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Sammanfattning 

 
Sedan 2005 har alla börsnoterade bolag inom EU varit tvungna att ställa upp 

årsredovisningar i enlighet med IFRS. Redovisningen av posten goodwill har ändrats från 

att avskrivas linjärt till att bli föremål för ett årligt nedskrivningstest. Sedan dess har 

ESMA rapporterat om bristande redovisning av posten goodwill bland europeiska 

utgivare. Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om hur svensk 

redovisningspraxis gällande goodwill har utvecklats över tid. Vi studerade hur tjugofem 

large cap bolag inom fem olika branscher tillämpade IAS 36 under räkenskapsåren 2007 

och 2012. All erhållen data analyserades utifrån Burns och Scapens (2000) 

institutionsmodell för hur organisationer formar regler, rutiner och handlingar.  

Vi kunde dra slutsatsen att de undersökta branscherna hade utvecklat olika 

redovisningspraxis för IAS 36 samt att redovisningen av uppskattade värden och 

antaganden i nedskrivningstestet av goodwill var bristfällig. Studien kunde även bidra 

med kunskap genom att demonstrera att Burns och Scapens (2000) institutionsmodell är 

tillämpbar för att undersöka hur redovisningspraxis utvecklas över tid.  
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1. Redovisningens utveckling och konvergens  
 
Finansieringssystem och traditioner har identifierats som faktorer som påverkat 

utvecklingen och utformningen av olika länders redovisningsseder. Länders redovisning 

speglar ofta vilken typ av finansieringssystem och traditioner som de har haft. En del 

länder har till exempel varit mycket kapitalmarknadsorienterande medan andra länder 

haft en mer avgränsad finansiering som präglats av stora enskilda ägare som banker eller 

privat personer (Marton, Falkman, Lumsden, Pettersson & Rimmel, 2008).  

 
Frankrike, Tyskland och Spanien är exempel på länder som präglats av traditioner med 

stora ägare med mycket makt som exempelvis; enskilda familjer, banker eller staten. 

Andra länder som USA och Storbritannien har haft en mer aktieorienterad inriktning med 

många delägare. Det är skillnaden som funnits i dessa strukturer och traditioner som varit 

orsaken till att länderna utvecklat olika redovisningstraditioner. Det visar sig tydligt i att 

Frankrike, Tyskland och Spanien haft en finansiell rapportering som uppfyllt alla krav 

som ställts av börsen men att informationen främst varit avsedd för företagsledningen och 

inte den enskilde investeraren (Smith, 2006, ss. 67-70).  

 
Frankrike, Tyskland och Spaniens redovisningstraditioner har skiljt sig mycket från USA 

och Storbritannien, där redovisningen har varit mer transparent, eftersom finansieringen 

skett via kapitalmarknader som varit beroende av existerande- och potentiella investerare 

som krävt att få tillgång till samma information som företagsledningen. En annan viktig 

faktor som påverkat hur redovisningen utformats är huruvida den varit skattekopplad eller 

inte. Det är något som avgjort vilka överväganden som gjorts i redovisningen, där 

beskattningsbart resultat byggts på den information som funnits tillgänglig i de offentliga 

finansiella rapporterna, till skillnad från USA och Storbritannien som haft helt separata 

finansiella rapporter för beskattning. Dock så har globaliseringen av aktiemarknaden 

kommit att ställa högre krav på konvergens mellan de olika nationella 

redovisningstraditionerna (Marton et al, 2008).  
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Sedan 1973 har International Accounting Standards Committee (IASC) som senare blev 

International Accounting Standards Board (IASB), arbetat för en harmonisering av 

redovisningen genom att ge ut så kallade International Financial 

Reporting Standards (IFRS). 

  
Den Europeiska Unionen antog 2002 en förordning som innebar att alla börsnoterade 

företag i EU var tvungna att tillämpa IFRS i företagets koncernredovisning. Flera länder 

utanför EU har även krävt eller uppmanat börsnoterade företag att tillämpa IFRS. IASB 

har även börjat samarbeta i större grad med amerikanska Financial Accounting Standards 

Board för att konvergera och skapa gemensamma globala redovisningsstandarder 

(IFRS/IAF, 2009, s. 3).  

 
Det har uttryckts kritik mot implementeringen av IFRS. Främst för att det finns allt för 

stora skillnader mellan länders redovisningspraxis och att detta har resulterat i att det varit 

för kostsamt att övergå till IFRS. Men det råder viss koncensus om att det inte längre 

handlar om huruvida man bör eftersträva en harmonisering av redovisningsstandarder 

utan snarare till vilken grad som länder bör harmonisera dessa (Jermakowicz & 

Tomaszewski, 2006). Hoogendoorn (2006) har framfört att den största utmaningen med 

IFRS är utövande revisorer inte erhållit tillräckligt med utbildning, praktik och kunskap 

kring hur de skall tillämpa standarderna praktiskt. Något som är oroväckande eftersom de 

internationella standarderna är komplexa och okunskapen kring dem har lett till ökade 

kostnader vid implementeringen utav dem.  

1.2 Problematisering  
 
En av redovisningens mest grundläggande uppgifter är att tillhandahålla tillförlitlig och 

transparent finansiell information för företagsledning och investerare. Konvergensen av 

internationella redovisningsstandarder har förenklat informationsflödet för investerare 

och finansiärer. Samtidigt som gamla traditioner har fått ge vika, har nya riktlinjer 

implementerats. Efter implementeringen av IFRS på Europas reglerade börser, har 

goodwill gått från att linjärt avskrivas till att bli en tillgång med obegränsad nyttjandetid 

och är föremål för ett årligt nedskrivningstest. 
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Motiveringen till att goodwill inte längre skulle avskrivas var att IASB fann att det ledde 

till godtycklig redovisning. Dock så ger istället nedskrivningsmetoden företagsledningen 

utrymme för subjektiva bedömningar och antaganden om framtiden (Hulzen, Alfonso, 

Georgakopoulos & Sotiropoulos, 2011). Subjektiviteten ligger i valet av hur 

företagsledningen bedömer framtiden i mån av framtida kassaflöden, diskonteringsräntor, 

prognosperioder och tillväxttakter. Dessa prognoser och antaganden påverkar utfallet av 

det årliga nedskrivningstestet av goodwill. Om företagsledningen finner att ett 

nedskrivningsbehov föreligger, redovisas det som en kostnad på resultaträkningen 

(Petersen & Plenborg, 2010). Den främsta fördelen med nedskrivningsmetoden är att 

goodwill bättre redovisas till sitt verkliga värde istället för att godtyckligt avskrivas. Ifall 

ett nedskrivningsbehov föreligger, representerar det bättre det verkliga förlorade värdet 

än vid linjär avskrivning (Wines, Dagwell & Windsor, 2007).  

 
European Securities and Markets Authority (ESMA) har rapporterat om få 

nedskrivningar av goodwill på de europeiska börserna samt att redovisningen av 

nedskrivningstestet brustit i transparens. ESMA uppmanar därför alla utgivare att 

redovisa nedskrivningstestet tydligare i enlighet med IAS 36 så att allmänheten och 

investerare får kännedom om hur bedömningarna går till gällande nedskrivningstestet 

som avgör om goodwill är föremål för en nedskrivning eller inte (ESMA, 2013, s. 21).  

Enligt ESMA är transparensen och tillförlitligheten i redovisningen ifrågasatt och studien 

har därför avsett att undersöka hur svensk redovisningspraxis gällande IAS 36 har 

utvecklats och till vilken grad som standarderna tillämpats av olika branscher. Utifrån 

denna aktuella problematik har tre problemfrågor utformats; 

• Hur har redovisningspraxis utvecklats hos svenska large cap bolag efter 

införandet av IFRS gällande nedskrivningstestet av goodwill? 

o Finns det några skillnader mellan hur branscher har tillämpat standarderna 

för nedskrivningstestet av goodwill? 

o Hur redovisar bolagen antaganden och bedömningar som är 

grundläggande för nedskrivningstestet enligt IAS 36? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur redovisningspraxis av IFRS gällande 

nedskrivningstestet av goodwill har utvecklats hos svenska börsnoterade large cap bolag 

över tid. Analysen utgår från ett institutionellt perspektiv för att förklara hur 

redovisningspraxis utformats i olika branscher utifrån externa redovisningsstandarder, 

och därmed bidra med kunskap om hur svensk redovisningspraxis utvecklats som följd av 

den internationella konvergensen av redovisningsstandarder.  

2. Teori 
 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Burns och Scapens (2000) institutionella modell 

för hur regler och rutiner formas och antas av organisationer. Modellen är framtagen av 

författarna för att analysera management accounting change. Men modellen utgår från 

hur redovisningspraxis utvecklas och är därför relevant för studiens syfte. Vi har däremot 

inte tillämpat hela det teoretiska ramverket utan begränsat och tillämpat teorin för 

skapandet samt utformningen av regler, rutiner och handlingar för organisationer. 

Därmed har vi kunnat analysera hur tillämpningen av standarder har förändrats över tid 

och vilka möjliga förklaringar som ligger bakom diskrepansen mellan regler (standarder) 

och rutiner (praxis). 

2.1 Institutionell teori 
 
Utgångspunkten för den institutionella teorin är, att redovisningsrutiner skapas eller 

formas av institutioner som fastställer regler för organisatorisk aktivitet.  

Det finns emellertid ingen allmängiltig definition av vad som exakt konstituerar en 

institution. Däremot definierar old instutional economics (OIE) en institution som ett 

tillvant sätt att tänka eller handla inneslutande för en särskild grupp och dess individer. 

Sådana institutioner kan enligt OIE påverka social aktivitet genom att skapa och 

återskapa fastställda vanor av normer och handlande. Det finns därför en dualitet mellan 

människans handlande och institutionen som strukturerar de handlingar som människan 

utför (Burns & Scapens, 2000).  
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2.2 Regler, rutiner och vanor i organisationer 
 
Burns och Scapens (2000) definierar vanor som självförverkligade tendenser för 

handlingar som redan antagits normativt. Därav är det vanor som uppfattas som 

personliga medan rutiner är handlingar utförda av individer i grupper. Det innebär att 

rutiner definieras som ett mönster av tankar och handlingar utförda av grupper.  

