupper av enheter) för vilken det redovisade värdet för goodwill eller för immateriella 

tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder som är fördelat på den enheten (gruppen av 

enheter) är betydande i jämförelse med företagets totala redovisade värde för goodwill eller 

för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder. 

 

      a) det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter), 

      b) det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder 

som fördelas på enheten (gruppen av enheter), 

      c) den grund på vilken enhetens (grupperna av enheters) återvinningsvärde har fastställts 

(det vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde minus försäljningskostnader), 

 

      d) om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde 

 

      i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sina 

kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna. 

Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) 

återvinningsvärde är mest känsligt, 

      ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de värden 

som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de värdena återspeglar 

tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa 

informationskällor, och, om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare 

erfarenheter eller externa informationskällor, 

      iii. den period över vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflöden baserat på 

finansiella budgetar/prognoser som fastställts av företagsledningen och när en period som är 

längre än fem år används för en kassagenererande enhet (grupp av enheter), en förklaring till 

varför den längre perioden är motiverad, 

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

tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de produkter, branscher eller land 

eller länder i vilket företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen 

av enheter) är avsedd, 

      v. den diskonteringsfaktor eller de diskonteringsfaktorer som tillämpas på 

kassaflödesprognoserna, 

 

      e) om enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde minus 

försäljningskostnader, den metod som används för att fastställa verkligt värde minus 

försäljningskostnader.  

 

Om verkligt värde minus försäljningskostnader inte fastställs med hjälp av ett observerbart 

marknadspris för enheten (grupper av enheter) skall följande upplysningar också lämnas 

 

      i. en beskrivning av varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt 

fastställande av verkligt värde minus försäljningskostnader. Viktiga antaganden är sådana 

antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt, 

      ii. en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de värden 

som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet eller de värdena återspeglar 

tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa 

informationskällor, och, om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare 

erfarenheter eller externa informationskällor, 

 

      f) om en rimligt möjlig förändring i ett viktigt antagande på vilket företagsledningen har 

baserat sitt fastställande av enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde skulle innebära 

att enhetens (gruppen av enheters) redovisade värde skulle överstiga dess återvinningsvärde 

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

redovisade värde, 

      ii. det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 

      iii. det belopp med vilket värdet som innefattats i det viktigaste antagandet måste ändras, 

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

beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (grupperna av enheters) 

återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde. 
 


