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Förord 
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som bistått med värdefulla insikter och synpunkter. 
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Kasper Mortensen  Fredrik Torwald 
  



 
 

II 

Svensk titel: Upplysningskrav beträffande nedskrivningstest - En komparativ studie av IAS 36 
p. 134 mellan företag i Kina, Storbritannien och Tyskland 
 
Engelsk titel: Disclosure requirements regarding impairment testing - A comparison of 
compliance with IAS 36 p. 134 between companies in China, the UK and Germany 
 
Utgivningsår: 2014 
 
Författare: Kasper Mortensen och Fredrik Torwald 
 
Handledare: Kjell Johansson 
 
Abstract      
The purpose of international regulatory frameworks for accounting is to achieve harmonization of 
accounting practices worldwide. The qualitative characteristics sought in this context are 
comparability between different countries' accounting and greater transparency in financial 
statements. This also applies to IFRS, which since January 1, 2005 is mandatory for all listed 
companies within the European union. IFRS is popular abroad and is mandatory or willfully 
undertaken in nearly 120 countries worldwide. However, criticism of IFRS occurs and is 
primarily focused on the ability of regulation to achieve its essential purpose; to create 
harmonization. As it is almost 10 years since IFRS became mandatory in the EU it is timely to 
evaluate the harmonization achieved, which is the scope of this paper. Focus is directed toward 
IAS 36 paragraph 134, which regulates impairment testing and the specifics of accounting for 
goodwill. Goodwill is in itself a controversial accounting topic with many voices expressing 
different opinions, thus making the mentioned paragraph a point of interest when investigating 
harmonization of accounting; it would seem likely for harmonization to falter in turbulent 
atmospheres. 
  
This paper evaluates harmonization by comparing goodwill accounting of countries that have 
different accounting traditions. Germany represents the continental accounting tradition, The UK 
represents the Anglo-Saxon tradition and China is examined because the country does not adhere 
to any of these traditions. The countries' respective compliance with IAS 36 p. 134 is evaluated 
with the use of content analysis, followed by a qualitative comparison between the results of each 
country. Finally, connections between the results of the content analysis and the assigned 
accounting tradition for each country are made.  
 
The study found that compliance with IAS 36 p. 134 is greater within the two European countries 
in the study than in China. The comparability of the European financial information examined is 
also superior to the Chinese equivalent. Accounting traditions could to a large extent be linked to 
the outcome, with the exception of Germany, where the link between information disclosed and 
continental accounting tradition was found to be weak. The implication interpreted in this paper 
is that harmonization can occur as a result of IFRS regulation. In particular, the deviation of 
German goodwill accounting from the continental accounting tradition, indicate a functional 
harmonization. This paper is issued in Swedish. 
 
Keywords: IAS 36 p. 134, IFRS, True and fair value, Goodwill accounting, Impairment test, 
Chinese GAAP and Traditions.  
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Sammanfattning 
Syftet med internationella regelverk för redovisning, som reglerar redovisningspraxis och 
revision över landsgränser, är att uppnå harmonisering av redovisningsförfaranden världen över. 
Jämförbarhet mellan olika länders redovisning och ökad transparens i finansiella rapporter är de 
kvalitativa egenskaper som eftersträvas i sammanhanget. Detta gäller även IFRS, som sedan 1 
januari 2005 är obligatorisk för samtliga noterade bolag i  EUs medlemsstater. IFRS är populärt 
även utanför EU och är obligatoriskt eller frivilligt i uppemot 120 länder världen över. Kritik 
förekommer dock, som primärt är fokuserad på regelverkens förmåga att uppnå sitt huvudsakliga 
syfte; att skapa harmonisering. Då det snart är 10 år sedan IFRS blev obligatoriskt i EU ligger det 
i tiden att utvärdera harmoniseringen, vilket denna uppsats har som målsättning att göra. Fokus 
läggs på IFRS-punkten IAS 36 p. 134 som reglerar nedskrivningstest och mer specifikt 
redovisning av goodwill. Goodwill är i sig ett omdiskuterat redovisningsområde där många 
stämmor uttrycker olika åsikter, vilket alltså gör punkten intressant vid undersökning av 
harmonisering; harmonisering torde vara svårast att uppnå i turbulenta forum. 
 
I uppsatsen utvärderas harmoniseringen genom jämförelse mellan goodwillredovisning i länder 
som har olika redovisningstraditioner. Tyskland representerar den kontinentala 
redovisningstraditionen, Storbritannien representerar den anglosaxiska och Kina undersöks på 
grund av att landet inte har någon av dessa traditioner. Utifrån en tolkningsmodell utvärderas 
ländernas enskilda förmåga att leva upp till IAS 36 p. 134, varefter en kvalitativ jämförelse görs. 
Slutligen undersöks kopplingar mellan resultatet av analyserna och ländernas respektive 
redovisningstraditioner. 
 
Undersökningen resulterade i slutsatsen att IAS 36 p. 134 följs i högre grad av de två europeiska 
länderna än av Kina, samt att jämförbarheten, till följd av detta, är högre mellan de europeiska 
ländernas redovisning. Redovisningstraditioner kunde även till stor del kopplas till utfallet, med 
undantag för tysk goodwillredovisning där kopplingen till den kontinentala 
redovisningstraditionen var svag. I denna uppsats anses implikationen av slutsatserna vara att 
harmoniseringen verkligen kan infinna sig vid bruk av IFRS-standarder. I synnerhet är avvikelsen 
i tysk goodwillredovisning från den kontinentala redovisningstraditionen en indikation på 
fungerande harmonisering. 
 
 
Nyckelord: IAS 36 p. 134, IFRS, Rättvisande bild, Goodwillredovisning, Nedskrivningstest, 
kinesiskt GAAP och Redovisningstraditioner. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Brunovs och Kirsch (1991, s. 135) noterade för drygt 20 år sedan att harmonisering av 
redovisningspraxis var ett högaktuellt ämne, på grund av att det allt mer globala ekonomiska 
systemet i högre grad utgjordes av marknader som var beroende av varandra och samvarierade. 
De resonerar att användare av finansiell information behövde information som var jämförbar med 
information från andra länder. Harmonisering av internationella standarder och föreskrifter 
behövdes alltså för att öka jämförbarheten i finansiell information. I juni 2002 fastslog en 
förordning från Europeiska Unionen (EU) att samtliga noterade bolag inom unionen skulle 
tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) från och med den 1 januari 2005 
(European Commission [EC], 2014).  
 
Det är snart tio år sedan alla noterade bolag på börser inom EU tvingades att följa IFRS. 
Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006, s. 171) beskriver att regelverket skapades för att 
underlätta, effektivisera och reducera kostnader för företag inom EU och anser det vara en kritisk 
del av en enad europeisk kapitalmarknad. Vidare anförs att införandet av IAS har inneburit den 
största förändringen av finansiell rapportering på 30 år. De uppskattar att 7 000 noterade bolag 
inom EU har påverkats direkt av IAS-regler sedan 2005. Trots det goda syftet med standarder och 
ovanstående erfarenheter, har studier visat att standarder kan misslyckas med att skapa 
jämförbarhet i praxis (Bradshaw & Miller 2008, s. 256; Street & Bryant 2000, s. 326; Street, 
Gray & Bryant 1999, s. 46), något som enligt Ball (2006, s. 8) beror på att vissa politiska och 
ekonomiska influenser fortsatt inverkar på lokal nivå i varje enskilt land. Det finns därmed 
anledning att undersöka jämförbarheten i finansiell information mellan länder som tillämpar 
IFRS standarder och bedöma läget för harmoniseringen. 
 
Redovisning av goodwill påverkas av vilka principer och praxis som förordas av 
redovisningstraditioner. Doupnik och Perera (2012, ss. 28-30) beskriver att skillnader i finansiell 
rapportering mellan länder, alltså redovisningstraditioner, uppstår till följd av skillnader mellan 
länders rättssystem, skattelagstiftning, finansierare, inflationsnivåer, och även relationer till andra 
länder. Enligt Pashang och Fihn (2011, ss. 140-141) är avskrivning av goodwill relaterat till den 
kontinentala redovisningstraditionen där avskrivning av goodwill över högst 40 år förordas, med 
försiktighet som motivation. Detta i kontrast till den anglosaxiska traditionen där nedskrivning 
oftast förekommer, vilket bekräftas av Gabriele D'Alauro (2013, ss. 756, 761) som påpekar att 
Storbritannien har varit ett föregångsland vad gäller nedskrivningsprövningar och tillämpade 
regler enligt IFRS 10 innan IAS 36 kom i bruk. 
 
Angående goodwill förklarar D'Alauro (2013, ss. 755-765) att IASB i IAS 36 har strävat efter att 
öka betydelsen för redovisning av goodwill; att lyfta frågan om goodwill på ett mer aktivt sätt. 
Mer ingående beskriver D’Alauro att IAS 36 sätter stopp för avskrivningar av goodwill och 
istället kräver en årlig prövning för nedskrivning av posten. Standarden föreskriver nedskrivning 
av en tillgång om den redovisas till ett högre värde än nuvärdet av den förtjänst som tillgången 
förväntas ge genom användande, eller genom försäljning. I tillägg anför standarden även 
godtagbara metoder för sådan nedskrivning. Vidare behandlar IAS 36 p. 134 de uppskattningar 
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som används för att beräkna återvinningsvärdet för kassagenererande enheter med goodwill, eller 
för immateriella tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd. Denna del av IAS 36 är alltså 
intressant vid utvärdering av harmoniseringen av internationell goodwillredovisning som IFRS 
söker att skapa. Existensen av en debatt kring goodwillredovisning förefaller i sig vara en 
anledning att ifrågasätta hur väl harmonisering uppnås av redovisningsstandarder. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Denna uppsats kretsar kring standarders varierande effekt som har etablerats i 
bakgrundsbeskrivningen ovan och vilken påverkan redovisningstraditioner har. Vidare riktas 
uppsatsens fokus på redovisning av goodwillposten och närmare bestämt IAS 36 p. 134. Devalle 
och Rizzato (2012, s. 1) vidhåller att den årliga nedskrivningsprövning som IAS p. 134 påkräver, 
bättre återspeglar det underliggande värdet av immateriella tillgångar än avskrivningar. Vidare 
menar Harper (2001, ss. 12-13) att nedskrivning ger en klarare bild av företags goodwill åt de 
som efterfrågar de finansiella rapporterna. Glaum, Schmidt, Street och Vogel (2013, s. 164) 
bekräftar att från investerares perspektiv är transparens och jämförbarhet fördelaktigt, eftersom 
att det reducerar risken som uppskattningar medför och tillåter en överskådlighet över 
organisationens styrning.  
 
Trots ovanstående så förekommer dock kritik mot hur nedskrivningar utförs i praktiken. 
Paananen (2008, s. 3) använde sig av data från 100 företag från Frankrike, Storbritannien och 
Tyskland för att studera redovisning av goodwill. Det etablerades skillnader i jämförbarhet som 
hänfördes till tolkningen av upplysningskraven. Paananen (2008, ss. 9, 22-25) upptäckte även att 
brittiska företag oftare tillhandahöll upplysningar avseende nedskrivningsprövningar, ett resultat 
som Paananen förknippar med att Storbritannien traditionellt anses vara mer beskyddande av sina 
investerares intressen. 
 
Problemet med brister i tillhandahållande av förklarande information vid 
nedskrivningsprövningar kan till en början förefalla vara en meningslös teknikalitet. Däremot 
noterar D'Alauro (2013, ss. 755, 760) att nedskrivningsprövningarna under IAS 36 inte medger 
verifierbara uppskattningar, vilket kan ge upphov till ett opportunistiskt beteende. D’Alauro 
förklarar att uppskattningar för återvinningsvärdet av goodwill bedöms av rimligheten i 
antaganden som avser prognoser om framtida kassaflöden, vilka i sin tur bygger på antaganden 
och uppskattning av diskonteringsräntor och tillväxtbedömningar. I detta sammanhang åsyftas att 
ett företags ledning skulle kunna utnyttja den höga graden av handlingsfrihet för att anpassa 
resultaten.  
 
Ett av IASBs huvudsyften är enligt Tsalavoutas (2011, s. 390) att skapa verkställande standarder 
för utformandet av finansiella rapporter. Tsalavoutas betonar dock att företag inte följer kraven 
om upplysning i redovisningen. Yeoh (2005, ss. 245, 259) kommenterar att detta beteende visar 
på att införandet av lagstiftande och verkställande organs standarder inte nödvändigtvis 
garanterar avsedd tillämpning. Tsalavoutas (2011, s. 390) fastslår att detta bidragit till att en 
enhetlig tillämpning av IFRS i olika länder blivit starkt ifrågasatt och pekar på att framstående 
forskare menar att införandet av högkvalitativa standarder, likt IFRS, inte per automatik 
resulterar i finansiella rapporter av hög kvalitet. Tsalavoutas (2011 s.392) anser att det 
kontinuerligt visat sig finnas en dålig överensstämmelse mellan IFRS och andra nationella 
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standarder.  
 
Även om det förväntas att företag ska följa uppsatta standarder kan det alltså ifrågasättas om det 
görs till fullo. Detta föranleder uppsatsens fokus; att undersöka hur tillämpning av internationella 
standarder ser ut i praktiken. Sättet att undersöka hur väl IAS 36 p. 134 skapar harmonisering 
genom tillämpning som ökar jämförbarhet, är inte givet. Gray (1988, s. 1) inleder sin artikel med 
konstaterandet att tidigare forskning påvisat skillnader i redovisningskultur mellan länder och att 
skillnaderna orsakas av omständigheter som är unika för de enskilda länderna; alltså en 
verifikation av vad som nämnts i avsnitt 1.1. I denna uppsats tas fasta på detta, varför fokus även 
kommer att ligga på att undersöka redovisningstraditioners påverkan på framgångsrikheten hos 
internationella standarder. 
 
I sin modell för klassificering visar Nobes (1998, s. 181) att redovisarens inställning till yttre 
ägare är det främsta attribut som markerar skillnader mellan redovisningstraditioner. Därmed 
delas redovisningspraxis upp i två övergripande tillhörigheter; den anglosaxiska traditionen 
(USA, Storbritannien, vissa brittiska kolonialländer, m fl.) som är influerad av utomstående ägare 
med stark ställning och den kontinentala traditionen (Tyskland, Frankrike, Italien, m fl.) i vilken 
utomstående ägare har en svagare ställning. Nobes (1998, ss. 179-180) menar att redovisning 
under kontinental influens tenderar att i lägre grad tillmötesgå ägares perspektiv och i högre grad 
sympatisera med gällande stadgar och reglering. Infallsvinkeln och ovanstående klassificering av 
redovisningstraditioner specificerar antalet tänkbara empiriska studieobjekt för studien. Även 
tidsåtgången som krävs för att analysera ett lämpligt antal företags redovisning i ett land är 
relevant. Därmed undersöks ett land med tillhörighet till respektive redovisningstradition i denna 
studie, närmare bestämt Tyskland och Storbritannien. Länderna är lämpliga då de representerar 
varsin tradition och redovisar utifrån IFRS tack vare sina EU-medlemskap. 
 
Tidigare studier ger insyn i hur redovisningstraditioner påverkar nedskrivning. D'Alauro (2013, s. 
755) förklarar att skiftet från avskrivning till en periodisk utvärdering som övergången till IFRS 
medförde, innebär ett kontinuerligt årligt ansvar för företagen när återvinningsvärdet av goodwill 
ska bestämmas. Enligt Hayn och Hughes (2006, s. 224) innebär denna utvärdering och 
kringliggande processer, en ny påfrestning för revisorer, tillsynsmyndigheter och investerare. 
Exempelvis får revisorer ökat ansvar, då de får utvärdera rimligheten i besluten av nedskrivningar 
under varje period. Fortsättningsvis menar författarna att övergången även innebär ett större 
ansvar för investerare, vilka måste utvärdera goodwill i större utsträckning till följd av 
avsaknaden av den simplifierande systematik som planmässig avskrivning innebar.  
 
Tillkomsten av nya processer är intressant i sig, men uppsatsens fokus är fixerat vid den 
handgripliga metodiken bakom nedskrivningsprövningar. Förekomsten av inblandning av både 
investerare och revisorer talar däremot för att redovisningstraditionen som råder i landet där 
nedskrivningen utvärderas, verkligen får relevans för utfallet. 
 
I tillägg till en jämförelse av tidigare nämnda länder, studeras även en kultur som redovisar enligt 
IFRS, men som har en redovisningstradition som är mindre påverkad av europeisk kultur. Ett 
sådant land är en intressant kontrast till utfallet från den kontinentala, respektive anglosaxiska 
redovisningstraditionen. Nie och Collins (2013, s. 278) skriver att Folkrepubliken Kina 
(hädanefter endast “Kina”) traditionellt har haft en redovisning som syftat till att bidra med 
statistik över statens kapitalallokeringar, vilket skiljer sig från traditionen i Europa. Idag är Kina 
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dock öppet mot omvärlden och landet inträde i World Trade Organization (WTO) 2001, vilket 
tillåter en större insyn i kinesisk redovisning. Sedan 2007 är kinesiska börsnoterade B-listade 
företag även tvungna att redovisa enligt IFRS (Meyer 2008, s. 84), vilket alltså gör landet till ett 
utmärkt studieobjekt för uppsatsen. Inte minst därför att de europeiska länderna i studien alltså 
kommer att ha 2 års försprång med sina adoptioner av IFRS. 
 

1.2.1 Forskningsfrågor 
Problemdiskussionen mynnar ut i nedanstående forskningsfrågor. De har numrerats för att 
möjliggöra hänvisning till respektive fråga, i resten av uppsatsen. 
 