 
Organisatoriska rutiner spelar därför en viktig roll i förhållandet mellan handlingar, 

rutiner och institutioner. Den institutionella teorin lämnar utrymme för individer på det 

sättet att de har egna anledningar att utföra vissa handlingar, även om de inte alltid kan 

förväntas vara rationella. Dessa individuella anledningar förklaras ofta av etablerade och 

accepterade regler för beteende. Inom denna ram, kan regler definieras som formella 

erkända tillvägagångssätt av ”hur saker och ting bör går till”. Reglerna är nödvändiga för 

att koordinera gruppers handlingar och ett regelbaserat beteende uppstår efter bedömning 

av alternativ. De valda reglerna minskar sedan kostnaden som vid varje handlingstillfälle 

behöver ta ställning till hur något utförs. En konsekvens av att repetitivt följa regler är att 

individer kan få ett nästintill programmerat beteende baserat på underförstådd kunskap. 

Detta repeterande beteende kan beskrivas som rutiner och representerar individers vanor i 

en grupp, rutinerna kan därmed betraktas som ”hur saker och ting egentligen går till” 

(Burns & Scapens, 2000).  

 
En konsekvens av rutinmässigt beteende är tidigare accepterade regler kan komma att 

förändras med tiden genom att gruppen hittar ett nytt allmänt accepterat sätt att tolka och 

utföra reglerna på. Det kan till exempel ske vid förvärv av nya organisationer, genom att 

en ny organisation implementerar nya regler på den ursprungliga organisationen. Det 

finns då en risk för att det nya regelverket kan komma att modifieras, antingen medvetet 

eller omedvetet. Medvetna förändringar kan vara en konsekvens av motstånd från den 

ursprungliga organisationen till de nya reglerna. Omedvetna förändringar kan bero på till 

exempel att reglerna missförståtts, feltolkas eller helt enkelt är olämpliga för 

organisationen (Burns & Scapens, 2000). Rutiner kan uppstå som antingen avviker från 

reglerna eller inte har någon regelmässig grund. I sådana fall bör en formalisering av 

etablerade rutiner ske genom en konkret uppsättning av regler.  
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Detta bör göras i syfte att försäkra rutinernas överlevnad och bibehålla kontroll över 

eventuella framtida förändringar. Här finns alltså ett ömsesidigt samband mellan regler 

och rutiner. I ett redovisningssammanhang definieras regler som redovisningsstandarder 

och rutiner som redovisningspraxis (Ibid).  

2.3 Handlingar och institutioner  
 
För att sammankoppla regler och rutiner till handlingar och institutioner kommer den 

tidigare utgångspunkten att rutiner och regler skapas eller formas av institutioner som 

fastställer normer för en organisatorisk aktivitet att vidgas. Ett utvidgat perspektiv är 

nödvändigt därför att regler och rutiner är grundande i en historisk kontext medan 

institutioner är mer distanserade från deras särskilda historiska omständigheter och 

existerar endast i aktörernas/individernas kunskap och förståelse av dem eftersom de 

uppfattar institutionen som status quo. Vidare bör institutionen definieras som allmänt 

givna antaganden som identifierar kategorier av aktörer och deras lämpliga aktiviteter och 

relationer. Som sådan, omfattar institutionen alla givna antaganden som informerar och 

formar hur aktörer handlar (Ibid).  

 
En viktig egenskap av institutionerna är deras normativa och objektiva karaktär. Den 

definierar ett beteendemönster som kan förväntas i specifika grupper. Medlemmarna i 

dessa grupper tar för givet att tillvägagångssättet som normerna tillåter är det korrekta. 

Däremot är inte alla beteendemönster institutionaliserade till samma grad utan de kan 

variera beroende på hur lång tid de har funnits eller hur pass accepterade de har blivit av 

alla kollektiva medlemmar, som till exempel olika organisationer. Teorin beskriver 

processen av institutionalisering samt hur nya regler och rutiner utvecklas och antas. På 

efterföljande sida presenteras en modell vars syfte är att beskriva och förklara hur 

institutionaliseringsprocessen går till (Ibid).  

 
Figur 1 beskriver hur regler och rutiner synkroniseras över tid genom institutionalisering. 

Institutionell förändring tar enligt Burns och Scapens (2000) betydligt längre tid än 

förändring av handlingar. Den centrala delen av figur 1 beskriver både hur regler och 

rutiner är kopplade till en institutionell sfär, institutional realm, och en sfär där 

handlingar tar plats, realm of action. Fyrkanterna representerar implementerandet av nya 
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regler och pilarna a)-b) representerar den skapande och accepterande processen av regler. 

Pilarna c)-d) representerar den repeterande och institutionaliserande processen. 

Figur 1. Burns & Scapens (2000) 

2.4 Första processen – Kodning av institutionella principer till  regler och 
rutiner 
 
Pilarna a) beskriver kodningen av institutionella principer till regler och rutiner. Generellt 

sett kommer de existerande rutinerna anamma de bestående institutionella principerna 

och skapa nya regler vilket i sin tur kommer att leda till en ny utformning av de 

nuvarande rutinerna.  Den här processen bygger på de givna antagandena som omfattar 

de institutionella principerna genom deras exemplifiering av värderingar, mening och 

makt.  
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2.5 Andra processen – Antagande av regler och rutiner 
 
Pilarna b) beskriver hur aktörerna antar reglerna och rutinerna som bygger på de 

institutionella principerna. Den här processen kan möta motstånd ifall de nya reglerna och 

rutinerna utmanar gamla tillvägagångssätt.  

2.6 Tredje processen – Reproduktion av regler och rutiner 
 
Pilarna c) uppkommer när repetitivt beteende leder till en reproduktion av rutinerna. 

Denna reproduktion kan vara både omedveten eller medveten. Medveten förändring av 

rutinerna sker ofta när aktörer har medel till att kollektivt ifrågasätta existerande regler 

och rutiner. Omedveten reproduktion sker oftast när aktörer inte fått en god förståelse 

eller accepterat nya regler och rutiner samt ifall det inte funnits ett utförligt 

kontrollsystem för att bevaka tillämpningen av regler.  

2.7 Fjärde processen - Institutionalisering 
 
Pilarna d) är själva institutionaliseringen av regler och rutiner som har blivit reproducerad 

genom beteendet av aktörer. Detta omfattar processen där tidigare normer löses upp och 

de nya reglerna och rutinerna blir kollektivt antagna och därmed institutionaliserade. I 

och med det blir reglerna och rutinerna status quo. Sedan kommer dessa institutioner att 

modifiera de existerande regler och rutiner, sedan börjar processen om igen. Därför har 

modellen för institutionalisering i figur 1 inte någon början eller slut, alla processer är 

fortgående. Processen innebär att rutiner kan bli institutionaliserade och det självklara 

sättet att göra saker och ting. Grupper av individers rutiner ger därför en bild av den 

rådande institutionen. Desto mer accepterad och rotad den rådande institutionen är desto 

mer trolig är den att påverka gruppers och individers beslut till handling och motstå 

förändring (Burns & Scapens, 2000).  

 
2.8 Institutionalisering  
 
Institutioner har strukturella egenskaper som omfattar självklara antaganden om hur saker 

och ting går till. De skapar och formar regler och rutiner och bestämmer betydelser, 

värderingar och även graden av makt för individuella aktörer.  
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De blir därför mer abstrakta än regler och rutiner (därav de prickade linjerna för pilarna a 

och d i figur 1) och de binder tid genom att forma aktörers handlingar period för period.  

Implementering av regler och rutiner är alltid en fortgående process. Men 

institutionaliseringsprocessen påverkas främst av de rådande institutionerna, som alltid 

existerar innan någon förändring tar plats. Däremot kan dessa processer av förändring 

resultera i nya rutiner som över tid kan bli institutionaliserade. Avslutningsvis finns det 

inga prickade linjer mellan fyrkanterna i figur 1 och realm of action därför att de är 

pågående processer av förändring (Ibid).   

2.9 Kritik mot institutionell teori  
 
Tengblad (2006) framför att ett grundläggande problem med institutionell teori är att det 

finns en kognitiv syn på institutionaliseringsprocessen där självklara antaganden om hur 

saker och ting bör går till mer eller mindre antas styras omedvetet i verkligheten. 

Detta leder till att teorin blir passiv och att man inte ser några aktörer handla efter egna 

motiv eller intressen. Däremot menar Tengblad (2006) att institutionalismens viktigaste 

bidrag är att institutioner till stor del skapas av det självklara som aldrig ifrågasätts, det 

kan betraktas som att organisationer verkar i en sfär där olika institutioner fortgående 

reproduceras. Scott & Christensen (1995) lyfter fram att man behöver ett brett teoretiskt 

perspektiv vid studier av institutionella fenomen som bör ta hänsyn till aktörernas 

betydelse vid reproduktionen av institutioner samt förhållandet mellan aktörer, regler och 

handling. De menade även att man även bör ta hänsyn till påtvingade regler i 

kombination med de mer kognitiva reglerna som följs mer eller mindre omedvetet. 

3. Metodval 
 

Kvantitativa ansatser är passande för att studera mänskliga fenomen där man kan 

operationalisera indikatorer som uppmätts på ett sådant sätt som lämpar sig för 

räkneoperationer (Johannessen & Tufte, 2003). Därför har studien antagit en kvantitativ 

ansats eftersom vi insamlat data utifrån årsredovisningar och kodat om våra svar och 

sedan sammanställt dessa genom räkneoperationer. En vanlig kritik av kvantitativa 

studier är att man enbart får det som utmätts och att det är väldigt begränsande eftersom 
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all mänsklig handling har en meningsdimension (Ibid). Det är påverkar dock inte denna 

studie eftersom syftet inte går ut på att förklara varför redovisningspraxis har förändrats 

eller utvecklats utan hur den har utvecklats utifrån implementeringen av nya regler. Det 

hade naturligtvis varit intressant att lägga till ännu en dimension i analysen genom en 

kvalitativ studie som kunnat ge djupgående förklaringar till varför redovisningspraxis 

utvecklats på ett speciellt sätt men det hade varit svårt med tanke på studiens tidsram och 

givna omfattning.  