1. I vilken grad följs IAS 36 p. 134 av företag som redovisar till Kina, Tyskland respektive 
Storbritannien? 

2. Vilka skillnader finns i tillämpning av IAS 36 p. 134 mellan undersökta länder? 
3. Vilka är kopplingarna mellan uppsatsen resultat och litteraturens definition av 

redovisningstraditionerna? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och om det finns skillnader mellan länder i hur 
upplysningskraven i IAS 36 p. 134 efterlevs av företag och om dessa skillnader härstammar från 
olika redovisningstraditioner. Denna kunskap kan hjälpa IASB, forskare och andra intressenter 
att verifiera hur väl adopteringen av IFRS går samt få ökad förståelse för hur 
redovisningstraditioner påverkar införandet av standarder. 
 

1.3.1 Avgränsningar 
Tidsmässigt observeras nuläget vid tolkning av färdigställda officiella finansiella rapporter från 
företag som utför redovisning som är riktad till de undersökta länderna. Endast företag som 
tvingas tillämpa IFRS studeras, då det i syftesbeskrivningen framgår att det är 
redovisningstraditioners influens på implementering av just krav som ska undersökas. Vidare 
undersöks “skillnader mellan länder” som nämns i syftet ovan, genom att studera utvalda 
representativa länder; Kina, Tyskland och Storbritannien. Rums- och tidsperspektivet övergår till 
jämförelse mot litteraturens upparbetade definitioner av redovisningstraditioner i respektive land, 
då forskningsfråga tre behandlas. 
 

1.4 Disponering 
Uppsatsens fortsatta struktur är som följer. I kapitel 2 presenteras studiens vetenskapliga metod. I 
kapitel 3 definieras referensramen för studiens genomförande och analys. I kapitel 4 kombineras 
uppsatsens empiriska utfall med analysmoment. I kapitel 5 redogörs för de slutsatser som kan 
utläsas ur analyserna. I kapitel 6 avslutas uppsatsen med en diskussion. 
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2. Metod 

2.1 Inledning 
I detta kapitel definieras den vetenskapliga metoden för uppsatsen. Kapitlet har ett allsidigt 
innehåll som förklarar de resonemang och tekniker som använts i uppsatsens delar och i arbetet 
som ligger till grund för uppsatsen. Avsnitt 2.2 till och med 2.5 beskriver metoden och dess 
förutsättningar med lämplig terminologi. Avsnitt 2.6 redogör för urvalet och relaterade moment. 
Under avsnitt 2.7 beskrivs hur presenterad metodik appliceras i praktiken. 
 

2.2 Vetenskaplig ansats 
Det som berörs av IAS 36 p. 134 går inte utan vidare att bestämma på en skala eller mäta med 
siffror i utgångsläget. Konstaterandet har att göra med vilken epistemologisk situation som kan 
tänkas vara gällande utifrån uppsatsens forskningsfrågor. Scapens (2004, ss. 260-261) beskriver 
detta som förhållandet mellan ett positivistiskt och ett interpretativt synsätt, en så kallad ansats. 
Han förklarar att strikt positivistiska (även benämnda som kvantitativa) synsätt grundar sig helt 
på etablerad teori och metodik och ser världen som objektiv och separerad från forskaren. 
Interpretativa (kvalitativa) synsätt skiljer sig genom att de ser världens komponenter som 
subjektiva, vars egenskaper är produkter av sociala processer. Det medför att forskaren ses som 
en av världens komponenter vid analys, eller vid konstruktion av en referensram; forskaren är en 
källa till variationer i data och utfall. 
 
Kraven i IAS 36 p. 134 är inte en mall som beskriver exakt hur redovisning ska se ut. En given 
ändring i IFRS har inte en given påverkan på redovisningspraxis. Detta är ett typiskt icke-
positivistiskt samband, vilket innebär att uppsatsen förlitar sig på tolkande moment vid analys av 
ett företags finansiella information. Just detta gjorde Tsalavoutas (2011, s. 395), då han 
undersökte i vilken grad grekiska företag levde upp till kraven i IFRS. På samma sätt finns ett 
kvalitativt moment i denna studie, i tolkningen av vilken typ av information som krävs i enlighet 
med stadgarna. Även etablering av kopplingar mellan resultatet och existerande teoribildning 
kring redovisningstraditioner, är ett kvalitativt moment. Barth och Landsman (2008, s. 475) hade 
en liknande ansats i sin undersökning av hur väl redovisningsstandarder kan bidra till den 
kvalitativa parametern ”redovisningskvalitet”. 
 

2.3 Metodval 
Metoden har redan i utgångsläget krav på sig; den måste besvara forskningsfrågorna och den 
måste falla inom ramen för ansatsen. Då studien undersöker resultatet av redovisningspraxis 
utifrån en standard, kommer urvalet att alstra ett textmaterial som behöver analyseras, närmare 
bestämt finansiella rapporter. Sahut och Boulerne (2010, ss. 54-55) studerade skillnaderna i 
redovisningspraxis som ett skifte från franskt GAAP till IFRS innebar. Detta gjorde de genom att 
koppla ihop klassiska kvalitetsparametrar för redovisning, som transparens, med viss typ av 
praxis. Dessa kopplingar sammanfogades till en matris som användes för att behandla data. Inom 
fältet för vetenskaplig metodik benämns detta förfarande som konstruktion av en 
tolkningsmodell, vilket är en typ av innehållsanalys. Nyberg och Tidström (2012, ss. 135-136) 
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kommenterar att detta är en väl etablerad metod och att poängen med förstrukturerade tolkningar 
är att skapa större helheter av enskilda data. Dessa helheter, eller grupperingar, blir meningsfulla 
för forskningsfrågorna genom ett induktivt arbete där man resonerar kring datas relevans för 
frågorna. Denna studie förlitar sig alltså på tolkningsmodell vid utvärdering av om varje enskilt 
krav i IAS 36 p. 134 är uppfyllt. 
 
Att avgöra hur en viss praxis ska tolkas utifrån klassiska redovisningsprinciper, som Sahut och 
Boulerne (2010, s. 54) gjorde, kan anses vara mer komplext än att avgöra om ett krav i en 
standard har uppfyllts. Att målet med studien är mindre komplext är dock inget hinder, för som 
Eneroth (1987, s. 59) skriver ska metoden användas för att beakta så många kvaliteter, eller så 
stor komplexitet, som forskningsfrågan kräver. Med andra ord är metoden gångbar i många olika 
sammanhang. Elo och Kyngäs (2008, ss. 109-111) presenterar i sin artikel en koncis genomgång 
av de induktiva momenten i innehållsanalysers konstruktion. Författaren beskriver att rådata 
kodas utifrån dess fysiska oberoende egenskaper, vilket ger upphov till kategorier som är 
fristående från forskningsfrågan. Kategorierna grupperas till helheter genom identifierad 
snarlikhet, eller anmärkningsvärd korrelation. Detta följs av en abstraktion där grupperingar 
anpassas till forskningsfrågor genom att föra ihop, splittra och fördela variabler hierarkiskt. 
Därigenom identifieras nya, tidigare dolda sätt att se på variablers relevans för studien. I kontrast 
till denna omfattande process blir abstraktionen som krävts i vid tolkning av IAS 36 p. 134 
nästintill omärkbar. Konstruktionen av studiens tolkningsmodell fortgick närmare bestämt utan 
kodifiering av kategorier. De förhållandevis tydliga kraven i IAS 36 p. 134 kunde direkt 
användas som variabler. 
 
Efter att analysen av företags benägenhet att följa IAS 36 p. 134 (forskningsfråga 1 och 2) 
färdigställts, analyserades resultatet utifrån litteraturen kring redovisningstraditioner 
(forskningsfråga 3); alltså två skilda analysmoment. Tolkningen av redovisningstraditioners 
influens på företagens rapportering krävde däremot ett mer övergripande induktivt arbete. 
Komplexiteten i förhållandet mellan de förklarande variablerna som tolkningsmodellen gav 
upphov till och redovisningstraditionerna, var stor. Det valdes därför valdes alltså en mer 
komplex metod än endast en tolkningsmodell. Närmare bestämt utfördes analysen utifrån en väl 
bestyckad referensram, för att hitta de övergripande kopplingar som kunde göras mellan 
litteraturens olika insikter om redovisningstraditionerna i respektive land och resultatet från 
tolkningsmodellen. Varje tradition karaktäriserades utifrån meningsfulla attribut, som sedan 
kunde ge upphov till en hypotes om varje lands inställning till reglering. Karaktären för Kina 
krävde en grundligare genomgång än karaktärerna för den anglosaxiska och kontinentala 
traditionen, då landets redovisningssystem har genomgått stora förändringar den senaste tiden (se 
avsnitt 3.5.3). Slutligen jämfördes hypoteserna med studiens utfall, genom användning av ovan 
nämnda meningsfulla attribut. 
 

2.4 Trovärdighet 
Elo och Kyngäs (2008, ss. 112-113) tar upp studiers trovärdighet i sin artikel. Här lyfts fyra 
trovärdighetsaspekter fram, som är strukturerade kring begreppen reliabilitetsproblematik och 
validitetsproblematik. Studien måste ha sådan reliabilitet att den är lätt att replikera och lätt att 
förstå för de som utför studien. Studien måste även ha en sådan validitet att det som mäts är 
relevant för forskningsfrågan och kan generaliseras till andra situationer. Det är underförstått i 
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nedanstående utläggning om begreppen reliabilitet och validitet, att de har beaktats genom 
samtliga moment i studien, då trovärdighet är ett allmängiltigt krav för alla delar av uppsatsen. 
 
Gällande reliabilitet framhåller Nyberg och Tidström (2012, s. 138) nyttan av nitisk 
dokumentation av studiens alla moment. Genom att hela tiden anteckna insikter och framsteg kan 
man bättre hålla koll på förändring av tolkningsmodeller och referenser, allt eftersom att arbetet 
fortskrider. Poängen är att samtliga skribenter ska sitta med så snarlik information som möjligt, 
samt att få ett bra underlag för renskrivning och presentation av studiens metod. På så sätt kan 
den lättare granskas och replikeras av utomstående. 
 
Eneroth (1987, ss. 22-23) presenterade resonemanget om att det kanske inte finns någon säker 
validitet att fastställa i sammanhang där induktiva metoder använts. Han exemplifierar med 
tanken om att vi människor skapar modeller för att kunna förstå. När vi skapar en modell för 
exempelvis godhet, är det underförstått att de variabler vi har valt är representativa för vår 
uppfattning om godhet. Samtidigt pekar han på att variabler ska framgå av god vetenskap. Därför 
kommer inte “antal knappar man har på sin skjorta”, godkännas av läsaren som ett mått för 
godhet; variabler är långt ifrån godtyckliga. Scapens (2004, s. 274) konstaterar, ganska 
övergripande, att texten helt enkelt måste vara väl skriven för att validitet ska kunna uppnås. Den 
ska vara transparent, väl strukturerad och grundad i allmänt accepterad litteratur. 
 

2.5 Författarnas roll 
Det finns ett anmärkningsvärt värde i att uppsatser framställs av engagerade och kunniga 
författare, enligt Rienecker, Stray Jørgensen, Hedelund och Lagerhammar (2008, ss. 49-50). De 
vidhåller att en text påverkas av författarens metodologiska självständighet. Alltså att författaren 
inte i för stor grad låter sig ledas av tidigare studier i det aktuella ämnet och går miste om nyttiga 
metodologiska tillägg som uppenbarar sig under arbetets gång. Vidare menar författarna att 
förmågan att träda in i rollen som en lämplig fackman är central. Förmågan att kritiskt rannsaka 
sig själv i jakten på relevanta kunskaper och erfarenheter, kan bidra till att innehållet i exempelvis 
uppsatsens referensram är lämplig. Rienecker m.fl. (2008, s. 49) framhåller dock att försiktighet i 
dessa avseenden är nyckeln till att uppnå en bra text. 
 
Vi som skriver denna uppsats studerar ekonomi, med inriktning på redovisning och berörs alltså 
dagligen av redovisning och revision. Därtill är vår kunskap om redovisning för tillfället 
huvudsakligen förankrad i teori (i motsats till praktisk erfarenhet) som i många fall kan beskrivas 
som övergripande. Bedömningen är därmed att vi kan tillföra mest genom att använda 
tillgodoräknad bildning i redovisningsteori för att navigera forskningsområdet övergripande och 
begränsa inflytandet av erfarenhet av redovisningspraxis till att effektivisera datainsamlingen. 
 

2.5.1 Källkritik 
Alla informationskällor är inte lika vetenskapligt godtagbara. Eriksson och Weidersheim-Paul 
(2011, ss. 166-168) presenterar ett system för bedömning av källor, bestående av fyra kriterier; 
äkthetskravet, samtidskravet, tendenskritik och beroendekritik. Nationalencyklopedin (2014) 
använder samma uppsättning av kriterier. 
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Genom uppsatsen byggs problematisering, metodik och studiens referensram upp med 
vetenskapliga artiklar, akademiska böcker och vissa handböcker. Fördelen med nämnda källor är 
att äkthetskravet kan anses vara uppfyllt, då dessa publikationer utsätts för hård granskning både 
före och efter utgivning. Däremot är det ett konstant problem vid hantering av källor att 
kontrollera om källan är tillräckligt färsk, eller att källan var aktuell vid tidpunkten för en 
historisk händelse som ska beskrivas. Det samma gäller för tendenskritik; kan författaren av en 
källa ha intressen som gör källan otillförlitlig? Beroendekritik, alltså om två olika källor kan ha 
skrivit utifrån samma underlag och därför är redundanta, är visserligen ett sällsynt problem vid 
hantering av ovan nämnda källor, men i enstaka fall måste det beaktas. Slutligen undviks 
handböcker i största mån, då innehållet tenderar att vara för generellt för att kunna appliceras. I 
de fall handböcker används har en bedömning av innehållet gjorts och alternativa källor har 
uteslutits. 
 

2.6 Population och urval 
En population är enligt Dahmström (2005, s. 55) “en mängd av element som vi vill studera 
egenskaper och attityder för”. Populationens slutliga definition är alltså beroende av 
forskningsfrågorna, syftet och avgränsningen. Dahmströms (2005, ss. 55-56) beskriver att man 
först konstaterar en s.k. ideell population, som enbart är grundad i undersökningens mål. Därefter 
kontrolleras om det finns fysiska förteckningar eller register som tillåter praktisk undersökning av 
denna. Utifrån dessa källor kan sedan en rampopulation specificeras. 
 
Två av de länder som undersöktes skulle vara representativa för respektive undersökt 
redovisningstradition. Ett sista kriterium för länderna var att företagen som var föremål för 
intresse även skulle vara utsatta för tvånget att tillämpa IFRS. Mot denna bakgrund valdes att 
undersöka företag som bedriver sin redovisningsverksamhet i Tyskland och Storbritannien, 
utöver Kina som redan definierats som studieobjekt i kapitel 1. Det är endast börsnoterade 
företag som utsätts för detta tvång. Därför är den ideella populationen (börsnoterade företag i de 
tre länderna) per automatik rampopulationen, då en börs är en typ av fysiskt register. För Kinas 
del rådde dock två undantag. Dels är A-klassade börsnoterade företag inte tvungna att redovisa 
enligt IFRS (se avsnitt 3.5.3). Därmed var dessa företag inte inräknade i rampopulationen. I vissa 
fall hade kinesiska företag inte heller gjort sina finansiella rapporter tillgängliga på ett sådant sätt 
att en engelsktalande kunde navigera sig fram till dem på deras hemsida. 
Översättningsprogramvara användes, men i vissa fall förekom grafiska element som 
programvaran inte kunde tolka. 
 
Undersökningen hade avgränsats i tid och rum (se avsnitt 1.3.1), närmare bestämt till en 
nulägesobservation (i motsats till en jämförelse över tid). Eftersom att studien inleddes i 
brytpunkten då företagen börjat publicera sina bokslut för år 2013, så fanns i många fall endast 
tillgång till bokslut för 2012. Detta är dock inte ett problem, då 2013 års bokslut innehåller data 
för 2012 tack vara kravet om jämförbarhet i IFRS. Alltså användes finansiell information 
avseende 2012. 
 
Eriksson och Weidersheim-Paul (2011, s. 175) ställer ramfel och urvalsfel mot varandra på ett 
sätt som väl beskriver vad ett urval är; urvalet är den del av rampopulationen som undersöks. När 
urvalet är mindre än den totala populationen är det ett stickprov. Det fanns ingen praktisk 
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möjlighet att i studien analysera samtliga börsnoterade bolag i de tre länderna, så det gjordes ett 
stickprov. För att säkerställa hög validitet hos studien analyserades företag med så hög 
kapitalisering som möjligt. Resonemanget bygger på att dessa företag, genom sin betydande 
andel av aktiemarknaden, kan anses vara utsatta för en stor nivå av granskning från externa 
intressenter. Därför kan företagen anses vara representativa för redovisningstraditionerna. Studien 
tillämpar ett tvåstegsurval (Dahmström 2005, s. 56) där den största börsen i respektive land 
identifierats, varpå ett stickprov dragits beståendes av de 30 företag som hade högst kapitalisering 
enligt börsens indexering. Urvalet drogs från börserna London Stock Exchange (LSE) i 
Storbritannien, Frankfurt Stock Exchange (FSE) i Tyskland och Shanghai Stock Exchange (SSE) 
i Kina. De specifika företagen i studien framgår av bilaga 1. 
 

2.6.1 Bortfall 
Det fanns en källa till bortfall i urvalet. Hade företag inte har redovisat någon goodwill fanns 
inget för tolkningsmodellen att behandla. Detta kan jämföras med företag som har redovisad 
goodwill, men där nedskrivning inte har bedömts vara nödvändig. I detta läge har företaget utfört 
en nedskrivningsprövning, vilket är vad IAS 36 p. 134 reglerar (se avsnitt 3.2.1) och har därmed 
lämnat uppgifter om prövningen som kan analyseras. Om det däremot inte existerar någon 
goodwill så kan en prövning inte utföras och då kan företagets förmåga att leva upp till 
standarden inte heller bedömas. 
 
I ett läge där en studie får ett bortfall finns två val, som bägge skadar trovärdigheten hos studien 
och närmare bestämt validiteten (se avsnitt 2.4). Man kan låta de undersökta studieobjekten ha 
olika antal datakällor, varvid man helt enkelt utelämnar bortfallen data. Detta förfarande leder till 
en obalans mellan studieobjekten, som alltså innebär att generaliserbarheten skadas. Man kan 
även låta nästa datakälla i följden ta plats i studien istället för den bortfallna, sk. substitution, 
vilket av Dahmström (2005, s. 327) beskrivs som en riskabel metod. Substitution medför risk för 
att inte fullt ut mäta det som man i sitt urval planerat att mäta, vilket kan få konsekvenser i 
relation till forskningsfrågorna. Det har däremot bedömts att en skada på generaliserbarheten är 
värre än substitution av bortfall i denna studie. I denna bedömning begrundades framförallt 
forskningsfråga 2, där länderna ska jämföras med varandra. Bortfall har alltså ersatts med det 
kapitaliseringsmässigt nästföljande företaget, för att skydda validiteten i jämförelsen av länderna. 
I analysen av empiri utfördes en bortfallsanalys (se avsnitt 4.1) för att säkra att substitutionen inte 
gjort anmärkningsvärd skada. 
 

2.7 Studiens genomförande 
I detta avsnitt beskrivs mer ingående hur metodiken appliceras i praktiken. En generell lärdom 
från avsnitt 2.5 är vetskapen om att det finns saker författarna vet och inte vet. Det är därför 
viktigt att skapa sig en uppfattning om detta för att förstå författarnas möjligheter att bidra till 
uppsatsens kvalitet på olika sätt. Rienecker, Stray Jørgensen, Gandil och Andersson (2009, s. 
160) är inne på detta område när de framhäver vikten av förarbete innan skrivandet kan börja. Det 
anslås att uppsatta strukturer i förarbetet är nödvändiga för att säkra ett gott resultat, både genom 
att dela upp förarbetet i olika tydliga steg, samt att utveckla tekniker för varje steg. Det första 
steget i denna uppsats var att hitta ett ämne att skriva om. Ett intresseområde definierades i form 
av en tankekarta, närmare bestämt ett spann, som har praktisk redovisningsverksamhet i ena 
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änden och reglering och rekommendationer i andra änden. Därefter inleddes ett trevande arbete 
som gick ut på att läsa vetenskap och metodik som på olika sätt berör intresseområdet, detta för 
att sakta omvandla och avsmalna intresseområdet till ett specifikt ämne. Nästa steg i förarbetet 
var att skapa ett omfattande underlag för ämnet. Rienecker m.fl. (2009, s. 60) förespråkar här 
enskilda tankekartor för de komponenter av ämnet som identifierats, samt förteckningar över 
källor, centrala poänger och resonemang, samt uppsatsens tilltänkta struktur. Detta tillämpades, 
varefter materialet synades för att identifiera eventuella kunskapsluckor. 
 
Arbetet påbörjades genom upprättande av ett så kallat konceptpapper (Rienecker m.fl. 2009, s. 
161), vilket innebär att en testversion av de första delarna av en hypotetisk uppsats skapades. 
Möjligheter för datainsamling undersöktes och uppsatsens tilltänkta delar testades med hjälp av 
en mindre mängd data. I samband med detta skapades en planering för arbetet med uppsatsens 
olika delar och arbetsuppgifter fördelades. Det är viktigt att tillägga att under förarbetet och 
författande av konceptpapper användes handledare och skolkamrater för att verifiera ämnet, 
metoder och den relaterade forskningen. Detta helt i linje med uppmaningen från Rienecker m.fl. 
(2009, s. 159) om att använda sina kollegor som bollplank för att få hjälp och inspiration. Under 
hela det resterande arbetet med uppsatsen utökades, förfinades och renskrevs konceptpapperet. 
 
Även om renskrivning fortgick under hela arbetets gång, delades tiden upp i olika steg. Efter att 
konceptpapperet tagits fram byggdes en referensram för databehandling, analys och 
nyckelkoncept. En referensram benämns ibland “teoretisk referensram/teoretiskt perspektiv” 
(Eneroth 1987, s. 178), för att indikera att avsnittet endast innehåller vetenskaplig teori, men så är 
inte fallet här. Uppsatsens referensram är verktyget, eller kodexen, som krävs för att besvara 
forskningsfrågorna. Innehållet är först och främst en funktion av forskningsfrågorna och alltså 
inte i huvudsak ett resultat av konvention inom uppsatsförfattande. Ett exempel på varför detta är 
nödvändigt är att det inte existerar vetenskaplig konsensus kring en specifik förklarande teori om 
redovisningstraditioner (Roberts 1995, ss. 639-640).  
 
Datainsamling blev nästa steg. Studiens rådata utgörs av finansiella rapporter som är tillgängliga 
för allmänheten, vilket begränsade accessproblematiken. Även om samtliga data var tillgänglig 
via företagens hemsidor orsakades däremot alltid viss fördröjning i insamling av data, då vissa 
hemsidor är tidsödande att manövrera. Författarna kan däremot översätta engelska utan 
tidsåtgång, så den språkliga friktionen var minimal. Insamlad data registrerades i enlighet med 
den tolkningsmodell av IAS 36 p. 134 som presenteras i referensramen (avsnitt 3.4). Här togs 
alltså Dahmströms (2005, s. 176) uppmaning om ett enhetligt förfarande vid dataregistrering i 
beaktning. Det togs även fasta på Dahmströms rekommendationer om att registrera och förvara 
rådata på ett sådant sätt att registrerad data enkelt kan härledas till sitt ursprung. 
 
Då dataregistreringen gjordes utifrån en tolkningsmodell hade analysmomentet delvis redan 
påbörjats i detta skede. Analysarbetet fortgick därefter genom att “lära känna” materialet, något 
som Dahmström (2005, ss. 179-180) rekommenderar. Här menar Dahmström att man noga 
studerar utfallet för varje variabel i turordning och överväger implikationerna utifrån 
forskningsfrågorna, samt vilka beskrivande mått som är lämpliga. I detta skede kunde 
forskningsfråga 1 och 2 besvaras med tillgänglig data. Nästa steg av analysen blev att relatera 
dessa variabler till redovisningstraditioner/-nuläge. För att göra detta krävdes en stark 
referensram; karaktärisering av varje redovisningstradition tillfördes och hypoteser som kunde 
kopplas till karaktärerna ställdes upp. Eneroths (1987, s. 144) kommentar om att uppnå en 
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djupgående fullständighet i modeller beaktades noga i detta moment, så att analysen skulle bli 
tillräckligt avancerad för att kunna bistå i besvarandet av forskningsfråga 3. Ett tydligt exempel 
på detta är etablerandet av en karaktär för kinesisk redovisning, som utförs i avsnitten 3.5.3 och 
3.5.6. 
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3. Referensram 

3.1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras allt material som krävs för att genomföra studien i enlighet med 
upparbetad metodik. Avsnitt 3.2 reder ut samtliga begrepp relaterade till IASB, förklarar vad 
syftet med IAS 36 p. 134 är och presenterar det kvalitativa ramverk som IFRS-standarder och 
finansiella rapporter följer. Avsnitt 3.3 beskriver hur redovisning av goodwill går till, förklarar 
relevanta begrepp och lyfter kritik som framförts mot goodwillredovisning. I avsnitt 3.4 
presenteras studiens tolkningsmodell, som alltså beskriver tillvägagångssättet vid tolkning av om 
de olika delarna av IAS 36 p. 134 har efterlevts av ett företag. 
 
Avsnitt 3.5 markerar övergången där referensramens fokus flyttas från bedömning om 
standardens krav har uppfyllts, till att tillföra information om internationell redovisning. Mer 
specifikt beskrivs regel- och principbaserade redovisningssystem, de två mest förekommande 
strukturer som skapar förutsättningar för redovisning i samhällen. Därefter beskrivs 
redovisningstraditionerna som uppstått i respektive land som studien undersöker. Avsnittet 
avslutas med konstruktion av en hypotes för varje lands förmodade inställning till reglering av 
redovisning, som sedan kan användas i analys. 
 

3.2 IASB 
Uppsatsens fokus ligger på kravet att följa IFRS, som utfärdats av EU för alla börsnoterade 
företag i unionen (European Commission [EC], 2014) och som även gäller för många kinesiska 
bolag (Meyer 2008, s. 84). I detta avsnitt redogörs därför för hur standarderna tas fram och vad 
syftet med den undersökta standarden, IAS 36, är.  
 
IASBs syfte är att skapa standarder för utformande av finansiella rapporter (Tsalavoutas 2011, s. 
390), men en mer djupgående bild av organisationens historia är på sin plats. Zeff (2012, ss. 807-
810, 820-822) uppger att International Accounting Standards Committee (IASC) grundades 1973 
och har skapat International Accounting Standards (IAS) och Standing Interpretations Committee 
(SIC). IASC ersattes 2001 av International Accounting Standards Board (IASB), som antog IAS 
och SICs. Vidare anger Zeff att IASB fortsatte att utveckla och lägga till standarder, men under 
benämningen International Financial Reporting Standards (IFRS) och även tolkningar av dessa 
via en kommitté under namnet International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), som senare bytte namn till IFRS Interpretations Committee. Författaren förklarar att 
både IAS och IFRS numera benämns under samlingsnamnet IFRS. Glaum m.fl. (2013, s. 164) 
redogör att IASBs syfte är att förbättra kvaliteten på finansiella rapporter och öka jämförbarhet 
mellan olika internationella och nationella redovisningssystem. Författarna anger att IFRS 
antingen är ett krav, eller tillåtet att följa i mer än 120 länder idag. De menar att den drivande 
kraften bakom denna världsomspännande spridning av IFRS är kapitalmarknadens globalisering, 
vilken har lett till en ökad efterfrågan hos bl.a. investerare och analytiker, på transparenta och 
internationellt jämförbara finansiella rapporter. 
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3.2.1 IAS 36 
IAS 36 p. 134 reglerar nedskrivningar av goodwill enligt D'Alauro (2013, ss. 755-765). Punkt 
134 är närmare bestämt en del av en standard, IAS 36, som genom uniformitet reglerar samtliga 
nedskrivningar av immateriella tillgångar. I IAS 36 framgår att syftet med standarden är som 
följer:  
 

Syftet med denna standard är att beskriva de metoder som ett företag ska använda för att 
säkerställa att dess tillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. En 
tillgång redovisas till ett för högt värde om det redovisade värdet överstiger nuvärdet av 
det inbetalningsöverskott som tillgången förväntas ge upphov till antingen genom att 
användas i verksamheten eller genom försäljning. Enligt standarden ska värdet för 
tillgången då skrivas ned. Standarden anger också när ett företag ska återföra en 
nedskrivning samt vilka upplysningar som ska lämnas. (IAS 36 p. 1) 

 
Enligt IAS 36 p. 134 ska alla företag med ett redovisat värde för goodwill i samband med en årlig 
nedskrivningsprövning, lämna förklarande information. Devalle och Rizzato (2012, s. 1) skriver 
att upplysningarna som krävs främst berör allokeringen av goodwill till kassagenererande 
enheter, grundvalen på vilka enhetens återanskaffningsvärde beräknas och vilken 
diskonteringsränta som används vid beräkning av förväntade kassaflödesströmmar. Devalle och 
Rizzato hänvisar till IASB, som menar att dessa upplysningskrav ökar transparens, tillåter 
investerare att bättre bedöma de finansiella konsekvenserna av ett förvärv och möjliggör bättre 
kvalitetsbedömningar av företags styrning och ledning. Upplysningskraven är uppdelade i sex 
krav vilka finns att läsa i sin helhet i bilaga 2 och i en sekvens av korta utsnitt i avsnitt 3.4. 
 

3.2.2 IASBs kvalitativa redovisningsegenskaper 
Här beskrivs IASCs föreställningsram som antogs av IASB år 2001, i enlighet med 
Redovisningsrådets översättning. Detta är ett ramverk bestående av kvalitativa karaktärsdrag hos 
finansiell information som ska definiera för näringslivet vilken typ av information som IASB 
bedömer ha störst potential att vara nyttig, främst för investerare, men även långivare och andra 
kreditorer i deras bedömningar av företaget i fråga. Dessa karaktärsdrag får betydelse för 
bedömning av kvaliteten på finansiella rapporter, då de övergripande egenskaperna enligt EG 
förordning nr. 1606/2002, artikel 3, ligger till grund för utformning av standarder. Även om 
IASB har formulerat nya versioner av ramverket är det dock fortfarande ovanstående förordning 
från 2002 som är gällande. Det är alltså versionen från 2001 som är av intresse vid undersökning 
om ett företag har levt upp till krav i en standard (IASB 2001). Begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet är de övergripande kvalitativa egenskaperna (IASB 2001, p. 24). 
Av ramverkets definitioner av begriplighet och jämförbarhet framgår att dessa två egenskaper är 
underordnade relevans och tillförlitlighet och har en kvalitetshöjande funktion. Slutligen utgörs 
relevans och tillförlitlighet av ett antal centrala begrepp som har markerats med kursiv stil. 
 
Begriplighet (IASB 2001, p. 25): Informationen ska presenteras så att den är begriplig för de 
adresserade mottagarna; användare med kunskap om redovisning, affärsverksamhet och ekonomi. 
Avancerade fenomen ska presenteras i sin helhet, även om de blir svårare att förstå.  
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Relevans (IASB 2001, p. 26-30): Information är relevant om den kan påverka och ligga till grund 
för användares beslut och kan bekräfta inträffade händelser och utfallet av planerade händelser. 
Vid ovanligt höga eller låga värden ska relevant tilläggsinformation tillföras. Ibland måste 
information utökas med väsentlig information för att relevans ska uppnås. Information är 
väsentlig om utelämnande påverkar användarens beslut; exempelvis lagervolym för en 
verksamhets viktigaste varor. 
 
Tillförlitlighet (IASB 2001, p. 31-38): Information är tillförlitlig när den ger en s.k. korrekt bild 
och är tillräckligt felfri för att kunna anses vara framtagen utan tillägg, utelämningar eller 
felberäkningar. Den ska också vara tillräckligt neutral för att kunna anses vara fri från 
manipulation och tillräckligt fullständig för att beskriva ett fenomen fullt ut. Vidare gäller 
riktlinjen “substance over form”, vilket innebär att det är fördelaktigt att avvika från 
tillförlitlighetskravet ifall exempelvis en osäker uppskattning (som alltså är tillförlitlig), är osäker 
till en sådan grad att korrekt bild anses gå förlorad. För att uppnå tillförlitlighet rekommenderas 
även försiktighet, vilket innebär att osäkra uppskattningar hellre får leda till att tillgångar 
underskattas än överskattas, samt att skulder hellre får överskattas än underskattas. 
 
Jämförbarhet (IASB 2001, p. 31-42): Information om ett objekt måste kunna visa 
skillnader/likheter mellan liknande objekt, både vid jämförelser över tid och vid jämförelser 
mellan olika företag. Information om liknande objekt måste alltså tas fram med samma metoder. 
Liknande objekt måste även presenteras på ett likartat sätt och olika objekt måste presenteras på 
distinkta sätt, så till den grad att relevans eller tillförlitlighet inte skadas. För att möjliggöra 
jämförelser över tid måste jämförelseuppgifter från tidigare perioder även redovisas. 
 

3.3 Redovisning av Goodwill 

3.3.1 Inledning 
Enligt Jennings och Thompson (2001, s. 20) kan goodwill genereras internt i företag genom att 
bygga upp en lojal kundbas, utveckla personalresurser eller genom att använda tillgångar mer 
effektivt än sina konkurrenter. Vidare förklarar de att goodwill också kan köpas i sin helhet när 
ett företag förvärvar ett annat. Mulford och Comiskey (2010, s. 747) bekräftar att flertalet studier 
har visat på att det finns ett starkt samband mellan goodwill och företags värde.  
 
Bloom (2009, s. 380) är dock en av de som riktar kritik mot dagens redovisning av goodwill och 
argumenterar utifrån det faktum att goodwill alltid till viss del beräknas utifrån aktiepriser. 
Bloom medger att aktiemarknaden förvisso är upplåst, men argumenterar att även om 
marknadens kapitalisering reduceras med 50 % kommer det ändå finnas stora 
värderingsskillnader mellan de som betalar för aktierna på daglig basis och bolagets redovisade 
värden. Jennings och Thompson (2001, s. 20) anger att övergången från avskrivning av goodwill 
till årlig nedskrivning kom att öka rapporterad goodwill i företagens balansräkningar. Författarna 
deklarerar att företag tidigare inte kunde kapitalisera internt genererad goodwill, men att 
förvärvad goodwill, liksom idag, kunde skrivas av mot intäkter i det förvärvande företaget. I 
vissa länder var avskrivningstiden upp till 40 år, vilket enligt Jennings och Thompson (2001, s. 
20) återspeglade en bild av att framtida fördelar knutna till förvärvad goodwill inte är förevigade. 
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3.3.2 Kassagenererande enheter 
Som tidigare nämnts ska goodwill enligt IAS 36 p. 134 skrivas ned då återvinningsvärde 
understiger bokfört värde. Generellt sett förbjuder IFRS inte reversering av en tidigare nedskriven 
tillgång. IAS 36 undantar dock goodwill från att återföras till ett tidigare högre värde. Epstein och 
Jermakowicz (2007, ss. 412-413) förklarar att internt upparbetad goodwill inte tillåts i 
balansräkningen enligt IFRS. Därför kan goodwill endast uppstå i redovisning genom förvärv av 
en organisation med internt upparbetad goodwill. Författarna anför vidare att vid ett förvärv ska 
goodwill kunna hänföras till någon eller samtliga kassagenererande enheter. Med andra ord ska 
balansposten goodwill endast redovisa det värde som tilldelats de kassagenererande enheter där 
goodwill uppstått. 
 