3.1 Vetenskapssyn  
 
Studien utgår från ett aktörssynsätt där verkligheten anses vara en socialkonstruktion 

vilket innebär att den inte är av oss oberoende. Därmed har vi tagit ställningstagandet att 

det funnits ett antal olika verklighetsbilder som delats av ett flertal organisationer. Dessa 

utgörs av bolagen och branscherna i studien. Verklighetsbilderna mellan branscherna kan 

skiljas åt samt överlappa varandra. Verklighetsbilderna som överlappar varandra utgör de 

gemensamma delar av verkligheten för en grupp av organisationer. De överlappande 

delarna kan definieras som den objektiva verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994). Det är 

just denna objektiva verklighet som definieras utav människan och organisationer och 

som därför bör ifrågasättas. Den objektiva verkligheten påverkar det som organisationer 

producerar och hur det producerande även påverkar organisationen själv, därmed är 

relationen dialektisk. En aktörs olika tolkningar får sin struktur genom de 

verklighetsbilder som denne orienterar sig med hjälp av det som denne orienterar sig mot, 

och dessa verklighetsbilder omformas i löpande processer. Vi studerar inom 

samhällsvetenskapen fenomen som utgörs utav begrepp, som upplevs av aktörer och som 

handlar efter dem. Därför är det viktigt att kunskaparen har en förståelse om de 

verklighetsbilder som aktörerna orienterar sig med för att kunna förstå deras handlingar. 

Verklighetsbilderna inom denna studie utgörs av IFRS och hur aktörerna tolkat samt 

tillämpat dem. Det är därför viktigt att kunskaparen skaffar sig en förståelse om 

aktörernas verklighetsbild. Om kunskaparen inte gör det, kommer denne inte heller kunna 

förstå hur och varför aktörer agerar som de gör och därmed inte förstå de dialektiska 

relationerna. Genom att förstå hur de olika verklighetsbilderna utvecklas kan vi också 

förstå hur något förändras i sociala system (Ibid).  
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Den kunskap som utvecklas genom aktörssynsättet kommer från hur grupper av aktörer 

tolkat och handlat i den verklighet de själva varit med och skapat. Resultatet av 

observationerna från kunskaparen får däremot inte tolkas som om det endast ger 

förståelse om vissa gruppers handlande utan resultatet ger ett större kunskapsbidrag av en 

större allmänförståelse för dialektiska relationer och processer. I den här studien utgår vi 

ifrån en institutionsmodell som fokuserar på aktörers tolkning och handlande utifrån 

deras objektiva verklighetsbild. Aktörerna skapar ett slags egenliv genom deras grupps 

tolkning som blir till självklara antaganden om hur saker och ting går till (Ibid).  

3.2 Urval 
  
Vi har valt att undersöka de fyra största branscherna på Stockholm OMX large cap därför 

att det är en reglerad börs och samtliga bolag har redovisad goodwill och måste ställa upp 

årsredovisningar i enlighet med IFRS. Stockholmsbörsen består av fler branscher än fyra, 

närmare bestämt 10 stycken totalt, dock så finns det enbart bolag inom large cap i nio av 

tio branscher. Fyra av de resterande nio branscher hade fler än fyra bolag vilket gjorde att 

dessa var lämpligast att utgå från. Den femte gruppen eller ”bransch” som vi valt att 

definiera den som, består av ett slumpmässigt urval från de fem branscher på 

stockholmsbörsen som hade fyra eller färre bolag. Figur 2 visar följande fördelning av det 

slumpmässiga urvalet av large cap bolag. 

Figur 2 
Genom att göra en studie inom ett flertal branscher och över tid ämnade vi att finna ett 

resultat som inte bara visade branschspecifika skillnader utan också ett resultat om hur 

branscher utvecklat sin redovisning av goodwill över tid.  
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3.3 Avgränsning 
 
IFRS implementerades från och med den första januari 2005. Det fanns dock vid 

övergångsåren en rad övergångsbestämmelser som vi inte avsett att undersöka. Därför har 

vi valt att utgå från 2007 som inte påverkats av några övergångsbestämmelser samt 

studerat det senaste tillgängliga räkenskapsåret 2012. Vår studie har också avgränsats till 

börsnoterade företag på Stockholm OMX large cap, därför att studiens syfte är att studera 

hur svenskredovisningspraxis utvecklats. Studien är avgränsad till IAS 36 samt endast till 

posten goodwill och inga andra immateriella tillgångar. 

3.4 Datainsamling 
 
All information om redovisningen gällande nedskrivningstestet av goodwill har hämtats 

från bolag inom fyra branscher samt en konstruerad bransch med bolag från alla 

branscher som haft mindre än fem bolag som uppfyllt våra kriterier. Totalt inhämtades 

det information från 50 årsredovisningar och 25 bolag från räkenskapsåren 2007 och 

2012. Materialet för studien insamlade vi från balansräkningar, resultaträkningar samt i 

noterna gällande immateriella tillgångar. Bland noterna för immateriella tillgångar fanns 

majoriteten av den information som vi insamlat för undersökningen. Vi kontrollerade 

även att alla årsredovisningar varit uppställda i enlighet med IFRS under rubriken 

”redovisningsprinciper” i årsredovisningarna. 

 
3.5 Operationalisering 
 
Operationalisering handlar om att klassificera det man ska undersöka i kategorier. 

När någon undersöker ett fenomen bör denne definiera indikatorer som anses vara 

typiska för det som han eller hon undersöker (Gill & Johnson, 2006). Det fenomen som 

den här studien har undersökt var hur olika branscher tillämpat IFRS över tid. 

Standarderna för nedskrivningstestet under IFRS är IAS 36, vilka vi utgått ifrån och 

skapat en lista för datainsamlingen (Bilaga 1). För att göra undersökningen så nyanserad 

som möjligt har vi delat in de standarder som haft flera olika krav på redovisandet av 

antaganden och bedömningar i subkategorier. T.ex. så har IAS 36 §134 blivit numrerad 

”6” och delats in i subkategorier, ”6.1 och 6.2”. Därmed har vi kunnat precisera 

datainsamlingen bättre. Vi har därefter gått igenom varje bolags årsredovisning och 
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kontrollerat dess redovisningsprinciper, balansräkningar, resultaträkningar och noter för 

immateriella tillgångar för att samla in data och sammanställt detta i frekvenstabeller i 

Microsoft Excel. Beroende på om ett bolag följt en standard eller inte så noterades det ett 

Ja eller Nej i frekvenstabellen i Microsoft Excel som sedan kodades över till 1 respektive 

0. Vi gjorde därefter en numerisk summering av varje bransch för varje år och kunde 

därefter beräkna indikatorer i procent för varje bransch, samt för alla branscher som 

beskrev till vilken grad dessa tillämpat IAS 36. Den numeriska summeringen från 

årsredovisningarna användes även för att konstruera diagram som beskriver hur många 

bolag per bransch som tillämpat varje standard. 

3.6 Litteratur  
 
Utifrån den digitala resursen Retrevier bolags info inhämtades alla årsredovisningar som 

använts i undersökningen. Vidare användes vetenskapliga artiklar och kurslitteratur för 

ekonomer för att skriva inledningen och problembakgrunden samt för att skapa en 

förståelse för ämnet. Alla vetenskapliga artiklar har sökts via Google scholar och hämtas 

från Uppsala UB, J.store, EBSCOhost Business Source Premier och Elsevier SD 

Academic Press. IFRS volymen användes även som referens för IAS 36 och de 

standarder som undersökningen bygger på.  

 
Använda sökord: goodwill, nedskrivningstest, impairment test, european union, 

institutional theory, Burns, IFRS, IAS 36. 

3.7 Val av analys  
 
Sammanställningen av all insamlad data analyserades utifrån en deduktiv ansats. Den 

deduktiva ansatsen är lämplig då man önskar att undersöka avvikelser eller tillämpningar 

av fenomen. För att studiens empiriska data inte skall bli isolerade beskrivningar av 

verkligheten, och därmed sakna värde, behöver de testas mot generella teoretiska 

påståenden (Johannessen & Tufte, 2003). Därför utgår analysen från ett institutionellt 

perspektiv. Burns och Scapens (2000) teoretiska modell beskriver hur organisationer 

tillämpar, ändrar och använder regler genom fyra olika processer. Institutionsmodellen tar 

hänsyn till tid och beskriver de processer där de dialektiska relationerna utvecklas. 

Utifrån denna modell, har all insamlad data från årsredovisningar kunnat tolkas och 
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analyserats för att fastställa hur redovisningspraxis har utvecklats utifrån 

implementeringen av IFRS 2005.  

3.8 Validitet 
 
Data som erhållits i en undersökning är inte själva verkligheten utan bara representationer 

av verkligheten. Därför måste varje kunskapare ifrågasätta hur bra eller valid data som 

insamlats är. Begreppsvaliditet behandlar relationen mellan det fenomen studerats och 

erhållen data. Det är därför ett slags mätningsfenomen som kräver att det skall finnas en 

viss överensstämmelse mellan det fenomen som undersöks och mätningen av fenomenet 

(Johannessen & Tufte, 2003). Vår studie har först fastställt vilka standarder ett bolag 

tillämpat och har därefter summerat alla bolag inom respektive bransch. Branschernas 

totala tillämpning av standards har sedan räknats om till procent och presenteras i 

absoluta tal. Dessa har sedan använts som indikatorer för redovisningspraxis. Där de väl 

överensstämmer med fenomenet vi undersöker, nämligen redovisningspraxis inom olika 

branscher över tid. Indikatorerna är däremot föremål för vår subjektiva bedömning om 

huruvida ett bolag tillämpat en standard eller inte, vi har försökt undvika feltolkningar 

genom att dela in standarder i subkategorier för bättre precision. Vidare har tre 

kontrollräkningar av samtliga indikatorer genomförts för att minska risken för 

felberäkningar som kan påverka analysen och studiens resultat. 

4. IFRS gällande nedskrivningstestet av goodwill  
 

IFRS är en serie standarder som International Accounting Standrads Board (IASB) tar 

fram som skiljer sig något från de tidigare International Accounting Standards (IAS) som 

tagits fram av organisationen International Accounting Standards Committee (IASC). 

Sammanfattningsvis finns alla standarder som fortfarande gäller från IASB och IASC 

under IFRS, samt Standards Interpretations Committee (SIC) och International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (Marton et al, 2008).  
 
IFRS kräver ett erkännande av goodwill i årsredovisningar när en aktör som avser att 

investera förvärvat en annan enhet och betalat ett premium som utgör värdet utöver det 

bokföringsmässiga värdet av den förvärvade enheten. Efter ett första erkännande av 
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goodwill i redovisningen skall goodwill med obegränsad nyttjandetid vara föremål för ett 

årligt nedskrivningstest. Enligt IAS 36 skall en enhets värde nedskrivas när dess 

nyttjandevärde överstiger dess återvinningsvärde, den skall då nedskrivas med det 

nyttjandevärde som överstiger dess återvinningsvärde och erkänna en 

nedskrivningsförlust. Förvärvad goodwill med obegränsad nyttjandetid skall årligen 

nedskrivstestas och en nedskrivning av goodwill kan aldrig återföras (ESMA, 2013, s.8). 
 
Goodwill skall allokeras till dess kassagenererande enheter eller dess grupper av 

kassagenererande enheter. Om goodwill allokeras till en grupp av kassagenererande 

enheter får dessa inte vara större än det operativa segmentet innan förvärvet.  

Nedskrivningstestet skall redovisas detaljerat med omständigheter och centrala 

antaganden som har lett till en eventuell nedskrivning. Företagsledningen skall även 

beskriva hur de har gått till väga för att bestämma värden för varje centralt antagande och 

redovisa en känslighetsanalys (Ibid). 

 

5. Datainsamling 
 
I detta avsnitt presenteras all data som samlats in från årsredovisningarna från de 25 

bolag som valts ut på Stockholm OMX large cap under åren 2007 och 2012. Data för 

räkenskapsåret 2007 och 2012 presenteras först med redovisningspraxis för alla branscher 

och därefter presenteras det i vilken utsträckning som bolagen tillämpat IAS 36 per 

bransch.  

5.1 Redovisningspraxis för alla fem branscher räkenskapsåret 2007 
 

Datainsamlingen från räkenskapsåret 2007 visade att endast fem av totalt tjugofem bolag 

i fyra olika branscher redovisat en nedskrivning av goodwill. Övriga tjugo bolag fann 

inget nedskrivningsbehov av goodwill. I branschen konsumentvaror hade inget bolag 

funnit behov för en nedskrivning av goodwill.  
 
En sammanställning av samtliga branscher och bolags tillämpning av IAS 36 visade att 

det fanns en relativt stor diskrepans mellan redovisningsstandarderna och 

redovisningspraxis. En klar majoritet av samtliga bolag har däremot följt standard 1, 2 
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samt 2.1 när de redovisat en nedskrivning av goodwill. Däremot har drygt hälften, 56 %, 

redovisat vilken diskonteringsränta som tillämpats för varje kassagenererande enhet vid 

beräknandet av framtida kassaflöden. Likaså har endast 56 % av bolagen använt en 

diskonteringsränta utan att ha tagit hänsyn till varken skatt och marknadens aktuella 

bedömning av inflation.  

 
Utifrån datainsamlingen framgår det även att drygt 56 % av utgivarna uppskattat en 

diskonteringsränta när den inte funnits tillgänglig från marknaden och istället använt en 

vägd kapital kostnad (WACC). Vidare så redovisade omkring 60 % av bolagen att de 

använder standard 4 som kräver en redovisning av tillväxttakten för extrapolering av 

framtida kassaflöden för långtidsprognoser. Därnäst tillämpar endast 36 % av bolagen 

standard 4.1 som kräver ett rättfärdigande och förklaringar av prognoser som sträcker sig 

över fem år. Vidare så var det också en knapp tredjedel av bolagen som valde att följa 

standard 4.2 som föreskriver redovisning av tillämpade tillväxttakter för varje 

kassagenererande enhet med allokerad goodwill (bilaga 2). 

Figur 3. *Standard tillämpas endast vid nedskrivning av goodwill. 
Däremot tillämpade drygt 72 % av alla bolag standard 5; som kräver en 

redovisning av den period som ledningen har prognostiserat framtidakassaflöden utifrån 

budgetar eller prognoser. Men endast 12 % av dessa redovisar det enligt standard 5.1; 
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som kräver förklaringar för prognoser som sträcker sig över fem år. En klar majoritet av 

bolagen redovisar enligt standard 6; som kräver en beskrivning av de centrala antaganden 

som ledningen baserat sina kassaflödesprognoser på. Dock använde endast 40 % standard 

6.1; som kräver att ledningen presenterar en beskrivning av deras tillvägagångssätt för en 

beräkning av de värden som har blivit fördelade på varje centralt antagande. Ungefär 56 

% av bolagen tillämpade standard 6.2; som kräver att utgivaren ska redovisa såvida de 

centrala antaganden som tidigare gjorts, är baserade på tidigare erfarenheter eller tagna 

från externa källor. Mindre än hälften av bolagen, 48%, tillämpade standard 7 och 

redovisade en känslighetsanalys för nedskrivningstestet gällande goodwill. Bara 20 % av 

bolagen hade tillämpat standard 7.1 som kräver att utgivaren redovisar alla applicerade 

värden och beräkningar som ingått i känslighetsanalysen. 

 
5.2 Redovisningspraxis per bransch räkenskapsår 2007 
 
Datainsamlingen visade att redovisningspraxis gällande IAS 36 skiljde sig något mellan 

de fem olika branscher som valts ut samt att det fanns en diskrepans mellan IAS 36 och 

redovisningspraxis. I figur 4 nedan, presenteras ett konstruerat branschmått som beskriver 

i vilken utsträckning som de fem olika branscherna har följt IAS 36.  

Det framgår att branschen råvaror tillämpade IAS 36 minst, där endast 32% av alla 

standarder använts av bolagen i branschen, det bör tilläggas att både SSAB och Stora 

Enso tillämpade väldigt få standarder vilket är förklaringen till det låga resultatet av 

följda standarder. Branschen industri tillämpade 51 % av standarderna.  

 
Branschen konsumentvaror hade ett resultat med 55 % frekvens, dock har Autoliv endast 

följt en av alla redovisningsstandarder och därmed dragit ner branschens snitt medan 

branschen som helhet är relativt homogen i deras tillämpning av IAS 36 (bilaga 2). 

Branschen ekonomi tillämpande standarderna till 58 %. Branschen diverse följde 

standarderna till 52% och det bör noteras att Lundin Petroleum inte använt några av IAS 

36 gällande redovisningen av goodwill. Utifrån dessa branscher i snitt går det inte att 

konstatera någon större skillnad mellan branscherna förutom för råvaror som följde en 

knapp tredjedel av standarderna samt att variationsvidden mellan branscherna industri, 

diverse, konsumentvaror och ekonomi är 7% i tillämpningen av IAS 36.  
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Figur 4. 
 
5.3 Antal följda standarder per bransch 2007 
 
För att nyansera och ge en klar schematisk bild över erhållen data presenteras 

tillämpningen av standarder per bransch i figur 5 på nästa sida. I figuren framgår det hur 

många bolag per bransch som tillämpat varje standard gällande nedskrivningstestet av 

goodwill. Figur 5 tar däremot bara hänsyn till standarderna 3 till 7.1 eftersom 

standarderna 1, 2 och 2.1 har tillämpas till en väldigt hög grad av alla branscher och 

därför att få bolag redovisat en nedskrivning av goodwill.  

 
Det framgår att inga bolag i branschen råvaror redovisat vilken diskonteringsränta de 

tillämpat för varje kassagenererande enhet med allokerad goodwill. Inget av bolagen i 

branschen har redovisat tillväxttakter för varje kassagenererande enhet med allokerad 

goodwill eller givit förklaringar till varför man använt kassaflödesprognoser som sträcker 

sig över fem år. Det var endast ett bolag som lämnade en känslighetsanalys och inga av 

de applicerade värdena i analysen redovisades i enlighet med standard 7.1. 

Sammanfattningsvis var redovisningen av nedskrivningstestet bristfällig för branschen 

råvaror. Branschen industri tillämpade nästan alla standarder förutom 5.1, som kräver 

förklaringar för kassaflödesprognoser som sträcker sig längre än fem år. Det var endast 

ett fåtal bolag som hade redovisat förklaringar för uppskattade tillväxttakter samt angett 

tillväxttakter för varje kassagenererande enhet med allokerad goodwill. Det var få bolag 
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som redovisade beräkningar av centrala antaganden eller redovisade vilka värden de 

tillämpat i känslighetsanalysen. Däremot redovisade majoriteten av bolagen i branschen  

Figur 5.  
diskonteringsräntor, beräknad tillväxttakt och centrala antaganden. Majoriteten av 

bolagen redovisade även en känslighetsanalys men endast ett bolag angav vilka värden 

som tillämpats i analysen. Sammanfattningsvis har branschen industri redovisat enskilda 

värden och antaganden men brister i redovisningen av detaljerna kring dem.  

 
Branschen konsumentvaror har tillämpat IAS 36 till högre grad än branscherna industri 

och råvaror. Inom branschen tillämpar majoriteten av utgivarna nästan alla standarder 

förutom standard 5.1 som kräver förklaringar av kassaflödesprognoser som är längre än 

fem år. Det var bara ett bolag som redovisade en känslighetsanalys och bolaget 

redovisade inte vilka värden de tillämpat i analysen. Sammanfattningsvis tillämpande 

branschen konsumentvaror standarderna till relativt hög grad men brast i redovisningen 

kring vissa detaljer i nedskrivningstestet. 
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Branschen ekonomi har tillämpat IAS 36 till högst grad utav alla undersökta branscher. 

Dock så följer branschen trenden där utgivare främst redovisar generella värden och 

antaganden som tillämpas i nedskrivningstestet och brister i den detaljerade 

redovisningen av nedskrivningstestet. I branschen redovisade däremot mindre än hälften 

av bolagen vilken tillväxttakt de använt för att extrapolera framtida kassaflöden i enlighet 

med standard 4. Sammanfattningsvis tillämpande branschen ekonomi standarderna till 

högst grad men brast i redovisningen kring detaljerna i nedskrivningstestet.  