Enligt definitionen under IAS 36 p. 6 är en kassagenererande enhet den minsta identifierbara 
grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till inbetalningar som i allt 
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Om återvinningsvärdet inte 
kan fastställas för en enskild tillgång ska företaget avgöra vilken som är den minsta grupp av 
tillgångar som ger upphov till inbetalningar, som i hög grad är oberoende av andra tillgångar 
(IAS 36 p. 68). Uwadiae (2010) klargör att på grund av definitionen i IAS 36 p. 6 kan 
utbetalningar för delade kostnader inte vara grund för att identifiera en kassagenererande enhet.  
 

3.3.3 Återvinningsvärde 
Under IAS 36 p. 59 finns följande att läsa om nedskrivning av tillgångar; “Det redovisade värdet 
ska skrivas ned till återvinningsvärdet endast om återvinningsvärdet för en tillgång är lägre än 
redovisat värde. Denna minskning utgör nedskrivningen.”, vilket alltså även gäller goodwill. Det 
specificeras ytterligare i IAS 36 att då en nedskrivning av en tillgång görs är det i första hand 
balansposten goodwill som skrivs ned. Epsten och Jermakowicz (2007, ss. 412-413) skriver att 
endast då goodwillposten för enheten helt och hållet eliminerats, kan vidare nedskrivningar 
hänföras till de andra av enhetens tillgångar. Författarna menar att detta är en ansats till en mer 
konservativ redovisning och ett sätt att minska misstron mot balansräkningens goodwill-post. 
 
Punkt 6 under IAS 36 definierar återvinningsvärdet för en tillgång som det högsta av dess 
verkliga värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet är enligt 
samma punkt "nuvärdet av de framtida kassaflöden en tillgång eller kassagenererande enhet 
väntas ge upphov till".  
 
Uwadiae (2010) menar att uppskattningar för återvinningsvärdet från en tillgång som oberoende 
av andra tillgångar genererar ett eget kassaflöde är relativt okomplicerat. Problem uppstår dock 
då en tillgång inte oberoende av andra tillgångar kan genera ett oberoende kassaflöde. Då är det 
ofta omöjligt att fastställa återvinningsvärdet. För att övervinna utmaningen, ska företagen 
fastställa återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet som tillgången tillhör. 
 

3.3.4 Nyttjandevärde och verkligt värde 
Husmann och Schmidt (2008, ss. 49-50) betonar att nedskrivningsprövning enligt IAS 36 kräver 
att det rapporterande företaget ska bestämma återvinningsvärdet och alltså inte någon extern 
aktör. Som nämnt under avsnitt 3.3.3 är återvinningsvärdet det högre av verkligt värde minus 
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försäljningskostnader och nyttjandevärde. Verkligt värde är i detta sammanhang köpeskillingen, 
eller det sammantagna värdet av aktierna vid det tillfälle då värdering utförs. 
 
För att bestämma nyttjandevärde krävs enligt Husmann och Schmidt (2008, ss. 49-50) 
uppskattade framtida kassaflöden och en diskonteringsränta. De förklarar vidare att 
nyttjandevärde är nuvärdet av de förväntade framtida kassaflödena. IAS 36 kräver att beräkningar 
av framtida kassaflöden diskonteras till ett beräknat nuvärde för tidpunkten vid 
nedskrivningsprövningen. Beräkningen ska baseras på företagsledningens bedömningar av den 
kassagenererande enhetens förväntade återstående nyttjandeperiod. Dessa bedömningar ska göras 
utifrån företagets senaste prognoser för en period av maximalt fem år, med mindre en längre 
period kan motiveras. Ett vanligt förekommande tillägg är tillväxtsatser som extrapoleras bortom 
kassaflödets budgeterade period, vilket beskrivs i IAS 36 p. 134. Dessa satser beräknas alltså 
utifrån årliga skillnader i enhetens bruttomarginal. 
 
Kvaal (2010, s. 87) refererar till att IAS 36 innehåller anvisningar för hur man utför beräkningen 
av en tillgångs nyttjandevärde, närmare bestämt avseende de förväntade framtida kassaflödena 
som ska ingå och diskonteringsräntan som ska tillämpas. En del av reglerna är tydligt avsedda att 
stärka realismen i kassaflödesberäkningen och diskonteringsräntan. Kvaal (2010, s. 87) anmärker 
dock att IASB även har valt att instruera företagen på en mer basal nivå gällande diskontering, 
som kan vara problematisk. Författaren exemplifierar med att den obligatoriska tillämpningen av 
diskonteringssatser före skatt kan fungera bra i vissa företag, men vara besvärlig för andra (Kvaal 
2010, s. 94). Kvaal (2007, s. 768) menar även att detta obligatoriska förfarande skiljer sig från det 
förfarande som en rationell investerare skulle använda sig av, eftersom denne värderar ett 
investeringsprojekt utifrån dess förväntade nettobetalningar efter skatt. Motiveringen till 
beräkningsstrategin före skatt är enligt standarden att undvika dubbelräkning och förenkla 
diskonteringsförfarandet vid framställandet av de finansiella rapporterna.  
 

3.3.5 Kritik 
Jennings och Thompson (2001, s. 21) nämner att kritik riktades mot systemet att systematiskt 
skriva av goodwill över tid, till följd av att ekonomin skiftade från att vara produktionsorienterad 
till kunskapsbaserad. De pekar på att skiftet från avskrivning till nedskrivning ökade den relativa 
vikten av goodwill som del av ett företags värde, samt att goodwill vid många företagsförvärv har 
bestått av två tredjedelar eller mer av köpeskillingen. 
 
Ayers, Lefanowicz, och Robins (2000, s. 5) skriver att avskrivningstiden för goodwill på senare 
tid kortades ned och att det, bland annat i USA, föreslogs att man inom två år efter ett förvärv 
skulle göra en nedskrivningsprövning om det antogs finnas skäl till detta. Metoden att 
systematiskt skriva av goodwill kollapsade enligt Bloom (2009, s. 383) på grund av sin egen 
orimlighet. Bloom förklarar att affärsmän och aktieägare som förlitade sig på redovisningens 
förmåga att informera, fann det omöjligt att acceptera att goodwill skulle skrivas av. Författaren 
menar att de huvudsakliga invändningarna var att avskrivningarna resulterade i minskade resultat 
och att stora summor kostnadsförs för insatser att upprätthålla och förbättra värdet på 
goodwillposten. 
 
 



 
 

17 

Nedskrivningssystemet har ersatt metoden med goodwillavskrivningar, men lider enligt Bloom 
(2009, s. 383) av samma avgörande fel, nämligen att det försöker bibehålla föreställningen om att 
anskaffad och internt genererad goodwill är naturligt åtskiljbara. Utöver detta menar författaren 
att nuvarande standarder har ytterligare brister och ger följande exempel på regler som leder till 
handlingar som inte ger en rättvisande bild av företaget; 
 
När goodwill en gång är nedskriven kan den aldrig reverseras. Problemet enligt Bloom (2009, s. 
383) är att om goodwill är värderad på basis av en kassaflödesström värderad till en 
diskonteringsränta på x % och ekonomiska förutsättningar nästkommande år föreskriver en 
diskonteringsränta på x+2 %, måste goodwillposten skrivas ned. Om det under tredje året visar 
sig att omständigheterna föreskriver en diskonteringsränta på x-2 % får alltså ingen återföring 
göras. Författaren anser att bilden av företagets värde för det tredje året således inte kan spegla 
det verkliga värdet. 
 
Bloom (2009, s. 383) anmärker att nedskrivningar beräknas genom prognoser, vilka har en 
inneboende opålitlighet och kan vara föremål för manipulation. Författaren uppger att många 
revisorer anser att prognoser inte kan revideras i den utsträckningen att man kan fastställa att de 
ger en rättvisande bild. Dessa möjligheter för manipulation vid nedskrivning av goodwill anses 
öka risken för att optimistiska och okontrollerbara prognoser kommer att framställas åt revisorn. 
 
Bloom (2009, s. 383) problematiserar att även om priset för ett företagsförvärv tydligt visar att 
total goodwill kraftigt överstiger bokfört värde, kan regler för nedskrivningsmetoden ändå 
komma att påtvinga nedskrivning av goodwillposten på grund av en enskild underpresterande 
kassagenererande enhet. Författaren anser att denna underpresterande enhet skulle medföra att 
resultatet påverkas negativt, eftersom regelverket inte tillåter en kompensationsmässig 
uppskrivning av det återstående goodwillvärdet för att motverka resultatpåverkan.  
 

3.4 Tolkningsmodell 
I följande stycken redovisas tolkningen av de olika delarna av IAS 36 p. 134. Varje tolkning 
inleds med ett utdrag ur IAS 36 p. 134, varefter utdragets konsekvenser för studien  fastslås. 
Vissa av delarna i punkt 134 påverkar urvalet av data, andra delar dikterar förutsättningar för 
behandling av rådata och analys. I de fall en underparagraf ger upphov till en variabel som 
behöver refereras till senare i studien, markeras detta genom en kursiverad numrering av 
variabeln. Se bilaga 2 för ett fullständigt utdrag av IAS 36 p. 134.  
 
Underparagraf A:  

[Ett företag ska lämna den information som krävs enligt a–f för varje kassagenererande 
enhet (grupper av enheter) …] Det redovisade värdet för goodwill som fördelas på 
enheten (gruppen av enheter). (IAS 36 p. 134 A) 

 
Det redovisade värdet för goodwill ska framgå av årsredovisningens balansräkning. Om det inte 
förekommer goodwill registreras den finansiella rapporten i fråga som bortfall och ersätts av 
nästföljande företags finansiella rapport. För att uppfylla kraven ska det av årsredovisningen 
framgå med vilket belopp varje kassagenererande enhet tillfördelats goodwill. 
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Underparagraf B:  

Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder som 
fördelas på enheten (gruppen av enheter). (IAS 36 p. 134 B) 

 
Studien behandlar endast posten goodwill och kommer således inte att tolka underparagraf B. 
 

Underparagraf C:  

Den grund på vilken enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde har fastställts (det 
vill säga nyttjandevärde eller verkligt värde med avdrag för kostnader för 
försäljning/avyttring). (IAS 36 p. 134 C) 

 
För att kravet ska anses uppfyllt krävs att det framgår vilken grund som använts; nyttjandevärde 
eller verkligt värde minus försäljningskostnader. Utöver detta noteras även andelen företag inom 
varje land som använder vardera grund för återvinningsvärde, samt andelen som använder bägge 
grunder.  
 

Underparagraf D, i.:  

[Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde skall] 
… 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, (IAS 36 p. 134 D, i.) 

 
Det ska i årsredovisningen framgå vilka antaganden som kassaflödeanalyserna baseras på. 
Exempel på sådana antaganden är diskonteringsränta, kassaflöden och tillväxttakt, men andra 
förekommer. Då man inte på ett objektivt sätt kan fastslå antal rimliga antaganden för att uppfylla 
kraven, godkänns alla företag som redovisar minst de två antaganden som nämns i IAS 36, 
nämligen kassaflöden och diskonteringsränta. Presenteras mer än två antaganden noteras detta.  
 

Underparagraf D, 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, (IAS 36 p. 134 D, ii.) 

 
För att kraven ska anses uppfyllda ska för varje antagande som nämns framgå vilken metod som 
använts för att fastställa värdet i fråga. Det ska även framgå om värdet återspeglar tidigare värden 
eller överensstämmer med externa informationskällor och i de fall värdet inte återspeglar tidigare 
erfarenheter eller externa informationskällor ska det kunna utläsas en förklaring till varför. 
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Underparagraf D, 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, (IAS 36 p. 134 D, iii.) 

 
Antalet år som kassaflöden har prognostiserats för ska anges. Som framgår av paragrafen ovan, 
måste det finnas en motivering i de fall perioden varit längre än fem år för att årsredovisningen 
ska anses uppfylla upplysningskraven. Om kassaflöden tas fram utifrån perioder längre än fem år, 
ska även antalet år stå med. 
 

Underparagraf D, iv.: 

… den tillväxttakt som används för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom den 
period som täcks av de senast gjorda budgetarna/prognoserna, och motivet till att använda 
en tillväxttakt som överstiger den långfristiga tillväxttakten för de produkter, branscher 
eller land eller länder i vilket företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken 
enheten (gruppen av enheter) är avsedd, (IAS 36 p. 134 D, iv.) 

 
Extrapolerande (estimerande) tillväxttakt, om det används, ska anges i procent i 
årsredovisningen. Även motiv till tillväxttakter som överstiger rimlig långfristig tillväxttakt ska 
uppges. Ifall tillväxttakter uppges i intervall (ex. 1-4 %) så anses företaget inte ha levt upp till 
kraven, då detta innebär för stor osäkerhet i grunden för nedskrivning. 
 

Underparagraf D, v.: 

… den diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas på 
kassaflödesprognoserna. 

 
I enlighet med IAS 36 p. 55 ska företag ange diskonteringsränta före skatt för att uppfylla 
upplysningskraven. IAS 36 p. A 20 tillåter dock justering av räntor som är efter skatt, till sats före 
skatt, vilket alltså godkänns. Företag som redovisar diskonteringsränta i intervall (ex. 5-10 %) har 
inte levt upp till kraven. (IAS 36 p. 134 D, v.) 
 

Underparagraf E, i.:  

[Om enhetens (gruppen av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde efter 
avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering, den värderingsteknik som används för 
värdering till verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering). Ett 
företag är inte skyldigt att lämna de upplysningar som krävs enligt IFRS 13. Om verkligt 
värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering inte värderas med hjälp av ett 
noterat pris för en identisk enhet (grupp av enheter) ska ett företag lämna följande 
upplysningar:] … Varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat sitt 
fastställande av verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering. 
Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka enhetens (gruppen av enheters) 
återvinningsvärde är mest känsligt. (IAS 36 p. 134 E, i.) 
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Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, i;  
 
Underparagraf E, ii.: 

… En beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det värde eller de värden 
som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida dessa värden återspeglar tidigare 
erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i överensstämmelse med externa informations-
källor, och, om så inte är fallet, hur och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller 
externa informationskällor. (IAS 36 p. 134 E, ii.) 

 
Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, ii. 
 

Underparagraf E, ii., a): 

… Den nivå i hierarkin för verkligt värde (se IFRS 13) som värderingen till verkligt värde 
hänförs till i sin helhet (utan hänsyn till observerbarheten hos ”kostnader vid 
försäljning/utrangering”). (IAS 36 p. 134 E, ii., a) 

 
Det ska framgå vilken nivå som värderingen hänförs till enligt punkterna 76-90 i IFRS 13. Det 
måste alltså framgå om värderingen hänförs till nivå 1, 2 eller 3. Detta är alltså ett delmål hos E, 
ii. 
 

Underparagraf E, ii., b): 

… Om värderingstekniken har förändrats, förändringen och skälet eller skälen till denna 
förändring. (IAS 36 p. 134 E, ii., b) 

 
Det måste framgå vilka skälen var för att byta värderingsteknik och till vilken teknik man ändrat 
till. Detta är alltså ett delmål hos E, ii. 
 

Underparagraf E, iii.: 

[Om verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering värderas med 
hjälp av diskonterade kassaflödesprognoser ska ett företag lämna följande upplysningar:] 
… Den period för vilken företagsledningen har prognostiserat kassaflödet. (IAS 36 p. 134 
E, iii.) 

 
Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, iii. 
 

Underparagraf E, iv.: 

… Den tillväxttakt som har använts för att extrapolera kassaflödesprognoserna. (IAS 36 p. 
134 E, iv.) 

 
Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, iv. 
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Underparagraf E, v.: 

… Den eller de diskonteringsfaktorer som har använts för kassaflödesprognoserna. (IAS 
36 p. 134 E, v.) 

 
Här appliceras samma tolkning som av underparagraf D, v. 
 

Underparagraf F, i.: 

[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. Då företaget redovisat en nedskrivning skall följande tre punkter 
uppfyllas:] … det belopp med vilket enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde 
överstiger dess redovisade värde, (IAS 36 p. 134 F, i.) 

 
Det ska beskrivas vilket detta värde är, eller vilket värde nedskrivningen består av. Företagen 
måste gjort denna analys för samtliga kassagenerande enheter för att kraven ska anses uppfylla. 
Kraven anses även vara uppfyllda om analysen gjorts, men kommit fram till att nedskrivning ej är 
nödvändig. 
 

Underparagraf F, ii.: 

… det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, (IAS 36 p. 134 F, ii.) 
 
För att uppfylla upplysningskraven anses det tillräckligt om det enkelt går att räkna fram detta 
värde. Exempelvis om det framgår vilket belopp som goodwillposten för enheten kommer att 
skrivas ned med och vad det återstående värdet beräknas bli. I ett sådant läge summeras dessa 
värden för att få fram det värde som tilldelats det viktiga antagandet. I enlighet med tolkningen av 
F, i. godkänns även företag som gjort analysen, men kommit fram till att nedskrivning ej är 
nödvändig. 
 

Underparagraf F, iii.: 

… det belopp med vilket värdet som innefattats i det viktiga antagandet måste ändras, 
efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de andra variabler som använts för att 
beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att enheten (gruppen av enheters) 
återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda redovisade värde. (IAS 36 p. 134 F, 
iii.) 

 
De variabler som används för att beräkna återvinningsvärdet kan påverkas av mikro- och 
makroekonomiska effekter. Därför ska det av årsredovisningen framgå vilken justering av 
nedskrivningen som krävs vid en viss given förändring i dessa variabler. Förklaringar till varför 
detta moment inte är möjligt att genomföra i enskilda fall godkänns dock. I enlighet med 
tolkningen av F, i. godkänns även företag som gjort analysen, men kommit fram till att 
nedskrivning ej är nödvändig. 
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3.4.1 Ansträngningsfrekvens 
Hela tolkningsmodellen är grundad i föreställningen om att då ett företag inte uttryckligen är 
tvunget att använda en viss metod, exempelvis tillväxttakten, godkänns företaget då inget alls 
presenteras. Detta för att samtliga företag ska ha chans att uppnå 100 % godkända 
underparagrafer. Däremot anses det finnas ett mätbart kvalitativt värde i att använda exempelvis 
tillväxttakt och lyckas presentera denna på rätt sätt. Det finns alltså ett samband mellan förmågan 
att lyckas presentera tillväxttakten, underparagraf D/E iv. (hädanefter Variabel nr. 1) och andelen 
företag som redogör för fler än två viktiga antaganden som bakgrund för nedskrivning 
(hädanefter Variabel nr. 2). Genom att multiplicera dessa två frekvenser uppnås ett värde som 
enligt ovanstående utläggning tolkas som ett mått på den extra ansträngning företaget gjort vid 
nedskrivningsprövningen. 
 
Samma tolkning görs av andelen företag som beaktat både nyttjandevärdet och verkligt värde 
minus försäljningskostnader vid beräkning av återvinningsvärdet (hädanefter Variabel nr. 3). 
Denna noggrannhet anses i studien vara en indikation på ansvarsfullhet mot företaget och 
investerare. Det är alltså en extra ansträngning som är värd att notera. 
 
Samtliga företag utan nedskrivning blir godkända på underparagraf F, ii. och F, iii. Då dessa 
egentligen inte har presterat något, råder här samma problematik som för paragraf D/E, iv. 
Andelen företag som gjort en nedskrivning och samtidigt uppfyller underparagraf F, ii. 
(hädanefter Variabel nr. 4) och F, iii. (hädanefter Variabel nr. 5), är därför också ett kvalitativt 
mått som inte bör förbises. Dessa företag är de enda som tvingats anstränga sig för att leva upp 
till F-underparagraferna. 
 
Mot bakgrund av dessa insikter har författarna tagit fram ett mått som mäter just ansträngning; 
ansträngningsfrekvens (vårt uttryck). Det definieras som följer; 
 

( Var. 1 • Var. 2 + Var. 3 + Var. 4 + Var. 5 ) / 4 
 
Som framgår av motiveringen bakom måttets olika delar, mäts här två olika typer av 
ansträngning. Den extra ansträngning som representeras av variabel 3, att beräkna både 
nyttjandevärde och verkligt värde minus försäljningskostnader och välja det högsta som grund för 
nedskrivning, beskriver ansvarsfullhet mot företaget och intressenter. I kontrast till detta 
beskriver variabel 4 och 5 den extra insats som gjorts för att leva upp till standarden. Slutligen 
beskriver kombinationen av variabel 1 och 2, bägge typer av ansträngning. Med andra ord 
beskriver måttet inte vare sig “ansträngning att leva upp till standarden”, eller “ansträngning att 
tillmötesgå externa intressenter”. Snarare är det ett mått på det övergripande engagemang som 
företaget uppvisar vid redovisning av goodwill. 
 

3.5 Internationell redovisning 

3.5.1 Principbaserade redovisningssystem 
Swanson, Singer och Downs (2013, s. 28) anför att olika behandlingar av goodwill återspeglar 
olika länders inställningar gentemot regelbaserad redovisning kontra principbaserad redovisning, 



 
 

23 

samt att sådana inställningar delvis beror på institutionella och kulturella olikheter som 
härstammar från ländernas historiska utveckling. Principbaserad redovisning bygger enligt 
författarna på konceptet att för stor tilltro till reglering leder till att man går miste om substansen i 
olika ekonomiska situationer. Vidare anger man att anhängare av principbaserade standarder 
betraktar alltför krävande redovisningsstandarder som källor till oegentligheter likt manipulation 
och därmed anses vara kontraproduktiva. 
 
Alexander och Jermakowicz (2006, ss. 139-140) beskriver att den ursprungliga idén om en 
rättvisande bild uppstod i Storbritannien, ett land som ännu anses vara en stark anhängare av 
principbaserad redovisning. Författarna anger att det så tidigt som 1948 ställdes krav på att alla 
offentliga årsredovisningar i Storbritannien skulle åstadkomma följande; ge en rättvisande bild 
av resultat och ställningar och följa de detaljerade regler som fanns. En rangordning infördes 
även, där det förstnämnda var prioriterat över det sistnämnda. Detta innebär att lagstiftningen 
ansåg det viktigare att uppnå en rättvisande bild hos redovisning, än att alla regler följdes. Om en 
situation uppstod där nitisk efterlevnad av lagstiftningen skulle innebära att rättvisande bild gick 
förlorad, så skulle man avstå från att följa lagen i fråga. Synssättet gav upphov till den systematik 
som kom att forma redovisningen i de länder som utgick ifrån anglosaxisk praxis i sin finansiella 
rapportering; det anglosaxiska redovisningssystemet. Dessa brittiska tendenser om rättvisande 
bild kan verifieras ytterligare i Paananens (2008, ss. 9, 22-25) studie, där brittiska företag som 
sagt hade tillhandahållit anmärkningsvärt omfattande information. Alexander och Jermakowicz 
(2006, ss. 139-140) noterar att det finns tre funktioner hos systemet; att motverka redovisad 
information som inte anses ha någon betydelse eller “reell existens”, att uppnå en funktion som 
fångar upp udda redovisningssituationer som annars faller mellan stolarna och att obstruera 
potentiellt skadlig detaljerad reglering. Utöver detta kan man även fastslå utifrån ovanstående att 
de anglosaxiska redovisningstraditionen dras mot principbaserad redovisning. Precis som den 
anglosaxiska redovisningstraditionen Pashang och Fihn (2011, ss. 140-141) så har princip 
baserad redovisning alltså en försmak för nedskrivning. 
 
Alexander och Jermakowicz (2006, ss. 139-140) beskriver att regeln idag är det huvudsakliga 
kravet för finansiell rapportering inom Europeiska unionen. De rättsliga krav som berör detta 
etablerades i europeisk lagstiftning genom det fjärde bolagsrättsliga direktivet 78/660/EEG och 
utvidgades senare till koncernredovisning genom det sjunde bolagsrättsliga direktivet 
83/349/EEG. Författarna exemplifierar med Artikel 2(3-5) i det fjärde bolagsrättsliga direktivet 
där undantaget för rättvisande bild finns. 
 
Medan implementeringen av dessa direktiv lyckats, så beskrivs införandet i EUs medlemsländer 
av Alexander och Jermakowicz (2006, ss. 139-140) som komplicerat på grund av olikheter i 
regelverk och redovisningssystem, samt svårigheter i den rent språkliga översättningen. Detta har 
lett till att just klausulen om strävan efter rättvisande bild (“åsidoklausulen” på svenska) inte har 
införlivats i lagstiftningen för vissa länder, däribland Tyskland, vilket alltså har stor relevans för 
denna uppsats. Även Sverige och Österrike har valt att inte implementera åsidoklausulen. 
Författarna anger vidare att orsaken till misslyckandet delvis är att klausulen inte definieras i 
lagstiftning och dess innebörd därför har varit föremål för olika tolkningar. 
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3.5.2 Regelbaserade redovisningssystem 
Swanson, Singer och Downs (2013, s. 28) menar att regelbaserad redovisning utgörs av 
detaljerad och nyanserad redovisning som ger liten möjlighet till flexibilitet. Synsättet har gett 
upphov till det regelbaserade redovisningssystemet, med ursprung i den kontinentala 
redovisningstraditionen. Författarna kontrasterar till principbaserad redovisning, genom att peka 
på att denna praxis genom sina öppna definitioner kan hämma jämförbarheten mellan företag och 
öppnar för opportunistiska företagsledare att selektivt tillämpa standarder med avsikt att förbättra 
rapporterade resultat. Det är i detta skede uppenbart att Swanson, Singer och Downs har en åsikt 
att uttrycka avseende vilket system som de tycker är bäst, vilket är vanligt i studier om 
internationell redovisning, och praxis rent generellt. Exempelvis menar Harper (2001, ss. 12-13) 
att nedskrivning ger en klarare bild av företags goodwill, alltså i kontrast till Swanson, Singer och 
Downs. 
 
Men även regelbaserad redovisning kritiseras. Exempelvis tar Bloom (2009, s. 380) upp faktumet 
att vi använder ett 500 år gammalt system för bedömningar i komplexa företagsmiljöer, där de 
viktiga värdeskapande tillgångarna ser väsentligt annorlunda ut idag. Författaren pekar särskilt på 
att immateriella tillgångar har blivit viktigare i den moderna ekonomin och att denna utveckling 
kräver större uppmärksamhet i de finansiella rapporterna. Bloom exemplifierar med att nämna 
Standard & Poor’s lista över de 500 största amerikanska företagen där företagen i dag har en 
“market-to-book ratio” (marknadens värdering av företagen kontra nettotillgångarna på 
balansräkningen) över sex. Författaren menar här att siffrorna på balansräkningen som 
traditionell bokföring mäter, endast representerar 10 % - 15 % av företagens egentliga värde. 
 
Även Benston (2003, ss. 1344-1345) anser att regelbaserad redovisning är problematisk och tar 
upp att amerikanskt GAAP utgörs av ett mycket komplext regelbaserat system som måste följas 
ordagrant. Närmare bestämt menar författaren att problemet med en sådan nivå av konsekvens är 
att det kan ifrågasättas om systemet kommer att alstra resultat som är i linje med övergripande 
syften. Benston drar en parallell till Enron-krisen i USA där regelverket utnyttjades av 
opportunistiska ledare, i syfte att generera större lönsamhet och ge en bild av mindre skuldtyngda 
företag. 
 

3.5.3 Utvecklingen av det hegemoniska redovisningssystemet  
För att få en bild av kinesisk redovisning krävs en mer djupgående historisk inblick i 
utvecklingen som systemet genomgått de senaste 20 åren. Laan Smith och Peng (2010, ss. 17-18) 
beskriver att synsättet för den kinesiska ekonomin genomgick ett revolutionerande skifte under 
slutet av 1980-talet, när systemet ändrades från en socialistisk planerad ekonomi, till en 
socialistisk marknadsekonomi. Adhikari och Wang (1995, s. 27) förklarar att det föregående 
sovjet-inspirerade redovisningssystemets primära syfte var att upprätthålla den statliga 
ekonomiska politiken och stärka den statliga kontrollen över produktionsmedlen. Laan Smith och 
Peng (2010, ss. 17-18) redogör vidare för att redovisningssystemet använde en periodiserad 
tillgångsbaserad metodik. Detta beskrivs som ett fokus på ansvar och förvaltarskap där 
marknadsbaserade redovisningskoncept inte var nödvändiga för att regeringen skulle uppnå 
kontroll över marknaderna. Exempel på sådana koncept är användning av det lägsta av 
anskaffnings- och nettoförsäljningsvärde, reservering för osäkra fordringar och generell 
konservatism i redovisning. Adhikari och Wang (1995, ss. 27, 31) anger att redovisning i Kina 
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under denna period återspeglade regeringens syn på redovisning som ett planeringsverktyg för 
ekonomin. I fokus för rapporteringen var kvantitativa produktionsmål snarare än vinster och 
systemets utformning var makro-orienterad, i syfte att generera ekonomiskt planeringsunderlag åt 
regeringen. 
 
Då reformen enligt Laan Smith och Peng (2010, ss. 17-18) genomfördes för att modernisera 
landet och integrera ekonomin med den internationella marknaden, uppstod ett behov av 
högkvalitativ redovisning som kunde locka till sig utländskt kapital. Författarna beskriver att 
reformationen accelererade ytterligare i början av 1990, då regeringen började tillåta privat 
ägande i företag som tidigare varit statliga, samtidigt som Kinas två aktiebörser öppnades i 
Shanghai och Shenzhen. Från att börserna öppnades och fram till 2004, ökade de börsnoterade 
bolagen lavinartat från 14 till 1 377 st., vilket ytterligare trappade upp efterfrågan på inhemskt 
och utländskt kapital (Peng, Tondkar, Laan Smith & Harless 2008, s. 450). Meyer (2008, s. 84) 
beskriver att incitamenten för både regeringen och företagen att alstra bra kinesisk finansiell 
rapportering stärktes ytterligare. Detta ledde enligt Meyer till en mycket snabb adoptering av 
IFRS; 2006 fastställdes att börsnoterade kinesiska företag skulle vara samstämmiga med 
regelverket redan år 2007. 
 
Meyer (2008, s. 66) uppmärksammar dock att IFRS togs emot med stor entusiasm, inte minst 
genom att det i februari 2006 översattes och infördes i Kinas redovisningsstandarder; Accounting 
Standards for Business Enterprises (ASBE, eller “kinesiskt GAAP” i folkmun) utfärdade av 
Kinas Ministry of Finance (MOF). Laan Smith och Peng (2010, s. 17) bekräftar att IASBs 
bedömning av kinesiska GAAP, är att regelverket har uppnått "betydande konvergens" med 
IFRS. I tillägg fann Peng m.fl. (2008, s. 465) att de finansiella rapporter som upprättats med 
regelverket uppfyller kraven för kinesisk redovisningskvalitet. En av de större olikheterna mellan 
kinesiska GAAP och IFRS som har anknytning till denna uppsats, är att kinesiska GAAP (ASBE 
8) förbjuder samtliga fall av reverseringar av tidigare nedskrivna tillgångar, medan IAS 36 endast 
förbjuder reversering av tidigare nedskriven goodwill (Meyer 2008, s. 66). 
 
Peng m.fl. (2008, s. 450) anger att den kinesiska aktiemarknaden är uppdelad i en A- och B-
aktiemarknad. A-aktier kan endast säljas och köpas av kinesiska medborgare, medan B-aktier är 
fria på den internationella marknaden. De redovisningsregler som gäller för ett kinesisk 
börsnoterat företag beror alltså, enligt Peng m.fl. (2008, s. 450-451), på vilken typ av aktie som 
utfärdats; A-aktier, B-aktier eller båda. Företag som utfärdar A-aktier är skyldiga att följa 
kinesiska GAAP, medan företag som ger ut B-aktier är skyldiga att följa IFRS. De som ger ut 
både A- och B-aktier är skyldiga att ge ut två uppsättningar av årsredovisningar. De IFRS-
baserade årsredovisningarna ska granskas av en internationellt erkänd revisor, medan 
årsredovisningar baserade på kinesiskt GAAP kan granskas av lokala revisionsbyråer. Bägge 
årsredovisningar måste ges ut till allmänheten samtidigt och en eventuell skillnad i 
nettoinkomster mellan kinesiska GAAP och IFRS måste ”förenas” och presenteras i bokslutets 
fotnoter. 
 

3.5.4 Karaktärisering av en redovisningstradition 
För att beskriva hur sammansättningen av ett samhälle påverkar redovisningstraditioner tog 
Hofstede (1984, ss. 83-84) fram en modell med kulturella dimensioner som kartlägger detta 
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inflytande. Attributen maskulinitet kontra femininitet utgör varandras motpoler på en skala som 
ska beskriva nivån av differentiering mellan könen i ett samhälle; en dimension. Till maskulinitet 
attributeras självförverkligande, hjältemod, bestämdhet och materiellt orienterad framgång. Till 
femininitet attributeras starka band i förhållanden, måttlighet, sympati och livskvalitet. Utöver 
dessa två motpoler lyfter Hofstede fram ytterligare tre skalor. Dimensionen individualism kontra 
kollektivism beskriver i vilken grad ett samhälle främjar svagt respektive starkt knutna sociala 
förbindelser mellan människor. Dimensionen stor kontra liten maktdistans beskriver graden med 
vilken människor accepterar stora respektive små skillnader i makt mellan varje steg i samhällets 
hierarkiska strukturer. Dimensionen starkt kontra svagt osäkerhetsundvikande beskriver graden 
med vilken medlemmar i ett samhälle accepterar osäkerhet och tvetydighet. Med hjälp av data 
som behandlar de attributerade kvaliteter som Hofstede tar upp för varje dimension, skapades ett 
index (Hofstede 1984, s. 85) för ett antal länder. Länderna kategoriseras alltså i förhållande till 
varandra genom nämnda indexering, utifrån kulturdimensionerna. 
 
Gray (1988, ss. 6-11) insåg att Hofstedes kulturella värderingsdimensioner kan relateras till 
principer för redovisning, som hon benämner redovisningsdimensioner. Gray tog fram följande 8 
principer utifrån Hofstedes modell, uppställda i form av 4 dimensioner med varsin motpol: 
 
Professionalism kontra lagstadgad styrning; att antingen ha en benägenhet att låta individuell 
professionalism styra och vara självreglerande, eller i kontrast besitta en eftergivenhet åt 
föreskrivna regler och föredra lagstadgad kontroll. Individualism i ett samhälle leder till en ökad 
sympati för principiell professionalism och kollektivism leder till sympati för lagstadgad 
styrning. Vidare uppstår professionalism lättare i samhällen som inte tenderar att undvika 
osäkerhet och där maktdistansen är låg. 
 
Enhetlighet kontra flexibilitet; att antingen tillämpa en enhetlig redovisningsmetod mellan företag 
och konsekvent använda metoden över tid, eller ha en ökad flexibilitet som anpassar metod efter 
de upplevda förhållandena i varje enskilt företag. Sympati för principiell enhetlighet uppstår i 
samhällen som är osäkerhetsundvikande och kollektivistiska. Enhetlighet uppstår även lättare i 
samhällen med stor maktdistans. 
 
Konservatism kontra optimism; konservatism indikerar en preferens åt att inneha en försiktig 
inställning till uppskattningar och mätningar, vilka syftar till att hantera osäkerheten i framtida 
händelser. Optimism indikerar benägenhet i samhället att ta större risker. Denna dimension är 
kopplad till osäkerhetsundvikande, där konservatism kommer av tendenser av försiktighet i 
samhället. Konservatism kommer även av en ökad femininitet i samhället. 
 
Sekretess kontra transparens; att antingen genom en sekretessorienterad inställning föredra 
konfidens och att vilja begränsa utlämnandet av information rörande verksamheten endast till de 
involverade i ledningsarbete och verksamhetsfinansiering, eller att föredra ett mer transparent, 
öppet och offentligt tillvägagångssätt. Sympati för sekretess uppstår i länder som är influerade av 
skepsis mot osäkerhet, stor maktdistans, kollektivism och maskulinitet. 
 