 
Den slumpmässigt utvalda branschen diverse har tillämpat alla standarderna men till 

väldigt olika grad. Branschen redovisade inga detaljerade upplysningar om tillämpade 

värden och antaganden, som för t.ex. längre tillväxttakts prognoser eller 

kassaflödesprognoser som sträcker sig över fem år. Likaså brister redovisningen gällande 

detaljerna kring diskonteringsräntorna. Sammanfattningsvis har branschen diverse 

redovisat de mest övergripande värdena och antagandena i nedskrivningstestet men 

brister i redovisningen kring detaljerna av dessa värden och antaganden.  

5.4 Redovisningspraxis för alla fem branscher räkenskapsåret 2012 
 
Datainsamlingen från räkenskapsåret 2012 visade en ökning av bolag som funnit ett 

nedskrivningsbehov av goodwill. Tio av totalt tjugofem bolag i samtliga branscher har 

redovisat en nedskrivning av goodwill. Övriga femton bolag hade inte funnit något 

nedskrivningsbehov av goodwill. En sammanställning av samtliga branscher och 

bolagens tillämpning av IAS 36 visade att det fortfarande fanns en diskrepans mellan IAS 

36 och bolagens egen redovisningspraxis, men att bolagen generellt tillämpat fler 

standarder. Samtliga bolag som skrivit ner sin goodwill har följt standarderna 1 och 2, 

medan det var färre bolag år 2012 som valt att tillämpa 2.1. Standard 3 som tidigare 

endast redovisats av drygt hälften av bolagen 2007 har påverkats dramatiskt och 2012 var 

det närmare bestämt 92 % av bolagen som redovisat vilken diskonteringsränta som 

tillämpats för varje kassagenererandeenhet vid beräknandet av framtida kassaflöden. 
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Figur 6. *Standard tillämpas endast vid nedskrivning. 
Likaså har det skett en lika dramatisk ökning av efterkommande standard där 80 % av 

bolagen använt en diskonteringsränta utan att ha tagit hänsyn till skatt och marknadens 

aktuella bedömning av inflation. Utifrån 2012 års datainsamling framgår det att andelen 

bolag som använt vägd kapitalkostnad (WACC), har samma värde som tidigare där 

omkring hälften av bolagen använt sig av denna standard och resultatet är således 

oförändrat. Vidare så redovisade bolagen en svag ökning av standard 4; som kräver 

redovisning av tillväxttakten för extrapolering av framtida kassaflöden för 

långtidsprognoser. Därefter tillämpar ungefär hälften av bolagen standard 4.1, som krävt 

ett rättfärdigande och en förklaring av prognoser som sträcker sig över fem år. Dessutom 

så var det också en ökning av bolag som valt att följa standard 4.2, som föreskrivit 

redovisning av tillämpade tillväxttakter för varje kassagenererande enhet med allokerad 

goodwill. Standard 5 har tillämpats av färre bolag 2012, efterkommande standard har lika 

låg frekvens som 2007, där endast 16 % av bolagen redovisat enligt standard 5.1; som 

kräver förklaringar för prognoser som sträcker sig över fem år.  

 

I likhet med 2007 så har över 70% av bolagen redovisat enligt standard 6; som kräver en 

beskrivning av de centrala antaganden som ledningen baserat sina kassaflödesprognoser 

på. Dock använde endast 36 % utav dessa, standard 6.1, vilket är en minskning från 2007. 
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Bolagen som valt att följa standard 6.3 ligger på samma antal som tidigare det vill säga 

drygt hälften av bolagen valde att följa denna standard. Likt mönstret från år 2007 så var 

resultatet vid tillämpandet av standard 7 oförändrat där, 48 % av bolagen valt att redovisa 

en känslighetsanalys för nedskrivningstestet. Liksom 2007 var det en mycket låg frekvens 

av bolagen som tillämpat standard 7.1, som kräver redovisning av alla värden som 

applicerats och de beräkningar som ingått i känslighetsanalysen. 

5.5 Redovisningspraxis per bransch räkenskapsår 2012 
 
Datainsamlingen visade att redovisningspraxis gällande goodwill hade förbättrats något i 

samtliga fem branscher samt att det som 2007 fortfarande funnits en avvikelse mellan 

IAS 36 och redovisningspraxis. I figur 7 kan vi se ett branschmått som beskriver hur de 

fem olika branscherna har följt IAS 36. Som det framgår av figur 7 följde branschen 

råvaror IAS 36 minst, där endast 41 % av alla standarder följts av alla bolag i den 

branschen, följt av branschen industri där bolagen tillämpade 55% av IAS 36. Branschen 

konsumentvaror ökade tillämpningen av standarderna marginellt från 55% till 57% 2012. 

Branschen ekonomi ungefär 61 % av alla standarder, vilket är en 3 procents ökning från 

räkenskapsåret 2007. Slutligen har den konstruerade branschen diverse tillämpat 59% av 

IAS 36.   

Figur 7. 
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5.6 Antal följda standarder per bransch 2012 
 
Utifrån räkenskapsåret 2012 framgår det att branschen råvaror har tillämpat IAS 36 till 

högre grad än 2007. Dock har inte ett enda bolag inom branschen redovisat tillväxttakter 

för varje kassagenererande enhet med allokerad goodwill. Inga bolag i branschen har 

heller angivit några förklaringar för kassaflödesprognoser som sträcker sig över fem år 

enligt standard 5.1. Inget bolag har heller tillämpat standard 6.1 som kräver beskrivningar 

av hur uppskattade värden i nedskrivningstestet har beräknats eller redovisat vilka värden 

som applicerats i känslighetsanalysen i enlighet med standard 7.1.  

 

Branschen industri har liksom tidigare tillämpat nästan alla standarder förutom standard 

5.1 och 7.1. Vidare tillämpar liksom tidigare fyra av fem bolag en känslighetsanalys dock 

anger inget bolag i branschen vilka värden man tillämpat eller varifrån man tagit dessa 

värden. Generellt har branschen ökat tillämpningen av IAS 36 något men brister i 

redovisningen av samma standarder som under räkenskapsåret 2007.  

Figur 8 
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I branschen konsumentvaror har tillämpningen av IAS 36 ökat, främst inom standarder 

som redan tillämpades 2007. Alla standarder tillämpades till olika frekvenser förutom 

standarden 7.1 som kräver redovisning av vilka värden som applicerats i 

känslighetsanalysen. Standarden har däremot endast tillämpats av fyra bolag fördelade i 

två olika branscher.  

 
Branschen ekonomi tillämpar fortfarande standarderna till högst grad och har inget bolag 

med extrema negativa värden utan alla bolag har till viss del tillämpat IAS 36. Likt 

branschen konsumentvaror har ekonomi främst ökat tillämpningen av standarder som 

tillämpats under räkenskapsåret 2007. Branschen tillämpar alla standarder utan undantag 

men till olika frekvenser.  

 
Den konstruerade branschen diverse har tillämpat alla av IAS 36 men till väldigt olika 

grad. Branschen redovisar huvudsakligen grundläggande värden och antaganden men 

brister i tillämpningen av standarder som kräver mer detaljerad redovisning kring dessa 

värden och antaganden. Exempelvis redovisar endast ett bolag förklaringar till 

kassaflödesprognoser som sträcker sig över fem år enligt standard 5.1 eller vilka värden 

som tillämpats i känslighetsanalysen i enlighet med standard 7.1.  

5.7 Sammanfattning av redovisningspraxis 2007 & 2012  
 
I figur 9 på nästa sida framgår det att alla branscher har ökat sin tillämpning av IAS 36. 

Den största ökningen av totalt tillämpade standarder var i branschen råvaror som för 

räkenskapsåret 2007 endast tillämpat 32 % men 2012 tillämpade 41 % av standarderna. 

Branschen industri hade också en högre tillämpningsgrad av standarder 2012 

med en ökning på 4 %. Branschen konsumentvaror ökade minst med 2 % och därefter 

följde ekonomibranschen med en ökning på 3 %, branschen tillämpade totalt IAS 36 till 

högst grad. Slutligen ökade tillämpningen i branschen diverse med 7 % från 52 till 59 %. 

Sammantaget har alla branscher tillämpat IAS 36 till en högre grad än fem år tidigare, 

2007. Dock skiljer sig fortfarande branschen råvaror sig stort från de övriga branscherna 

och tillämpade endast 41 % i förhållande till branschen ekonomi som tillämpat 

standarderna mest.  
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Figur 9. 

I figur 10 på nästa sida presenteras en generell sammanställning över hur alla bolag har 

tillämpat varje specifik standard för räkenskapsåren 2007 och 2012. En generell trend var 

att många utgivare tillämpade standarder som kräver redovisning av specifika värden 

eller antaganden, men de redovisade inte detaljerna kring dessa värden och antaganden.  

 
Exempelvis tillämpande majoriteten av bolagen standard 4 som kräver redovisning av 

uppskattade tillväxttakter. Men betydligt färre bolag tillämpade standarderna 4.1 och 4.2 

som kräver rättfärdigande och förklaringar för längre prognoser och tillväxttakter för 

varje enskild kassagenererande enhet med allokerad goodwill. Likaså var resultatet för 

standard 6 som kräver redovisning av alla centrala antaganden för nedskrivningstestet. 

Standarden hade en hög tillämpningsfrekvens men betydligt färre utgivare tillämpade 

standard 6.1 som kräver beskrivningar av vilka tillvägagångssätt utgivare haft för att 

beräkna centrala antaganden. Däremot tillämpade mer än hälften av alla utgivare standard 

6.2 som kräver redovisning av ifall antagandena är interna eller externa. Det var även 

väldigt få bolag som redovisade vilka värden de tillämpat i känslighetsanalysen i enlighet 

med standard 7.1. 
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Figur 10. 

 
6.  Analys  
 
I detta avsnitt analyseras resultatet av datainsamlingen från tjugofem bolag från 

räkenskapsåren 2007 och 2012 utifrån Burns och Scapens (2000) institutionsmodell. 

Analysen utgår från branschpraxis, det vill säga alla bolag som indelats i en specifik 

bransch och i vilken utsträckning som dessa utövar IAS 36. Analysen tar även hänsyn till 

alla branschers totala tillämpning av standarderna, för att visa hur den generella 

utvecklingen har gått mellan åren 2007 och 2012 samt vilka eventuella skillnader som 

observerats. 

 
6.1 Första processen – Skapandet av IFRS och redovisningspraxis 
 
Pilarna a) Här utgår processen från den institutionella sfär som formats av värderingar, 

betydelse och makt som representeras av den Europeiska unionen och IASB.  

Den institutionella sfärens handlingar och processer är betydligt långsammare än 

handlingarnas sfär, som utgörs av alla bolag som påverkats av IFRS som implementeras 

som nya regler. Utifrån detta perspektiv domineras den första processen av IASB 

grundläggande arbete att harmonisera och konvergera internationella 
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redovisningsstandarder. IFRS antogs av det europeiska parlamentet hösten 2002. De 

lagförde då att alla börsnoterade bolag på reglerade europeiska marknader skall ställa upp 

årsrapporter i enlighet med IFRS från och med den 1 januari 2005. Fyrkanterna i mitten 

av figuren representerar IFRS och den praxis som senare utvecklas utifrån IFRS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Burns & Scapens (2000) 

6.2 Andra processen – Antagande av standarder och redovisningspraxis 
 
Pilarna b) beskriver hur branscherna antar IFRS som bygger på IASB institutionella 

principer och värderingar med utgångspunkt av räkenskapsåret 2007. Vissa branscher har 

inte tillämpat alla standarder men utav alla branscher så har alla standarderna tillämpats. 

Till exempel har branschen råvaror endast tillämpat 32 % av IAS 36 medan resten av 

branscherna har tillämpat mellan 51 % till 58 % av redovisningsstandarderna (figur 3). 

Av de totalt sexton standarder som valts ut och använts i undersökningen tillämpade ett 

eller flera bolag, nio utav sexton standarder. Däribland de standarder som endast 

tillämpats vid nedskrivning av goodwill. Det fanns dock ingen standard som inte 

tillämpats utav någon av de utvalda branscherna (Bilaga 2). Sammantaget tyder detta på 
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att alla branscherna har accepterat IAS 36 med visst motstånd till standarder som kräver 

förklaringar av bedömningar och antaganden av tillämpandet i nedskrivningstestet.   

6.3 Tredje processen - Reproduktion av standarder och praxis 
 
Pilarna c) beskriver hur branschernas beteende lett till en reproduktion av standarderna 

och en repetering av tillämpningen av IAS 36. Denna process utgår från räkenskapsåret 

2012 och vi observerade ett ökat repetitivt beteende med en generellt högre 

tillämpningsgrad av IAS 36 än vad vi observerat 2007. Branschen råvaror gick från att 

tillämpa 32 % till 41 % av standarderna. Branschen industri som vi observerat använde 

fler standarder 2012 än tidigare års mätning och gick från att tillämpa 51% till 55% av 

standarderna. Branschen konsumentvaror gick från att tillämpa 55% till 57%. Branschen 

ekonomi har accepterat standarderna med högst tillämpningsgrad i snitt och redovisade 

en ökning av dessa från 58% till 61%. Slutligen redovisade branschen diverse en ökning 

från 52% till 59%.  

 

En intressant observation från alla utvalda branscher 2007 är att det antingen har skett en 

medveten eller omedveten negativ förändring där fem standarder utav sexton har 

tillämpats i mindre grad än vid 2012. Burns och Scapens (2000) institutionsmodell ger tre 

möjliga förklaringar till detta, nämligen att det kan vara ett tecken på ett kollektivt 

ifrågasättande av IAS 36. Det vill säga att företag ställer sig kritiska till standarderna, 

möjligen på grund av att det skett en modernisering av dessa. En annan möjlig förklaring 

kan vara att branscherna och bolagen inte fått tillräcklig god förståelse av standarderna, 

att dessa varit för komplicerade för att implementera i bolagens redovisning. Något som 

Hoogendoorn (2006) anför i sin forskning gällande tillämpningen av IFRS. Den tredje 

förklaringen utifrån teorin är att det inte funnits ett tillräckligt kontrollsystem för att se till 

att alla standarder följs. Däremot har en omedveten positiv förändring skett för sex av 

sexton standarder som ökat markant i tillämpning (figur 10) och har således blivit mer 

accepterade än tidigare. Det skall även tilläggas att elva av femton standarder tillämpats 

av alla branscher men med en olik frekvens per bransch, inklusive de standarder som 

tillämpats vid en erkänd nedskrivning av goodwill.  



  32 

6.4 Fjärde processen – Institutionalisering  
 
Pilarna d) är den institutionaliserande processen för IAS 36 och redovisningspraxis. De 

har blivit reproducerade genom bolagens repeterande beteende 2012. Beteendet omfattar 

processen där tidigare normer löses upp och de nya standarderna och redovisningspraxis 

blivit kollektivt antagna och institutionaliserade genom en repetitiv tillämpning.  

Varje bransch i undersökningen har tillämpat IAS 36 olika mycket och även reproducerat 

tillämpningen av vissa standarder olika mycket. Däremot har ingen bransch följt samma 

standarder till samma grad, varken räkenskapsåret 2007 eller 2012. Varje bransch tolkas 

som en grupp av bolag. Där deras gemensamma beteendemönster, det vill säga 

tillämpandet av IAS 36, kan tolkas enligt den institutionella teorin som branschens rutin. 

Denna rutin har repeterats från 2007 men med en ny tolkning av IAS 36 eftersom de 

generellt sett tillämpar standarderna till en högre grad men har samtidigt tillämpat vissa 

standarder mindre. Det kan bero på att branscherna hittat ett nytt allmänt accepterat sätt 

att tolka reglerna på vilket leder till en förändring av redovisningspraxis.  

 
IAS 36 bör tolkas som rekommendationer det är därmed naturligt att det finns en 

diskrepans eller avvikelse mellan alla standarder och de som tillämpats.  

Branschernas rutiner har visat motstånd till förändring av standarderna men samtidigt 

ökat tillämpningen av dem över tid. Därmed ger alla branscher en indikation på att IASB 

blivit alltmer gemensamt accepterad som rådande institution som påverkat alla branscher 

till att repetitivt följa och tillämpa standarderna, dock med visst motstånd från bolagen. 

Branschernas egna rutiner har i sin tur också skapat ett allmänt accepterat sätt att tillämpa 

IAS 36 eftersom ingen bransch följer alla standarder till fullo eller på samma sätt. Utifrån 

teorin kan vi alltså konstatera att ett kollektivt antagande av särskilda standarder blivit 

accepterat inom varje bransch. 

 
6.5 Institutionalisering 

 
IASB och alla branscher har egna kollektiva antaganden om hur saker och ting bör gå till 

och hur de egentligen går till. Eftersom IASB tar fram redovisningsstandarderna påverkar 

de därmed också redovisningspraxis till hög grad. Organisationen har genom det 

europeiska parlamentet indirekt bestämt vilken makt de individuella aktörerna disponerar 
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när det gäller tillämpandet av IFRS och årsrapporter och kan därför kan därför 

identifieras som den rådande institutionen, vilken främst påverkar utvecklingen av 

redovisningspraxis. Men det finns en dualitet mellan institutionen som sådan och 

människans handlande och därför påverkar även branscherna utformningen av praxis 

genom deras kollektivt accepterade beteende.  

 
Dessa gruppers repetitiva beteende har därmed blivit det självklara och vad som uppfattas 

som status quo. Dock så är IASB genom IAS 36 betydligt mer djupt rotad som institution 

eftersom alla branscher tillämpar standarderna. Institutionen som sådan är alltså mer 

abstrakt än just regler och rutiner, på det sättet att de är ett resultat av varandra. 

Institutionen binder tiden genom att forma alla individers handlingar i skapandet av 

årsredovisningar. Som Burns och Scapens (2000) modell föreskrev i sin institutionella 

teori så påverkas institutionaliseringsprocessen främst av den rådande institutionen, här 

tolkad som IASB som i sin tur ger ut IFRS som IAS 36 lyder under. Men som vi 

observerat har varje bransch skapat nya rutiner under både 2007 och 2012. Men våra 

observationer ger endast en ögonblicksbild i en evig process där regler, rutiner, och 

handlingar utvecklas genom institutionellförändring.  

 
 
 
7. Slutsats & begränsningar 
 
Utifrån studiens syfte att undersöka hur redovisningspraxis gällande nedskrivningstestet 

av goodwill utvecklats har vi observerat tjugofem olika aktörer vid två olika tidpunkter. 

Vi har kommit fram till våra slutsatser genom att studera deras årsredovisningar och 

fastställa huruvida de tillämpat sexton olika krav ställda från IAS 36 och analyserat data 

utifrån en institutionsmodell för att ge ett större kunskapsbidrag. 

 
Utifrån vår teoretiska analys kan vi dra slutsatsen att alla branscher antog och accepterade 

IAS 36 2007 men med varierat motstånd. Motståndet av tillämpningen kan ha grundats i 

att IAS 36 utmanade det gamla tillvägagångssättet då goodwill avskrevs linjärt eller att 

standarderna är för komplexa och aktörerna har erhållit för dålig förkunskap om hur de 

bör tillämpa dem. Efter att observerat samma bolag 2012 noterade vi ett repetitivt 
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beteende som hade lett till en reproduktion och förändring av rutinerna gällande 

tillämpningen av IAS 36 i samtliga branscher. Rutinerna mellan branscher skiljde sig 

ifrån varandra och branschen råvaror hade mest avvikande redovisningspraxis. Analysen 

visade även att IASB som ger ut IFRS är en djupt rotad institution som först och främst 

påverkar och formar redovisningspraxis genom att ta fram IFRS utifrån dess 

institutionella principer baserade på mening, värderingar och makt. 

 
Men utvecklingen av redovisningspraxis är ett resultat av den dualitet som finns mellan 

IASB och branscherna som genom handling skapar nya rutiner som sedan påverkar 

utformningen och tillämpningen av standarder. Analysen visade även att  

det fanns vissa skillnader mellan alla branscher i deras repetitiva beteende gällande 

tillämpningen av IAS 36 mellan 2007 och 2012. Alla branscher tillämpade standarderna 

till olika grader och varje bransch indikatorer tyder på att de kollektivt hittat ett accepterat 

sätt tillämpa standarderna som skiljer sig mellan varje bransch. Dock så har branschen 

råvaror visat mest motstånd men även påverkats mest av IASB och redovisat den största 

ökningen i snitt från 32% till 41% av totalt följda standarder.  