3.5.5 Anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 
Utöver skapandet av ovanstående modell etablerar Gray (1988, ss. 6-14) även associationer 
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mellan dimensionerna och redovisningstraditioner med hjälp av Hofstedes (1984, s. 85) data. 
Precis som Hofstede gjorde, kunde länder alltså beskrivas i relation till varandra. Gray 
attributerar värderingsdimensionen professionalism till USA och Storbritannien, som har en lång 
tradition av starka professionella associationer. Detta verifieras av Nobes (1998, ss. 174, 180-
181) då han beskriver företags redovisning i anglosaxiska länder som influerade av starka 
utomstående intressenter, vars kommersiella inflytande utgör den huvudsakliga makten över 
redovisningspraxis. Detta inflytande kan kopplas till individualism, låg maktdistans och lågt 
osäkerhetsundvikande. Nobes (1998, s. 181) kategoriserar även Tyskland på detta sätt, fast 
Tyskland bedöms ha lite svagare utomstående intressenter och ett förhållandevis mindre antal 
professionella redovisare, vilket alltså talar för tendenser mot kollektivism och starkare vilja att 
undvika osäkerhet. Däremot fann Hofstede (1984, s. 85) att Tyskland hade en maktdistans och 
maskulinitet som var förhållandevis jämbördig med anglosaxiska länder. Gray (1988, s. 12) har 
också tillskrivit anglosaxiska och kontinentala traditioner en nästintill jämbördig nivå 
professionalism, vilket alltså framstår som väl grundat i övrig litteratur. 
  
Gällande individualism och vilja att undvika osäkerhet fanns dock anmärkningsvärda skillnader 
mellan Storbritannien och Tyskland i Hofstedes (1984, s. 85) data, varför Gray (1988, s. 12) har 
tillskrivit Tyskland dimension enhetlighet och Storbritannien flexibilitet. Gray (1988, s. 9) 
kommenterar detta genom att påpeka att kontinentala länder som Frankrike tenderar att ha en 
tradition av en samhälleligt enhetlig reglering av redovisning, i kontrast till anglosaxiska länder 
som historiskt har strävat efter flexibilitet med målet att nå högre jämförbarhet. 
  
Gray (1988, s. 10) framhåller att konservatism är en av de mest centrala uppfattningarna inom 
redovisning generellt, då denna inställning är världsomspännande, allmängiltig för all 
redovisning och praktiskt taget antik. Grays användning av optimism som motpol kan alltså verka 
smått förvirrande, men det är nödvändigt för att symbolisera betydelsefulla skillnader mellan 
länder i deras olika nivåer av konservatism. Hofstedes (1984, s. 85) data leder till en 
kategorisering av anglosaxiska länder som förhållandevis optimistiska, i kontrast till de 
kontinentala som är mer konservativa. 
  
Slutligen kommenterar Gray (1984, s. 11) att kontinentala länder tenderar att ha en lägre 
detaljnivå i sin rapportering än anglosaxiska, vilket understödjer resonemanget att dessa länder 
sympatiserar för en högre nivå av sekretess. I enlighet med Hofstedes (1984, s. 85) data hamnar 
alltså tysk redovisning i kategorin av sekretessbenägna traditioner. I kontrast kategoriseras den 
anglosaxiska traditionen som transparent, till följd av mindre maktdistans, större individualism 
och mindre skepsis mot osäkerhet. 
  

3.5.6 Nuläget i den kinesiska redovisningen 
Hofstede (1984, s. 85) kunde inte göra en analys av den slutna hegemoniska kulturen i Kina, så 
Gray (1988, ss. 12-13) gjorde ingen bedömning av Kinas redovisningsdimensioner. Xinhua News 
Agency (2002) publicerade dock en intervju med Zhang Xingang, dekan för Hongkong City 
University, som argumenterar att trots att Hongkong är en särskilld administrativ region i Kina, är 
kulturen rotad i den långa traditionen av kinesisk kultur. Detta är intressant med tanke på att 
Hofstede presenterade data som beskriver kulturdimensioner för Hongkong. För att konstruera en 
hypotes om Kinas redovisningsdimensioner förefaller det sålunda framgångsrikt att utgå ifrån 
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Hongkongs kulturdimensioner. 
 
Tsang (2009, s. 3) beskriver att Hongkong blev brittisk koloni efter det så kallade opiumkriget 
(1839-42) och förblev så fram till 1997, då Hongkong enligt Kam (2010, s. 131) blev en särskild 
administrativ region. Kam förklarar att Deng Xiaoping, dåvarande generalsekreterare för det 
kommunistiska partiet, föreslog att Hongkong skulle återförenas med Kina under parollen ”ett 
land, två system”. Tanken var att det, inom det socialistiska Kina, kunde finnas kapitalistiska 
ekonomiska och politiska system inom särskilda administrativa regioner, som Hongkong och 
Macao. Kam (2010, s. 131) anger att Donald Tsang, chefsminister för Hongkong, tiden efter 
återförandet med Kina har visat på att implementeringen har varit lyckosam för Hongkong. Även 
Kinas dåvarande president, Hu Jintao, betonade det framgångsrika genomförandet och hyllade 
Deng för att föreslå det. Nie och Collins (2013, ss. 279-280) refererar till IASBs ordförande, 
Hans Hoogervorst, som har uppgett att kinesiska myndigheter som undersökt dubbellistade 
företag på Shanghai- och Hongkongbörserna fann att företagens vinster endast hade en 
genomsnittlig skillnad på 0,6 procent. Detta ser vi som en indikation på att det endast 
förekommer små skillnader i redovisningen mellan företag noterade i Kina respektive Hongkong. 
  
 
Genom att dessutom göra en mild viktning av Hongkongs fyra kulturindex i Hofstedes (1984, s. 
85) modell, i motsatt riktning från Storbritanniens kulturindex, kompenseras hypotesen dessutom 
mot influensen som den brittiska ockupationen kan anses ha haft på Hongkong. Således gör vi nu 
denna viktning, med milda 10 %; 
  
Individualism; 25 – (89-25) • 0,1 ≈ 19                        Maktdistans; 68 + (68-35) • 0,1 ≈ 71 
Osäkerhetsundvikande; 29 – (35-29) • 0,1 ≈ 28 Maskulinitet; 57 – (66-57) • 0,1 ≈ 56 
  
I Grays (1988, ss. 12-13) modell beskrivs de så kallade ”mindre utvecklade asiatiska kulturerna” 
som sympatisörer för lagstadgad styrning, enhetlighet, konservatism och sekretess. Här åsyftas 
exempelvis Republiken Kina (Taiwan), vars kulturindexvärden (Hofstede 1984, s. 85) är väldigt 
lika de som redovisas ovan; stark kollektivism, stor maktdistans, litet fokus på osäkerhet och 
stark maskulinitet. Mot bakgrund av detta kommer vi alltså att använda ovanstående 
redovisningsdimensioner från Grays modell, som vår tolkning av Kinas redovisningstradition. 
 

3.5.7 Ländernas hypotetiska inställning till redovisningsstandarder 
De tre ländernas karaktärer enligt Grays (1988, s. 12-13) och Hofstedes (1984, s. 85) modeller 
har beskrivits och verifierats. Dessa djupgående modeller kunde beskriva respektive 
redovisningstradition i helhet, så att en fullständig bild av ett lands karaktär uppnåtts. De 
förklarande kultur- och redovisningsdimensionerna är däremot för övergripande att lämpas för 
analys av IAS 36 p. 134. Många av dessa kan inte förklaras av ett lands efterlevnad av 
underparagraferna.  
 
Johansson (2010, ss. 492-494) redogör för huvudsakliga redovisningsrättsliga dimensioner som 
sätter ramarna för en övergripande bild av ekonomisk och juridisk verklighet. Johanssons (2010, 
ss. 495-496) modell innehåller en dimension för ekonomisk verklighet, “substance” kontra 
“form”; att antingen dras mot normen att ge en rättvisande substansorienterad bild (avsnitt 3.5.1), 
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eller att följa den form som ingående reglering föreskriver (avsnitt 3.5.2). Dessutom utgör 
dimensionen regel- kontra principbaserad norm karaktäriseringen av den juridiska verklighet 
som ett undersökt objekt ger uttryck av. Systemet är mycket generellt och kan appliceras på 
enskilda normer eller på agregat av normer (mikro-/makronivå).  
 
Därmed kan karaktäriseringarna av länderna med framgång översättas till hypoteser för deras 
inställning till redovisning och reglering i detta system. Hypoteserna redovisas i figur 1. 
 

 
Figur 1: Hypoteser 

 
I figur 1 markeras H0 Storbritannien med “S0” i figuren, H0 Tyskland markeras med “T0” och H0 
Kina markeras med “K0”. Då karaktäriseringen utgörs av Hofstedes (1984, s. 85) indexering 
(relativ beskrivning) som föranleder Grays (1988, s. 12-13) klassificering, är beskrivningen av ett 
lands hypotes relativ i systemet av dimensioner. I modellen placeras K0, S0 och T0 i relation till 
varandra.  
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4. Empiri och analys 

4.1 Bortfall i studien 

4.1.1 Empiri 
Bland de kinesiska bolagen fanns 14 bortfall vilket motsvarar 46,67 % av landets 30 giltiga 
datakällor. I datamaterialet från Storbritannien fanns ett bortfall, som motsvarar 3,33 % av 
landets 30 analyserade datakällor. Data från Tyskland innehöll inte några bortfall. 
 

4.1.2 Analys 
Som nämnt i avsnitt 2.6.1 inträffar bortfall då företag i urvalet inte har redovisad goodwill. 
Bortfallen substitueras. Företag som ersätter bortfall är de efterföljande i ordningen avseende 
indexvärde. Förfarandet bryter mot definitionen av urvalet som presenterades under avsnitt 2.6, 
men inte mot någon av forskningsfrågorna, syftet eller avgränsningen (se avsnitt 1.2.1 och 1.3). 
Substitueringen bryter ej heller mot mål- eller rampopulationen. Därför anses Dahmströms (2005, 
s. 327) oro angående denna metod och risken att man inte till fullo mäter det som uppsatsen 
kräver, inte bli ett problem ur metodologisk synvinkel. 
 
De substituerande företagen är fortfarande bland de mest resursstarka i respektive land. Ett 
rimligt antagande anses därför vara att substituerande företag har goda monetära förutsättningar 
att erhålla den expertis som krävs för att uppbåda finansiella rapporter i enlighet med ledningens 
och externa intressenters förväntningar. Detta får relevans då företagens motiv till god finansiell 
rapportering härstammar från nämnda förväntningar. Den omfattande finansiering som krävs för 
att driva de substituerande verksamheterna ger också en indikation om att deras motiv att 
tillgodose externa intressenters förväntningar, är jämbördiga med de initialt valida företagens 
motiv. 
 
Mot bakgrund av detta bedöms bortfallet vara av ringa betydelse för studiens validitet. 
 

4.2 Efterlevnad av IAS 36 p. 134 bland kinesiska bolag 

4.2.1 Empiri 
Resultatet från den kinesiska börsen inkluderar 30 företag. Gällande underparagraf C angav 2 
företag verkligt värde minus försäljningskostnader som grund för återvinningsvärde och 19 angav 
nyttjandevärde. Resterande 9 verksamheter angav ingen grund alls. Totalt 11 företag angav mer 
än två viktiga antaganden för beräkning av återvinningsvärde (D/E i.).  

 



 
 

31 

 
 
För totalt antal underparagrafer efterlevs IAS 36 p. 134 enligt tolkningsmodellen (se avsnitt 3.4) i 
genomsnitt till 74,3 % av företagen. 
 

4.2.2 Analys 
Resultatet från underparagraf A visar att 10 % av företagen i Kina har misslyckats med att 
redovisa fördelningen av goodwill på kassagenererande enheter. Detta kan belysas ytterligare 
med resultatet från underparagraf F i. Där framgår att samtliga företag har uttalat sig om huruvida 
goodwill ska skrivas ned och om risken för att beslutet kan vara felaktigt. Därför anses dessa tre 
har begått ett allvarligt fel med hänsyn till underparagraf A. Genom att både underlåta att allokera 
goodwill (A) och samtidigt presentera ett resonemang som förefaller vara grundat i en 
nedskrivningsprövning (F i.), förefaller företagen inte ha någon transparens i sin redovisning. 
Detta är särskilt relevant med hänsyn till att Devalle och Rizzato (2012, s. 1) beskriver 
transparens som viktigt för investerare, som inte kan avgöra validiteten i dessa företags 
nedskrivningstest på grund av anmärkningsvärt bristfällig information. 
 
Nästföljande tre underparagrafer (C, D/E i och D/E ii) kräver att företagen beskriver huruvida de 
beräknar återvinningsvärde med verkligt värde minus försäljningskostnader eller nyttjandevärde 
(C), vilka viktiga antaganden som återvinningsvärdet är känsligt för (D/E i.) och metoderna 
bakom viktiga antaganden (D/E ii.). Underparagraferna kan anses vara förbundna och beskrivs 
även i litteraturen, exempelvis av Husmann och Schmidt (2008, ss. 49-50) och IAS 36 p. 134 i 
nära relation till varandra. Därför är följsamheten i utfallet avseende de tre underparagraferna 
väntad bland de kinesiska bolagen, åtminstone till en viss grad. Vid ett nedskrivningstest av 
redovisad goodwill är det även svårt att bortse från dessa tre krav. Oförmågan att leva upp till 
dessa krav hos de kinesiska företagen, som i genomsnitt är 31,1 %, är därför anmärkningsvärd. 
Problemen hos de kinesiska företagen att uppfylla de fyra första (A, C, D/E i. och D/E ii.) 
elementära underparagraferna skulle kunna relateras till den relativt sena och snabba 
introduktionen av IFRS i Kina som Meyer (2008, s. 84) nämner. 
 
Ännu svårare har bolagen för nästa tre underparagrafer (D/E iii-v.). Den genomsnittliga 
oförmågan att leva upp till standarden är i dessa tre 43,3 %. Omkring hälften av företagen kunde 
inte specificera perioden för kassaflöden (D/E iii.) och nästan ⅔ misslyckas med att beskriva 
diskonteringsräntan före skatt (D/E v.). Detta är dock inte förvånansvärt, med hänsyn till att mer 
än en tredjedel av företagen misslyckades med att redovisa grundläggande metodik bakom sina 
antaganden (D/E ii.). Precis som vid underparagraf A är detta dock en indikation på bristande 
transparens och brist på uppriktighet mot externa intressenter (Devalle & Rizzato 2012, s. 1). 
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Utfallet för redovisning av tillväxttakt (D/E iv.) ligger på 80 % godkända företag. Det kan 
jämföras med utfallet på 36,6 % för antal företag som presenterat fler än två viktiga antaganden 
för nedskrivning. Den stora skillnaden indikerar att användningen av tillväxttakter varit låg och 
att många företag kan fått “gratis poäng” på underparagraf D/E iv. De kan således ha blivit 
godkända just därför att de inte använder tillväxttakter vid beräkning av återvinningsvärden. 
 
Av de sju företag som skrev ner sin goodwill misslyckades ett med att redovisa värden som 
tilldelats viktiga antaganden för nedskrivning av de kassagenererande enheterna (figur 5, F ii.). 
Däremot misslyckades sex av de sju företagen med att beskriva följdeffekter av en ändring i 
viktiga antaganden (figur 5, F iii.). Storleken på datamaterialet är här ganska liten, varför detta 
bedöms vara en mild indikation på ett dåligt resultat avseende F iii. och ett starkt resultat 
avseende F ii. 
 
Efterlevnaden av samtliga underparagrafer i p. 134 var som framgår av resultatet i genomsnitt 
74,3 % bland de kinesiska företagen. Vid exkludering av underparagrafer som kan anses ge 
upphov till “gratis poäng” (D/E iv., F ii. och F iii.) efterlevs p. 134 i genomsnitt till 69,5 %. 
 

4.3 Efterlevnad av IAS 36 p. 134 bland bolag i Storbritannien 

4.3.1 Empiri 
Resultatet från Storbritannien inkluderar 30 företag. Gällande underparagraf C angav 4 företag 
verkligt värde minus försäljningskostnader som grund för återvinningsvärde, 23 angav 
nyttjandevärde och 3 angav bägge. Vi fann 23 företag som angav mer än två viktiga antaganden 
för beräkning av återvinningsvärde (D/E i.).  
 

 
 
För totalt antal underparagrafer efterlevs IAS 36 p. 134 enligt tolkningsmodellen (se avsnitt 3.4) i 
genomsnitt till 90,3 % av företagen. 
 

4.3.2 Analys 
Inga brittiska företag misslyckades med att redovisa allokering av goodwill på kassagenererande 
enheter enligt underparagraf A. Samtliga 30 företag godkändes även avseende redovisning av 
grund för återvinningsvärde (C), minst två viktiga antaganden för beräkning (D/E i.) och metoder 
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bakom dessa antaganden (D/E ii.). Här tyder den höga nivån av godkända upplysningar alltså på 
transparens och vilja att tillmötesgå utomstående intressenter (Devalle & Rizzato 2012, s. 1). 
 
Först vid de tre underparagraferna rörande detaljerna bakom viktiga antaganden finns något att 
kommentera. Oförmågan att leva upp till dessa krav är i snitt 24,4 %. Omkring ⅕ av företagen 
lyckas inte precisera den budgeterade perioden för kassaflöden (D/E iii.) och ⅓ redovisade inte 
en exakt diskonteringsränta före skatt för enskilda kassagenererande enheter (D/E v.). Gällande 
presentationen av precis extrapolerande tillväxttakt (D/E iv.) uppnår de brittiska företagen 83,3 % 
efterlevnad. Det är ett förhållandevis högt värde i relation till frekvensen på 76,7 % för 
användning av fler än två antaganden, då denna frekvens indikerar användning av tillväxttakter. 
Annat uttryckt förefaller Storbritannien inte ha fått många “gratis poäng” avseende D/E iv. 
 
Av de tio företag som skrev ner sin goodwill misslyckades ett med att redovisa värden som 
tilldelats viktiga antaganden för nedskrivning av de kassagenererande enheterna (figur 5, F ii.). 
Sex av de tio företagen misslyckas med att beskriva följdeffekter av en ändring i viktiga 
antaganden (figur 1, F iii.), vilket ger en svag indikation på ett mediokert utfall avseende F iii. 
och ett starkt resultat avseende F ii. 
 
Storbritanniens genomsnittliga efterlevnad av samtliga underparagrafer i p. 134 var 90,3 %. Vid 
exkludering av underparagrafer som kan anses ge upphov till “gratis poäng” (D/E iv., F ii. och F 
iii.) efterlevs p. 134 i genomsnitt till 91,9 %.  
 

4.4 Efterlevnad av IAS 36 p. 134 av tyska bolag 

4.4.1 Empiri 
Resultatet från Tyskland inkluderar 30 företag. Gällande underparagraf C angav 5 företag 
verkligt värde minus försäljningskostnader som grund för återvinningsvärde, 14 angav 
nyttjandevärde och 11 angav bägge. Vi fann 21 företag vilka angav mer än två viktiga 
antaganden för beräkning av återvinningsvärde (D/E i.).  
 

 
 
För totalt antal underparagrafer efterlevs IAS 36 p. 134 enligt tolkningsmodellen (se avsnitt 3.4) i 
genomsnitt till 89,0 % av företagen. 
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4.4.2 Analys 
Inga tyska företag misslyckades med att redovisa allokering av goodwill på kassagenererande 
enheter enligt underparagraf A. Samtliga 30 företag beskrev grund för återvinningsvärde (C), 
minst två viktiga antaganden för beräkning (D/E i.) och metoden bakom dessa antaganden (D/E 
ii.). 
 
Däremot brister flera tyska företag vid de tre underparagraferna avseende detaljerna bakom 
viktiga antaganden. Oförmågan att leva upp till dessa krav är i snitt 28,9 %. Mer än � av 
företagen preciserar inte den budgeterade perioden för kassaflöden (D/E iii.) i enlighet med 
standarden och 43,3 % redovisar inte exakt diskonteringsränta före skatt för enskilda 
kassagenererande enheter (D/E v.). De tyska företagens redovisning av precis extrapolerande 
tillväxttakt (D/E iv.) uppgår till 83,3 %. Detta är ett högt värde i relation till användningen av fler 
viktiga antaganden än två, som uppgår till en frekvens på 70 %. Inga av de elva företag som 
skrev ner sin goodwill misslyckades med att redovisa värden som tilldelats viktiga antaganden 
för nedskrivning av de kassagenererande enheterna (figur 1, F ii.). Av dessa elva misslyckas sju 
med att beskriva följdeffekter av en ändring i viktiga antaganden (figur 1, F iii.). Alltså, en svag 
indikation på ett mediokert utfall avseende F iii. och ett starkt resultat avseende F ii. 
 
De tyska företagen efterlever samtliga underparagrafer i p. 134 till i genomsnitt 89,0 %. Vid 
exkludering av underparagrafer som kan anses ge upphov till “gratis poäng” (D/E iv., F ii. och F 
iii.) efterlevs p. 134 i genomsnitt till 90,0 %.  
 

4.5 Ansträngningsfrekvens 

4.5.1 Empiri 
Resultatet från kinesiska bolag visade att 24 företag av 30 godkändes på underparagraf D/E iv. 
och 11 företag angav mer än två viktiga antaganden som bakgrund för nedskrivning. Inga företag 
använde både verkligt- och nyttjandevärde vid beräkning av återvinningsvärde. 
 
Bland företagen från Storbritannien godkändes 25 företag av 30 på underparagraf D/E iv. och 23 
företag angav mer än två viktiga antaganden som bakgrund för nedskrivning. Tre företag använde 
både verkligt- och nyttjandevärde vid beräkning av återvinningsvärde. 
 
Vi fann liknande resultat hos de tyska företagen där 25 företag av 30 godkändes på underparagraf 
D/E iv. och 21 företag angav mer än två viktiga antaganden som bakgrund för nedskrivning. Elva 
tyska företag använde både verkligt- och nyttjandevärde vid beräkning av återvinningsvärde. 
 
Av de totalt 90 företagen skrev 28 ner sin goodwill; 7 kinesiska företag, 10 brittiska och 11 tyska. 
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4.5.2 Analys 
Avsikten är att använda ansträngningsfrekvensen (se avsnitt 3.4.1) vid analys av skillnader och 
likheter mellan länders redovisning. Inledningsvis analyseras själva måttet för att tydliggöra hur 
det ska tolkas. 
 
Här redovisas kalkylerna för måttet, då en viktig insikt bakom måttet återfinns i själva 
beräkningen; 
 
Kina:   [ (24/30) • (11/30) + (0/30) + (6/7) + (1/7) ] / 4 = 0,37 
Storbritannien: [ (25/30) • (23/30) + (3/30) + (9/10) + (4/10) ] / 4 = 0,51 
Tyskland:  [ (25/30) • (21/30) + (11/30) + (11/11) + (4/11) ] / 4 = 0,53 
 
Av kalkylerna framgår en viss variation av antalet datakällor från land till land. Den beror på att 
olika antal företag i varje land har gjort nedskrivning. Det finns därmed en skillnad i 
intersubjektivitet mellan ansträngningsfrekvenserna. Eller annat uttryckt; eftersom det är flest 
datakällor i Tysklands ansträngningsfrekvens, är just detta utfall bättre på att förutspå beteendet 
för ett givet tyskt företag, än vad Kinas ansträngningsfrekvens är för ett givet kinesiskt företag. 
Detta gör måttet mindre matematiskt representativt för företagen i de tre länderna, än exempelvis 
den totala genomsnittliga efterlevnaden av samtliga underparagrafer. Genom att beskriva detta 
kommuniceras att ansträngningsfrekvensen bör tas “med en nypa salt”. Som nämnt i avsnitt 3.4.1 
kan måttets kredibilitet även ifrågasättas då det är framtaget genom induktion av studenter. Detta 
gäller dock inte variabel nr. 4 och 5 (se avsnitt 3.4.1), då de inte är framtagna med hjälp av 
induktion, utan är fullgoda mått på observerbara fenomen. Det bör däremot noteras att dessa 
också lider av samma matematiska problematik gällande intersubjektivitet, som 
ansträngningsfrekvensen. 
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4.6 Jämförelse av ländernas tillämpning av p. 134 

4.6.1 Empiri 
För varje enskild underparagraf finns ett visst antal företag som godkänns i Storbritannien. Snittet 
av antalet godkända företag i Storbritannien från samtliga underparagrafer är 27,1 företag (Figur 
7). Underparagrafer som exkluderas i figur 8 är D/E iv., F ii. och F iii. 

 

 
 
Figur 7: Kinas andel av cirkeldiagrammet är 29,3 %, Storbritanniens andel är 35,6 % och 
Tysklands andel är 35,1 %. 
 
Figur 8: Kinas andel av cirkeldiagrammet är 27,7 %, Storbritanniens andel är 36,6 % och 
Tysklands andel är 35,8 %. 
 

4.6.2 Analys 
I denna del av kapitlet läggs fokus på jämförelse mellan ländernas utfall. I avsnittet finns vissa 
brott mot ordningsföljden av ländernas respektive analyser, som tillämpats tidigare i kapitlet 
(bokstavsordning; Kina, Storbritannien, Tyskland). Inledningsvis analyseras figur 2, 3 och 4 från 
föregående avsnitt. Avseende de fyra första underparagraferna finns en anmärkningsvärd skillnad 
mellan Kina och de europeiska länderna. I Kinas data från underparagraf A finns 3 företag som 
kan sägas ha misslyckats med nedskrivningsprövningen helt och hållet med tanke på transparens. 
Inga sådana fall finns i de två andra länderna. De kinesiska företagen uppvisar även en oförmåga 
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att redogöra för om beräkningar av återvinningsvärde är till verkligt värde minus 
försäljningskostnader eller nyttjandevärde (C), vilka viktiga antaganden som använts (D/E i.) och 
metoderna bakom viktiga antaganden (D/E ii.). Som nämnt under avsnitt 1.1 har brittiska och 
tyska företag dock sedan januari 2005 haft krav på sig att rapportera denna information, vilket ger 
dem 8 års erfarenhet av detta vid bokslutet år 2012. De kinesiska företagen har jämförelsevis 5 
års erfarenhet och som framförts av Meyer (2008, s. 84) fick företagen endast ett år på sig att 
anpassa sin redovisning efter IFRS. 
 
Gällande underparagrafer D/E iii. till D/E v. är frekvenserna däremot mer likartade mellan 
länderna. Alla tre länder visar en nedgång från D/E ii. till D/E iii., följt av ett markant starkare 
värde för D/E iv. och avslutningsvis en än mer markant nedgång i D/E v., där frekvensen i 
samtliga länder blir den svagaste av de 10 underparagraferna. Kinas efterlevnad av de tre 
underparagraferna är dock i snitt 45,7 %, medan Tyskland uppnår 71,1 % i snitt och 
Storbritannien 75,6 %. Det finns alltså även här en betydande skillnad mellan Kina och de två 
europeiska länderna.  
 
Även i F-underparagraferna syns en tydlig följsamhet hos länderna, med försumbar skillnad i 
distributionen av antal godkända företag per underparagraf och 92,2 % efterlevnad för alla tre 
länder. Bakomliggande data finns dock att analysera med hänsyn till företagen som skrivit ner sin 
goodwill (figur 5). Frekvenser för dessa företag har i stort sett samma följsamhet som hittills har 
förekommit i jämförelsen mellan länderna; ett dåligt resultat för Kina avseende F iii. och 
mediokra resultat för Tyskland och Storbritannien. Ett brott i följsamheten kan dock identifieras 
avseende underparagraf F ii., där även de kinesiska företagen uppnår ett starkt resultat. Därmed är 
frekvensnivåerna en abrupt avvikelse från trenden som hittills kunnat utläsas från jämförelsen 
mellan länderna. Sammantaget klarar länderna sig mycket bra avseende F ii., där endast två av de 
28 företag som skrivit ner sin goodwill inte lever upp till standarden. I kontrast till detta uppnår 
länderna, med hänsyn till känslighetsanalysen (F iii.), sina lägsta frekvenser i studien.  
 
Genom att använda cirkeldiagram i figur 7 och 8 med kommenterande procentenheter tydliggörs 
skillnaden mellan ländernas sammanlagda efterlevnad av IAS 36 p. 134 och efterlevnad av de 
underparagrafer som inte kan ge upphov till “gratis poäng”. När figurerna jämförs syns att 
andelarna för både Tyskland (+ 0,8 %) och Storbritannien (+ 1,0 %) ökar medan Kinas andel 
minskar, när “gratis poäng” exkluderas. Både Tyskland och Storbritannien uppnår även en 
ökning i själva snittet, medan Kinas snitt går ner. Implikationen är att kinesiska företag faktiskt 
fått “gratis poäng” av tolkningsmodellen, vilket därmed kompenserats av just detta 
analysmoment. Ökningen i EU-ländernas snitt är svårare att förklara, men det skulle kunna bero 
på att ländernas oförmåga att leva upp till p. 134 får en större genomslagskraft för varje extra 
underparagraf som de utsätts för. Det kan även bero på att de underparagrafer som har 
exkluderats är svårare att leva upp till än genomsnittet. 
 
Ansträngningsfrekvensen bland de kinesiska bolagen på 0,37 visar på ett ganska lågt 
övergripande engagemang i samband med redovisning av goodwill. Denna frekvens inger ingen 
stark övertygelse om att företagen lägger någon anmärkningsvärd vikt vid att beakta just p. 134 i 
IAS 36, vilket även styrks av den mer djupgående analysen i avsnitt 4.2. Den brittiska 
ansträngningsfrekvensen på 0,51 och den tyska på 0,53 visar på ett mer mediokert engagemang i 
efterlevnad av punkten. Det förefaller dock inte orimligt att de europeiska företagen åtminstone 
är medvetna om de kvalitativa redovisningsegenskaperna begriplighet och tillförlitlighet (se 
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avsnitt 3.2.2), med externa intressenter i åtanke. 
 
Till sist är förhållandet mellan genomsnittet godkända underparagrafer och 
ansträngningsfrekvensen, ungefär 0,5 för samtliga länder (figur 7). En ökning med 0,01 i 
ansträngningsfrekvens, ger en ökning med 2 % i den genomsnittliga procentenheten. Med andra 
ord förefaller det finnas ett samband här, som ger styrka åt tesen att en låg ansträngningsfrekvens 
faktiskt innebär att ett land skulle kunna göra bättre ifrån sig. Värt att notera är att det inte 
framgår av dessa siffror exakt vad problemet i ett land med låg ansträngningsfrekvens är. Det kan 
bero på en mängd olika faktorer, inte minst strukturell problematik som brist på kunskap, 
attityder i näringslivet, statens attityder och så vidare. 
 
Skillnaden i genomsnittet godkända underparagrafer mellan Storbritannien och Tyskland är 1,3 
% och skillnaden mellan Tyskland och Kina är 14,7 %. Vid exkludering av de underparagrafer 
som kan anses ge “gratis poäng” (D/E iv., F ii. och F iii.) är skillnaden mellan Storbritannien och 
Tyskland 1,9 % och skillnaden mellan Tyskland och Kina är 20,5 %. 
 

4.7 Analys utifrån redovisningstraditioner 
I detta avsnitt presenteras ingen empiri eftersom studiens resultat har presenterats i sin helhet. 
Analysen struktureras kring Johanssons (2010, s. 495) modell och anknyter till de olika aspekter 
av karaktärisering av redovisningstraditioner som presenterats i referensramen. Hypoteser för 
respektive land återfinns i avsnitt 3.5.7. Avsnitt 3.5.4 beskriver vilka av Hofstedes (1984, ss. 83-
84) kulturella attribut som konstituerar de olika extremerna i Grays (1988, ss. 12-13) 
redovisningsdimensioner. Analysen utförs genom att tolka ländernas frekvenser i relation till 
varandra. Detta är gångbart då Hofstede och Gray kategoriserat länder i förhållande till varandra. 
Konsekvensen blir att styrkan hos länders respektive frekvenser i sig inte är relevanta i detta 
avsnitt. Endast frekvensernas styrka i förhållande till varandra har relevans. I analysen görs 
kopplingar mellan Johanssons dimensioner och studiens utfall, med hjälp nämnda kultur- och 
redovisningsdimensioner. 
 

4.7.1 Form kontra substans i redovisning 
Enligt Storbritanniens karaktär ska landet uppvisa stark professionalism, någon som även gäller 
Tyskland, om än i något lägre grad (avsnitt 3.5.5). Kina har i litteraturen bedömts ha en stark 
enhetlighet och befinner sig sålunda i motsatt ände av dimensionen (avsnitt 3.5.6). Detta visar sig 
i hypoteserna i form av att tyska och brittiska företag tros sträva efter en högre grad av substans i 
sin redovisning än de kinesiska.  
 
Den individualism som föranleder professionell självreglering tolkas i analysen som kopplad till 
underparagraf C, där företagen tillåts välja det högre av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärde som grund för återvinningsvärde. Detta är en tydligt 
principbaserad underparagraf som har ett lagstiftningsmässigt synssätt med ursprung i 
Storbritannien (Alexander & Jermakowicz, 2006, ss. 139-40). Har bägge värden använts anses 
det i denna analys vara en indikation på professionalism och i förlängningen substansorienterad 
redovisning. Att inga företag i Kina använder både nyttjandevärde och verkligt värde minus 
försäljningskostnader är utifrån resonemanget väntat. Storbritannien uppnår dock endast 10,0 % 
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vilket i jämförelse med Tysklands 36,7 % inte är väntat, då brittisk professionalism beskrivs som 
starkare än tysk i referensramen. Att själv bestämma vilka antaganden som tillförs utöver 
kassaflöden och diskonteringsränta i beräkning av återvinningsvärde (D/E i.) kopplas också till 
individualism. I Storbritannien redovisar 76.7 % av företagen mer än två antaganden, vilket i 
relation till Tysklands 70,0 % och Kinas 36,7 % talar för den grad av professionalism som har 
tilldelats länderna. Dessa värden för professionalism kan sammantaget tolkas som en bekräftelse 
av hypoteserna, bortsett från de värden som uppnås av Tyskland. 
 
Osäkerhetsundvikande är enligt referensramen (avsnitt 3.5.4) ett attribut som får en 
redovisningstradition att uppvisa lägre professionalism. Analysen tolkar att 
osäkerhetsundvikande kan identifieras vid momenten, i nedskrivningsprövningen, som inte 
föreskriver att någon information presenteras. Genom att utelämna information kan företagen 
gardera sig mot eventuella fel. Genomsnittlig procent godkända underparagrafer för ett land och 
genomsnittlig procent exklusive de underparagrafer som innehåller moment där företagen inte är 
tvungna att lämna information (D/E iv., F ii. och F iii.), är de två frekvenser som behöver 
jämföras. Skillnaden mellan dessa värden är 4,8 % för Kina, 1,6 % för Storbritannien och 1,0 % 
för Tyskland. Detta talar alltså för hypotesernas riktighet, med undantag för det förhållandevis 
starka tyska resultatet. 
 

4.7.2 Regel- kontra principbaserad redovisning 
Hypoteserna beskriver regelbaserade redovisningssystem i Tyskland och Kina, samt 
principbaserat system i Storbritannien.  
 
Utfallet från samtliga underparagrafer kan kopplas till anglosaxisk redovisningstradition, då 
IFRS-standarderna härstammar från det brittiska principbaserade redovisningssystemet. Här 
uppnår de brittiska företagen 90,3 %, de tyska 89,0 % och de kinesiska 74,3 %. Denna 
ordningsföljd är visserligen i linje med hypoteserna, men Tysklands frekvens är oväntat hög. 
Således identifieras här en avvikelse från hypotesen om tysk redovisning. 
 