 
Sammanfattnings har redovisningspraxis i alla branscher för IAS 36 konvergerat och 

blivit mer harmoniserad trots motståndet av förändring. Redovisningen är fortfarande 

bristfällig när det gäller antaganden och bedömningar gjorda i nedskrivningstestet.  

Mindre än hälften av alla bolag som ingick i urvalet redovisade förklaringar för 

långtidsprognoser eller angav tillväxttakter för varje kassagenererandeenhet med 

allokerad goodwill. Mindre än en femtedel gav förklaringar till varför man tillämpat 

långtidsprognoser över fem år och bara lite mer än en tredje del gav en beskrivning hur 

de beräknat centrala antaganden i nedskrivningstestet. Och endast omkring hälften av 

bolagen lämnade en känslighetsanalys för att visa på nedskrivningstestet styrka, och 

mindre än en femtedel redovisade värdena som tillämpats i känslighetsanalysen. 

 
Studiens resultat är däremot begränsade av att all data endast analyserats utifrån ett 

institutionellt perspektiv där individers beteende inte analyserats utan endast grupper av 

individers beteenden analyserats som rutiner. Resultaten ger därmed ingen insikt om 

varför tillämpningen av standarder utvecklats som det gjort utan främst hur den har 
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utvecklats. Den institutionella teorin förser analysen med några universella förklaringar 

till varför motstånd av nya regler kan uppstå men dessa bör tolkas med viss försiktighet, 

eftersom ingen erhållen data kan verifiera ifall några av dessa förklaringar stämmer.  

Vidare är studien begränsad till ett urval av bolag från Stockholm large cap och ger därför 

endast en begränsad representation av verkligheten som sådan. Dock har resultaten 

generaliserats med hjälp av institutionsmodellen som analysverktyg. Studien har därför 

genom tillämpningen av institutionsmodellen givit ett kunskapsbidrag i sig, nämligen att 

modellen lämpar sig för att analysera hur institutioner skapar och formar 

redovisningspraxis genom dialektiska relationer. Därmed blir all insamlad data i studien 

inte bara isolerade beskrivningar av verkligheten utan kan användas för dra generella 

slutsatser om verkligheten. 
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Bilaga 1 
 
 
IFRS, IAS 36 gällande goodwill  
 
Upplysningskrav av nedskrivningstest 
 
1. IAS 36  §130 anger att ett företag ska lämna följande upplysningar för varje väsentlig 

nedskrivning som redovisats eller återförts under perioden för en enskild tillgång, 

inklusive goodwill, eller en kassagenererande enhet samt enligt paragraf a, de händelser 

och omständigheter som lett till nedskrivningen (IFRS, 2010). 

 
Sammansättning av kassagenerande enheter och goodwill allokering  
 
2. Paragraf 130 d, kräver en beskrivning av kassagenerande enheter för varje erkänd 

förlust, som t.ex. om det är en produktlinje eller en rörelsegren samt redovisning av 

§förlorat belopp  

 

2.1 och en beskrivning av förändringar av tillgångar som tidigare identifierats, eller 

kommer att identifieras som en kassagenererandeenhet, samt skälen till varför sättet att 

definiera den kassagenerande enheten ändrats (Ibid).  

 
Diskonterings räntor 
 
3 Enligt paragraferna 134,d,v,e, av IAS 36 ska enheter upplysa den diskonteringsränta 

som används för att prognostisera framtida kassaflöden för varje kassagenererande enhet 

med allokerad goodwill.  

 

3.1 Paragraf 55 anför även att nyttjandevärde beräkningar måste tillämpa 

diskonteringsräntor utan hänsyn till skatt som tar hänsyn till marknadens aktuella 

bedömning av inflation samt risker som påverkar framtida kassaflöden prognoser.  

 

3.2 Fortsatt kräver paragraf A16 av IAS 36 att utgivare uppskattar diskonteringsräntan 

när en tillgångs specifik diskonteringsränta inte är tillgänglig från marknaden. I praktiken 
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tillämpas WACC och paragraf A19 av IAS 36 kräver att diskonteringsräntan bestäms 

oberoende från utgivarens kapital struktur (Ibid).  

 

Tillväxtberäkning 
 
4. Paragraf 135 d, iv, och 134 e, iv, av IAS 36 kräver upplysning av den beräknade 

tillväxttakten för extrapolering av kassaflödes prognoser som går över aktuella långtids 

prognoser,  

 

4.1 samt rättfärdigande av tillväxtprognoser som sträcker sig över denna period för 

produkter, industrier och länder där enheter är baserade, eller för den marknad enheten 

riktar sig till.  

4.2 Paragraferna kräver dessutom upplysning om tillväxttakt för varje kassagenererande 

enhet med signifikant allokerad goodwill (Ibid). 

 

Perioder påverkade av framtida kassaflödes prognoser  
 
5. Paragraf 134 ,d, iii, av IAS 36 kräver redovisning av den period som ledningen har 

prognostiserat framtida kassaflöden utifrån budgetar eller prognoser.  

 

5.1 Standarden kräver förklaringar för prognoser som sträcker sig över perioder längre än 

fem år, eftersom längre detaljerade prognoser ofta är mindre pålitliga och därför antas 

kassaflöden att växa endast utifrån långsiktig ekonomisk takt (Ibid). 

 
Centrala antaganden 
 
6. Paragraf 134, d,i, och ii av IAS 36 kräver att redovisning av centrala antaganden som 

används i beräkningar för kassagenererande enheter med obegränsad nyttjande tid med 

allokerad goodwill samt en beskrivning av varje antagande som ledningen har baserat 

sina kassaflödens prognoser för den period som är täckt av budgetar eller prognoser. 

 

6.1. Vidare kräver ovanstående paragraf att ledningen presenterar en beskrivning av deras 

tillvägagångsätt för beräkning av värden fördelade på varje antagande.  
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6.2 Denna upplysning, ska påvisa ifall antagandet är taget från tidigare 

beräkningar/erfarenheter eller ifall antagandet kommer ifrån externa källor, vilket 

rekommenderas. Likvärdiga krav gäller redovisningen av centrala antaganden som är 

tillämpande vid beräkningar av verkligt värde (Ibid)..  

 
 
Känslighetsanalys  
 
7. I enlighet med paragraf 134 f av IAS 36 skall en enhet lämna en känslighetsanalys ifall 

en möjlig förändring i ett centralt antagande, som ledningen fattat, kan påverka en 

kassagenererande enhets återvinningsvärde att överstiga dess aktuella återvinningsvärde.  

Analysen skall visa hur överhängande risken är ifall en förändring i en variabel skulle 

leda till att återvinningsvärdet av enheten steg, blev oförändrad eller minskades.  

 

7.1 Alla värden som tillämpas i känslighetsanalysen måste redovisas. Värden som brukar 

påverka nedskrivningstest är förändringar i försäljningsvolymer, marginaler, EBIT-% för 

prognosperioden. Deras tillväxt, eller värdeutveckling används för att jämföra tidigare 

resultat, tillväxttakt och diskonteringsräntor. Utgivare kan också tillämpa andra 

antaganden som kan påverka framtida kassaflöden såsom marknadsandelar och 

utveckling av nya teknologier (Ibid). 
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Bilaga 2. Tillämpning av IAS 36 2007 
 

2  
      

 
2007      
Industri  
Företag Hexagon Atlas Copco Sandvik Scania SKF Numerisk summering 
Standard 1* - - - - ja 1/1 följer 
Standard 2* - - - - ja 1/1 följer 
Standard2.1* - - - - ja 1/1 följer 
Standard 3 nej nej ja ja ja 3/5 följer 
Standard 3.1 ja ja ja ja nej 4/5 följer 
Standard 3.2 ja ja nej ja nej 3/5 följer 
Standard 4 ja ja ja ja ja 5/5 följer 
Standard 4.1 nej nej nej ja nej 1/5 följer 
Standard 4.2 nej nej nej nej ja 1/5 följer 
Standard 5 ja ja ja nej ja 4/5 följer 
Standard 5.1 nej nej nej nej nej 0/5 följer 
Standard 6 ja ja nej nej ja 3/5 följer 
Standard 6.1 ja nej nej nej nej 1/5 följer 
Standard 6.2 ja nej nej nej ja 2/5 följer 
Standard 7. nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 7.1 nej nej ja nej nej 1/5 följer 
Total 
Industri 

     
35/68 = 51% följda standarder 

 

2007 Råvaror 
     Företag Lunding Mining Boliden Holmen SSAB Stora Enso Numerisk summering 

Standard 1* ja - ja - ja 3/3 följer 
Standard 2* ja - ja - ja 3/3 följer 
Standard 2.1* ja - nej - ja 2/3 följer 
Standard 3 nej nej nej nej nej 0/5 följer 
Standard 3.1 nej ja nej nej nej 1/5 följer 
Standard 3.2 nej ja ja nej ja 3/5 följer 
Standard 4 nej ja nej nej nej 1/5 följer 
Standard 4.1 nej ja nej nej nej 1/5 följer 
Standard 4.2 nej nej nej nej nej 0/5 följer 
Standard 5 ja ja ja nej nej 3/5 följer 
Standard 5.1 nej nej nej nej nej 0/5 följer 
Standard 6 ja ja  ja nej nej 3/5 följer 
Standard 6.1 ja nej  nej nej nej 1/5 följer 
Standard 6.2 ja ja nej nej nej 2/5 följer 
Standard 7. nej ja  nej nej nej 1/5 följer 
Standard 7.1 nej nej nej nej nej 0/5 följer 
Total Råvaror 

     
24/74 = 32% följda standarder 
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2007 Konsumentvaror 
    Företag Autoliv Eletrolux Husqvarna SCA Swedish Match Numerisk summering 

Standard 1* - - - - - x/0 följer 
Standard 2* - - - - - x/0 följer 
Standard 2.1* - - - - - x/0 följer 
Standard 3 nej ja nej ja ja 3/5 följer 
Standard 3.1 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 3.2 ja nej ja ja nej 3/5 följer 
Standard 4 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 4.1 nej nej ja ja ja 3/5 följer 
Standard 4.2 nej ja ja nej ja 3/5 följer 
Standard 5 nej ja nej ja ja 3/5 följer 
Standard 5.1 nej nej nej ja nej 1/5 följer 
Standard 6 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 6.1 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 6.2 nej ja nej ja ja 3/5 följer 
Standard 7. nej nej nej nej ja 1/5 följer 
Standard 7.1 nej nej nej nej nej 0/5 följer 
Total Konsument varor 

    
36/65 = 55% följda standarder 

 
2007 Ekonomi 

     Företag Latour Lundbergs Kinnevik Ratos SEB Numerisk summering 
Standard 1* - ja - - - 1/1 följer 
Standard 2* - ja - - - 1/1 följer 
Standard 2.1* - ja - - - 1/1 följer 
Standard 3 ja ja ja nej ja 4/5 följer 
Standard 3.1 ja ja ja nej nej 3/5 följer 
Standard 3.2 nej ja ja ja nej 3/5 följer 
Standard 4 nej nej ja nej ja 2/5 följer 
Standard 4.1 ja nej nej ja ja 3/5 följer 
Standard 4.2 nej nej ja nej ja 2/5 följer 
Standard 5 ja ja nej ja ja 4/5 följer 
Standard 5.1 nej nej nej ja nej 1/5 följer 
Standard 6 ja ja ja ja ja 5/5 följer 
Standard 6.1 ja nej nej nej ja 2/5 följer 
Standard 6.2 ja nej nej ja ja 3/5 följer 
Standard 7. nej nej ja ja ja 3/5 följer 
Standard 7.1 nej nej ja nej ja 2/5 följer 
Total Ekonomi 

     
40/68 = 58% följda standarder 
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2007 Diverse 

     Företag Lundin Pet. Trelleborg Astra Zeneca Tele2 Ericsson Numerisk summering 
Standard 1* - - - ja - 1/1 följer 
Standard 2* - - - ja - 1/1 följer 
Standard 2.1* - - - ja - 1/1 följer 
Standard 3 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 3.1 nej nej ja ja nej 2/5 följer 
Standard 3.2 nej ja nej nej nej 1/5 följer  
Standard 4 nej ja nej ja ja 3/5 följer 
Standard 4.1 nej nej nej ja nej 1/5 följer 
Standard 4.2 nej nej nej ja ja 2/5 följer 
Standard 5 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 5.1 nej nej ja nej nej 1/5 följer 
Standard 6 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 6.1 nej nej nej ja ja 2/5 följer 
Standard 6.2 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 7. nej ja nej ja ja 3/5 följer 
Standard 7.1 nej ja nej ja nej 2/5 följer 
Total diverse 

     
36/68 = 52% 

 
Grand total large cap 2007 Numerisk summering Summering % 
Standard 1* 6/6 följer 100% 
Standard 2* 6/6 följer 100% 
Standard 2.1* 5/6 följer 83% 
Standard 3 14/25 följer 56% 
Standard 3.1 14/25 följer 56% 
Standard 3.2 14/25 följer 56% 
Standard 4 15/25 följer 60% 
Standard 4.1 09/25 följer 36% 
Standard 4.2 08/25 följer 32% 
Standard 5 18/25 följer 72% 
Standard 5.1 03/25 följer 12% 
Standard 6 19/25 följer 76% 
Standard 6.1 10/25 följer 40% 
Standard 6.2 14/25 följer 56% 
Standard 7. 12/25 följer 48% 
Standard 7.1 5/25 följer 20% 
*Standard tillämpas endast vid nedskrivning 

   



  46 

Bilaga 3. Tillämpning av IAS 36 2012 

 
 
 
 

2012 Konsumentvaror 
     Företag Autoliv Electrolux Husqvarna SCA Swedish Match Numerisk summering 

Standard 1* - ja - ja - 2/2 följer 
Standard 2* - ja - ja - 2/2 följer 
Standard 2.1* - nej - nej - 0/2 följer 
Standard 3 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 3.1 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 3.2 nej nej ja ja ja 3/5 följer 
Standard 4 ja ja ja ja ja 5/5 följer 
Standard 4.1 nej nej ja ja ja 3/5 följer 
Standard 4.2 nej ja ja nej ja 3/5 följer 
Standard 5 nej ja nej nej ja 2/5 följer 
Standard 5.1 nej nej nej ja ja 2/5 följer 
Standard 6 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 6.1 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 6.2 nej ja nej ja ja 3/5 följer 
Standard 7. nej nej nej nej ja 1/5 följer 
Standard 7.1 nej nej nej nej nej 0/5 följer  
Total Konsumentvaror 

    
41/71 = 57% 

 
   2012 Råvaror 

     Företag Lundin Mining Boliden Holmen SSAB Stora Enso Numerisk summering 
Standard 1* Ja - - - - 1/1 följer 
Standard 2* ja - - - - 1/1 följer 
Standard 2.1* ja - - - - 1/1 följer 
Standard 3 Ja Ja Ja ja ja 5/5 följer 
Standard 3.1 nej Ja Ja ja ja 4/5 följer 
Standard 3.2 Nej Ja Nej ja ja 3/5 följer 
Standard 4 Ja Ja Nej nej ja 3/5 följer 
Standard 4.1 Ja Ja Nej nej ja 3/5 följer 
Standard 4.2 nej Nej Nej nej nej 0/5 följer  
Standard 5 ja Ja Ja nej nej 3/5 följer 
Standard 5.1 nej Nej Nej nej nej 0/5 följer  
Standard 6 nej Ja Ja nej nej 2/5 följer 
Standard 6.1 Nej Nej Nej nej nej 0/5 följer  
Standard 6.2 Nej ja Nej nej nej 1/5 följer 
Standard 7. Nej ja Nej nej nej 1/5 följer 
Standard 7.1 Nej Nej Nej nej nej 0/5 följer  
Total Råvaror 

     
28/68 = 41% 



  47 

 
 
 

 
 

       

2012 Ekonomi 
     

Företag Latour Lundbergs Kinnevik Ratos SEB 
Numerisk 
summering 

Standard 1* - - ja ja - 2/2 följer 
Standard 2* - - ja ja - 2/2 följer 
Standard 2.1* - - nej nej - 0/2 följer 
Standard 3 ja ja ja nej ja 4/5 följer 
Standard 3.1 ja ja ja nej ja 4/5 följer 
Standard 3.2 nej ja ja ja nej 3/5 följer 
Standard 4 nej ja ja nej ja 3/5 följer 
Standard 4.1 ja ja nej ja ja 4/5 följer 
Standard 4.2 nej nej ja nej ja 2/5 följer 
Standard 5 ja ja nej ja ja 4/5 följer 
Standard 5.1 nej nej nej ja nej 1/5 följer 
Standard 6 ja ja ja ja ja 5/5 följer 
Standard 6.1 ja nej nej nej ja 2/5 följer 
Standard 6.2 ja nej nej ja ja 3/5 följer 
Standard 7. nej nej ja ja ja 3/5 följer 
Standard 7.1 nej nej ja nej ja 2/5 följer 
Total Ekonomi 

     
44/71 = 61% 

2012 Industri 
     Företag Hexagon Atlas Copco Sandvik Scania SKF Numerisk summering 

Standard 1* - ja ja - ja 3/3 följer 
Standard 2* - ja ja - ja 3/3 följer 
Standard 2.1* - nej nej - ja 1/3 följer 
Standard 3 ja ja Ja ja ja 5/5 följer 
Standard 3.1 ja ja nej ja nej 4/5 följer 
Standard 3.2 ja ja ja ja nej 4/5 följer 
Standard 4 ja ja nej ja ja 4/5 följer 
Standard 4.1 nej nej nej ja ja 1/5 följer 
Standard 4.2 nej nej ja nej ja 2/5 följer 
Standard 5 ja ja nej nej ja 3/5 följer 
Standard 5.1 nej nej nej nej nej 0/5 följer  
Standard 6 ja ja nej nej ja 3/5 följer 
Standard 6.1 ja nej nej nej nej 1/5 följer 
Standard 6.2 ja nej ja nej ja 3/5 följer 
Standard 7. nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 7.1 nej nej nej nej nej 0/5 följer  
Total Industri 

     
41/74 = 55% 
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2012 Diverse 
     

Företag Lundin Pet. Trelleborg Astra Zeneca Tele2 Ericsson 
Numerisk 
summering 

Standard 1* - - ja ja - 2/2 följer 
Standard 2* - - ja ja - 2/2 följer 
Standard 2.1* - - ja ja - 2/2 följer 
Standard 3 ja ja Ja ja ja 5/5 följer 
Standard 3.1 ja nej ja ja ja 4/5 följer 
Standard 3.2 nej ja nej nej nej 1/5 följer 
Standard 4 nej ja nej ja ja 3/5 följer 
Standard 4.1 nej nej nej ja nej 1/5 följer 
Standard 4.2 nej nej nej ja ja 2/5 följer 
Standard 5 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 5.1 nej nej ja nej nej 1/5 följer 
Standard 6 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 6.1 nej nej nej ja ja 2/5 följer 
Standard 6.2 nej ja ja ja ja 4/5 följer 
Standard 7. nej ja nej ja ja 3/5 följer 
Standard 7.1 nej ja nej ja nej 2/5 följer 
Total Diverse 

     
42/71 = 59% 

Grand total large cap  Numerisk summering Summering,% 
Standard 1* 10/10 följer 100% 
Standard 2* 10/10 följer 100% 
Standard 2.1* 4/10 följer 40% 
Standard 3 23/25 följer 92% 
Standard 3.1 20/25 följer 80% 
Standard 3.2 14/25 följer 56% 
Standard 4 18/25 följer 72% 
Standard 4.1 12/25 följer 48% 
Standard 4.2 11/25 följer 44% 
Standard 5 16/25 följer 64% 
Standard 5.1 4/25 följer 16% 
Standard 6 18/25 följer 72% 
Standard 6.1 9/25 följer 36% 
Standard 6.2 14/25 följer 56% 
Standard 7. 12/25 följer 48% 
Standard 7.1 4/25 följer 16% 
*Standarder tillämpas endast vid nedskrivning 

 