Vidare finner analysen en koppling mellan ett högt engagemang i samband med redovisning och 
principbaserad redovisning. Detta för att principbaserade redovisningsbeslut kräver en högre nivå 
av ansträngning från redovisarens sida, då denne inte kan förlita sig helt på föreskrivna regler. 
Därmed får ansträngningsfrekvensen relevans för denna bedömning. Tyskland uppnår 0,53 i 
ansträngningsfrekvens, Storbritannien 0,51 och Kina 0,37. Även här identifieras alltså en 
avvikelse från hypotesen om Tysklands redovisningstradition. 
 

4.7.3 Övergripande implikationer 
Det identifieras en tydlig problematik i att IFRS-standarder i grunden är formulerade för att öka 
substansen i redovisning och har sitt ursprung i ett principbaserat redovisningssystem. När ett 
företag i ett land med tradition alstrad av ett regelbaserat system lever upp till ett krav som är 
principbaserat, så kan ifrågasättas om detta beteende inte snarare är ett tecken på just sympati för 
form och reglering. 
 
Underlaget i denna studie bedöms inte kunna reda ut ovanstående problematik, varför 
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implikationerna av frekvenser som avviker från en hypotes, försvagas med 50 %. Detta inte för 
att per definition uppnå korrekt bild av implikationer som är vaga, utan för att säkra att fyndet av 
problematiken får genomslag i studiens resultat. Det är alltså inte tydligt på något sätt att det just 
är en försvagning med 50 % som är lämplig, utan detta kan både vara för mycket och för lite. 
  



 
 

41 

5. Slutsatser 

5.1 Första forskningsfrågan 
Frågan som besvaras lyder; “I vilken grad följs IAS 36 p. 134 i de respektive länderna?” 
 
Tolkningsmodellen är designad att bedöma om ett företag har levt upp till varje enskilt krav i p. 
134 och ger varken svaret “ja” eller “nej” på frågan huruvida företagen i ett land följer punkten. 
Som framgår av forskningsfrågan handlar det om efterlevnadsgrad i varje land. Denna grad kan 
inte heller kvantifieras. Det illustreras av skillnaden mellan de två sammanfattande mått som 
presenteras i analyserna; den genomsnittliga procentenheten godkända företag för samtliga 
underparagrafer och den genomsnittliga procentenheten exklusive underparagrafer som anses ge 
upphov till “gratis poäng” (D/E iv., F ii. och F iii.). Tolkningsmodellen som använts är även 
framtagen med kvalitativa metoder och fungerar under förutsättningen att den som använder 
modellen gör tolkningen som föreskrivs. Således krävs ett kvalitativt svar. 
 
Att fatta ett beslut utifrån ett nedskrivningstest utan att allokera sin goodwill på kassagenererande 
enheter ses som ett allvarligt misstag. De tre kinesiska företag som gjort just detta ger en 
indikation om att utomstående intressenter som delges redovisningen från ett genomsnittligt 
kinesiskt bolag, riskerar att gå miste om synnerligen relevant information. 
 
En förhållandevis stor skillnad mellan Kina och de europeiska länderna i studien, återfinns i de 
två sammanfattande måtten. Graden av följsamhet är alltså olika och IASBs mål med IFRS om 
internationell jämförbarhet i redovisning, är alltså inte uppnått av de kinesiska företagen. 
Företagen i Storbritannien och Tyskland uppnår ett starkt resultat i de två sammanfattande måtten 
och skillnaden mellan ländernas frekvenser i dessa mått är små. Alltså finns här en följsamhet 
som talar för att de brittiska och tyska företagen uppnår jämförbarhet i sin redovisning av 
goodwill. 
 
Mot bakgrund av ovanstående är studiens slutsats att IAS 36 p. 134 följs i låg grad av företag i 
Kina och i hög grad av företag i Storbritannien och Tyskland. 
 

5.2 Andra forskningsfrågan 
Frågan som besvaras lyder; “Vilka skillnader finns i tillämpning av IAS 36 p. 134 mellan 
undersökta länder?” 
 
Frågan kräver likt föregående fråga, ett kvalitativt svar. Att beskriva skillnader i tillämpning av 
IAS 36 p. 134 mellan länder indikerar även att alla observerbara skillnader ska presenteras. 
Därför är det inte endast ländernas förmåga att leva upp till p. 134 som kommenteras i denna 
slutsats, utan samtliga aspekter av resultatet som alstrats av tolkningsmodellen. 
 
De inledande och mer basala av underparagrafer (A till D/E ii.) efterlevs av tyska och brittiska 
företag till punkt och pricka. Företagen i Kina har däremot en genomsnittlig procentuell 
oförmåga att leva upp till kraven på ca 25 %. I de resterande underparagraferna får även 
företagen från Tyskland och Storbritannien svårt att leva upp till kraven. De visar dock på en 
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anmärkningsvärd följsamhet som de kinesiska företagen inte delar. Bristen på följsamhet som 
kontrasterar de europeiska och kinesiska företagen i studien, visar sig även i de två övergripande 
måtten som nämns under avsnitt 5.1. Både genom de faktiska frekvenserna och genom 
skillnaderna i frekvens mellan måtten som belysts i analysen. Slutligen har de europeiska 
länderna högre ansträngningsfrekvenser, även dessa följsamma, som indikerar en högre nivå av 
medvetenhet om, och ansvar för det egna företaget och externa intressenter. 
 
Sammantaget talar resultatet inte för en betydelsefull skillnad mellan de tyska och brittiska 
företagens tillämpning av IAS 36 p. 134. Skillnaden mellan de två europeiska ländernas företag 
och de kinesiska är däremot betydelsefull och ganska stor. 
 

5.3 Tredje forskningsfrågan 
Frågan som besvaras är; “Vilka är kopplingarna mellan uppsatsens resultat och litteraturens 
definition av redovisningstraditionerna?” 
 
Som i tidigare slutsatser krävs ett kvalitativt svar. Viktigt att påpeka är även att forskningsfrågan 
anmodar om presentation av kopplingar mellan resultatet och redovisningstraditioner. I kontrast 
till detta avser studien inte att alstra nya definitioner av rådande tradition i respektive land genom 
analys av utfallet från tolkning av en ensam punkt i en enskild standard. Slutsatsen presenteras 
med hjälp av Johanssons (2010, ss. 495-496) grafiska modell; 
 

 
Figur 9: Avvikelser från redovisningstraditioner 

 
Som framgår av figur 9 identifieras en relativ förskjutning av Tysklands förmodade inställning 
till IAS 36 p. 134. Tyskland uppvisar professionalism och osäkerhetsundvikande som är 
jämbördigt med Storbritannien, vilket alltså talar för en jämbördig nivå av strävan efter substans 
mellan dessa länder. Vidare uppvisar de tyska upplysningarna enligt p. 134 sympati för 
principbaserad redovisning i studien. Detta mot bakgrund av en ansträngingsfrekvens och 
genomsnittlig procent godkända underparagrafer som är jämbördig med brittiska värden. 
Slutligen är implikationerna av detta dock något svaga, med hänsyn till resonemanget i avsnitt 
4.7.3. 
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Inga av ovanstående betydelsefulla avvikelser kunde identifieras för vare sig Kina eller 
Storbritannien. 
 
Slutsatsen är att studien kan etablera en koppling mellan resultatet och redovisningstraditioner i 
Storbritannien och Kina. Kopplingen mellan tysk redovisningstradition och utfallet är dock svag. 
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6. Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns skillnader mellan länder i hur 
upplysningskraven i IAS 36 p. 134 efterlevs av företag. Ett tillägg till detta var att undersöka om 
dessa skillnader härstammar från olika redovisningstraditioner. Genom att besvara de tre 
forskningsfrågorna med ett representativt urval av länder och företag, har uppsatsens syfte 
uppnåtts på ett systematiskt sätt. 
 
Trots att det visat sig finnas skillnader i hur IFRS tolkas i olika kulturer, finns indikationer på att 
harmoniseringen av redovisningssystem kan öka med tidens gång. Tydligast framgår detta av 
likheterna mellan Tyskland och Storbritannien. Allt sedan tiden gått från att lagpliktig 
redovisning enligt IFRS infördes, finns endast försumbara indikationer i tysk redovisning om att 
landet skulle ha en annan redovisningstradition än Storbritannien. Tyskland och Storbritannien 
har haft ett försprång gentemot Kina, då deras system haft fler likheter med IFRS, så 
anpassningen torde varit mindre dramatiskt. Mot bakgrund av detta bör kinesisk efterlevnad inte 
dömas ut allt för snabbt. Landets företag kan tids nog komma att prestera finansiella rapporter där 
samstämmighet med västerländsk redovisning har uppnåtts.  
 

6.1 Förslag till fortsatta studier 
Diskussionen mynnar ut i anmodan om ytterligare studier; det vore onekligen intressant att ta del 
av en jämförelse av kinesisk redovisning över tid. Landet är ett utmärkt studieobjekt för att 
undersöka IFRS-standarders förmåga att skapa harmonisering. Genom att kontrastera mot 
västerländska länder som, åtminstone i större grad, utför harmoniserad redovisning, kan 
funktionaliteten hos standarderna bedömas. I anslutning till detta förefaller det även intressant att 
studera organisationskulturella skillnader mellan länder. Vissa skillnader mellan 
redovisningssystemen som analyserats, kan exempelvis härröra från olikheter i ett och samma 
företags redovisning på olika börser. 
 
Slutligen ger ansträngningsfrekvensen som använts i studien upphov till ett antal frågeställningar. 
Är det möjligt att skapa tolkningsmodeller som kan identifiera synnerligen svåruppnådda 
upplysningskrav i en standard? Kan man i kontrast, skapa mått på specifika kvalitativa 
egenskaper hos redovisaren bakom finansiell information, som exempelvis “skicklighet”? Är det 
meningsfullt att tolka skillnader mellan företags finansieringsstrukturer utifrån nivån av 
redovisad information som reglering inte ställer krav på? 
 
Frågorna är många, men intressanta. Som avslutande reflektion kan författarna bekänna att 
uppsatsen har gett upphov till en stärkt respekt för de kvalitativa aspekterna av finansiell 
information. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Företag som ingår i studien 

Frankfurt Stock Exchange 
1. Adidas AG 
2. Allianz SE 
3. BASF SE 
4. Bayer AG 
5. Beiersdorf AG 
6. BMW AG St 
7. Commerzbank AG 
8. Continental AG 
9. Daimler AG 
10. Deutsche Bank AG 
11. Deutsche Börse AG 
12. Deutsche Lufthansa AG 
13. Deutsche Post AG 
14. Deutsche Telekom AG 
15. E.ON SE 
16. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA St 
17. Fresenius SE & Co. KGaA  
18. HeidelbergCement AG 
19. Henkel AG & Co. KGaA Vz 
20. Infineon Technologies AG 
21. K+S Aktiengesellschaft 
22. LANXESS AG 
23. Linde AG 
24. Merck KGaA 
25. Münchener Rück AG 
26. RWE AG St 
27. SAP AG 
28. Siemens AG 
29. ThyssenKrupp AG 
30. Volkswagen AG Vz 

London Stock Exchange 
1. Next 
2. Reckitt Benckiser 
3. Whitebread PLC 
4. AstraZeneca 
5. Wolseley 
6. Rio Tinto 
7. Shire PLC 
8. Johnson Mattehey 



 
 

50 

9. Intertek 
10. Associated British Foods 
11. SABMiller PLC 
12. Schroders PLC 
13. Weir Group 
14. Imperial Tobacco Group 
15. Carnival Corporation PLC 
16. Unilever 
17. Royal Dutch Shell PLC 
18. London Stock Eexchange Group 
19. Intercontinental Hotels 
20. Travis Perkins 
21. Severn Trent 
22. BHPBilliton 
23. Diageo 
24. CRH 
25. GlaxoSmithKline 
26. EASYJET PLC 
27. BUNZL 
28. AGGREKO 
29. Admiral Group PLC 
30. Coca-Cola HBC AG 

 
Bortfall 
Rangold Resources 

 

Shanghai Stock Exchange 
1. China Petroleum Chemical Corp. (Sinopec Corp.) 
2. China Merchants Bank Co., Ltd. 
3. Anhui Conch Cement Co., Ltd. 
4. Haitong Securities Co., Ltd. 
5.  Industrial Bank Co., Ltd. 
6. Bank of Communications Co., Ltd. 
7. Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 
8. CSR Corp., Ltd. 
9. PetroChina Co., Ltd. 
10. China United Network Communications Ltd. 
11. CITIC Securities Co., Ltd. 
12. Ping An Insurance Group Ltd. 
13. Huaneng Power International Inc. 
14. Huaneng Power International Ltd. 
15. Yanzhou Coal Mining Company, Ltd. 
16. Shanghai Phosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 
17. Hainan Airlines Co., Ltd. 
18. Beijing Capital Development Co., Ltd. 
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19. Offshore Oil Engeneering Co., Ltd. 
20.  ShangHai ShiMao Co., Ltd. 
21. Air China, Ltd. 
22. China Railway Construction Co., Ltd. 
23. China Railway Grp., Ltd. 
24. Aluminum Corporation of China Ltd. 
25. Great Wall Motor Co., Ltd. 
26. China Communications Construction Co., Ltd. 
27. China Oilfield Services Ltd. 
28. China Construction Bank Corp. 
29. Bank of China Ltd. 
30. BBMG Corp. 

 
Bortfall 
Hua Xia Bank 
Gemdale Corp. 
Zijin Mining Group Co.,Ltd 
China Shenhua 
Agricultural Bank Of China 
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 
China Life Insurance Co., Ltd. 
Jiangxi Copper Co., Ltd 
New China Life Insurance Company Ltd. 
China Southern Airlines Co., Ltd. 
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 
China Avic Electronics Co.,Ltd. 
Beijing North Star Co., Ltd. 
Sdongfang Electric Corp., Ltd. 
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Biliga 2 - IAS 36 p. 134 
Ett företag ska 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 obestämbara 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 obestämbar ekonomisk livslängd: 
 

a.   Det redovisade värdet för goodwill som fördelas på enheten (gruppen av enheter). 
 
b.   Det redovisade värdet för immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder som 

fördelas på enheten (gruppen av enheter). 
 
c.    Den grund på vilken enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde har fastställts (det vill 

säga nyttjandevärde eller verkligt värde med avdrag för kostnader för försäljning/avyttring). 
 
d.   Om enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde 

                                i.            varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat 
sina kassaflödesprognoser för den period som täcks av de senast gjorda 
budgetarna/prognoserna. Viktiga antaganden är sådana antaganden för vilka 
enhetens (gruppen av enheters) återvinningsvärde är mest känsligt, 
                              ii.            en beskrivning av företagsledningens metod för att fastställa det 
värde eller de värden som innefattas i varje viktigt antagande, huruvida det värdet 
eller de värdena återspeglar tidigare erfarenheter eller, i tillämpliga fall, är i 
överensstämmelse med externa informationskällor, och, om så inte är fallet, hur 
och varför de skiljer sig från tidigare erfarenheter eller externa informationskällor, 
                            iii.            den period över vilken företagsledningen har prognostiserat 
kassaflöden baserat på finansiella budgetar/prognoser som fastställts av 
företagsledningen och när en period som är längre än fem år används för en 
kassagenererande enhet (grupp av enheter), en förklaring till varför den längre 
perioden är motiverad, 
                            iv.            den tillväxttakt som används för att extrapolera 
kassaflödesprognoser bortom den period som täcks av de senast gjorda 
budgetarna/prognoserna, och motivet till att använda en tillväxttakt som överstiger 
den långfristiga tillväxttakten för de produkter, branscher eller land eller länder i 
vilket företaget är verksamt, eller för den marknad för vilken enheten (gruppen av 
enheter) är avsedd, 
                              v.            den diskonteringssats eller de diskonteringssatser som tillämpas 
på kassaflödesprognoserna. 
 

e.    Om enhetens (gruppens av enheter) återvinningsvärde baseras på verkligt värde efter avdrag för 
kostnader vid försäljning/utrangering, den värderingsteknik som används för värdering till 
verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering). Ett företag är inte skyldigt 
att lämna de upplysningar som krävs enligt IFRS 13. Om verkligt värde efter avdrag för 
kostnader vid försäljning/utrangering inte värderas med hjälp av ett noterat pris för en identisk 
enhet (grupp av enheter) ska ett företag lämna följande upplysningar: 
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                                i.            Varje viktigt antagande på vilket företagsledningen har baserat 
sitt fastställande av verkligt värde efter avdrag för kostnader vid 
försäljning/utrangering. 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 dessa 
värden 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. 

ii. a.             Den nivå i hierarkin för verkligt värde (se IFRS 13) som värderingen 
till verkligt värde hänförs till i sin helhet (utan hänsyn till observerbarheten 
hos ”kostnader vid försäljning/utrangering”). 

ii. b.             Om värderingstekniken har förändrats, förändringen och skälet eller 
skälen till denna förändring. 

Om verkligt värde efter avdrag för kostnader vid försäljning/utrangering värderas med hjälp av 
diskonterade kassaflödesprognoser ska ett företag lämna följande upplysningar: 

                            iii.            Den period för vilken företagsledningen har prognostiserat 
kassaflödet. 
                            iv.            Den tillväxttakt som har använts för att extrapolera 
kassaflödesprognoserna. 
                              v.            Den eller de diskonteringsfaktorer som har använts för 
kassaflödesprognoserna. 
 

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 (gruppen av enheters) 
återvinningsvärde överstiger dess redovisade värde, 
                              ii.            det värde som är tilldelat det viktiga antagandet, 
                            iii.            det belopp med vilket värdet som innefattats i det viktiga 
antagandet måste ändras, efter det att eventuella följdeffekter av ändringen på de 
andra variabler som använts för att beräkna återvinningsvärdet införlivats, för att 
enheten (gruppen av enheters) återvinningsvärde ska motsvara dess sammanlagda 
redovisade värde. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevet-enskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
  
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
  
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
  
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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