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Sammanfattning 
För svenska tillverkningsföretag med 50-200 anställda finns stora värden i 
anläggningstillgångar. Dessa tillgångar skall enligt rådande lagstiftning och 
rekommendationer värderas och ifall behov finns skrivas ned. Det finns inom den svenska 
redovisningen idag två rekommendationer Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets 
tolkning för hur detta skall genomföras. Dessa rekommendationer grundas i 
Årsredovisningslagen som alla företag i storleksklassen måste följa. Hur skall man då kunna 
bestämma när man skall följa vilken rekommendation och i vilken utsträckning denna 
rekommendation kan tolkas. Denna studie nystar upp problemen kring rekommendationerna 
och hur dessa kan och skall tillämpas i det dagliga arbetet på fältet. 
 
Genom intervjuer med fem revisorer och ett företag har vi gagnat oss information om hur det 
ser ut på fältet. Detta urval av respondenter har gett oss en bred bild för hur arbetet kring 
nedskrivningar går till. Revisorer har insyn i många företag och kan ge ett generellt utlåtande i 
ämnet. Företaget är med som exempel för hur arbetet i företagen går till. 
 
En viktig slutsats i denna studie är att revisorn bär ett stort ansvar för vad företagen redovisar 
i sina årsredovisningar, företag har knappa resurser och vill inte lägga mycket tid på värdering 
av anläggningstillgångar då detta är väldigt tidskrävande och svårt. Därför gör företagen 
endast det nödvändigaste och där har revisorn stort inflytande vad som anses nödvändigt och 
inte. Genom studien har vi upptäckt att nedskrivningar är ett fenomen som är mycket 
ovanligare än vad vi lärt oss genom kurser och tolkning av rekommendationer. Företagen 
undviker in i det längsta att skriva ned anläggningstillgångar och tolkar rekommendationen på 
ett sådant sätt att detta blir möjligt. 

Problemformulering 
Hur tillämpas befintliga redovisningsrekommendationer om nedskrivning av 
anläggningstillgångar på tillverkningsföretag med 50-200 anställda? 
 

Syfte 
Att undersöka hur nedskrivningar tillämpas, en studie om hur man går tillväga och hur man 
kommer ett nedskrivningsbehov på spåren. Tillämpas gällande rekommendationer på fältet 
eller är revisorn drivande i frågan om nedskrivning skall göras. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 
Redovisning är på många sätt intressant, inte bara för företaget utan även för dess intressenter. 
Aktieägare, styrelse, och företagsledning vill ha en redovisning som är så ”bra” som möjligt 
sett ur företagets perspektiv utifrån bland annat skattekonsekvenser och önskemål om 
konsolidering. Företagens bokslutspolitik kan användas som ett verktyg för att styra resultatet 
från år till år för att till exempel styra skatteutbetalningarnas fördelning samt utdelning till 
aktieägare.1 
 
Långivare, potentiella investerare och kunder vill se en redovisning som är rättvis och korrekt, 
man önskar se att företaget verkligen kommer att överleva även efter det aktuella bokslutet. 
En av de poster som kan påverka ett företags resultat är nedskrivningar, nedskrivningar 
påverkar ett företags resultat i negativ riktning, både före och efter avdrag för finansiella 
poster. Nedskrivningen påverkar även anläggningstillgångens värde negativt men är dock 
förenligt med försiktighetsprincipen. 
 
Detta medför att en nedskrivning leder till ett lägre resultat samt ett lägre värde på fritt eget 
kapital vilket resulterar i ett lägre värde på utdelningsbart kapital till aktieägarna. Tidigare har 
man inom svensk redovisning använt sig av FAR 3 för rekommendation om nedskrivning av 
anläggningstillgångar. Denna rekommendation ger utrymme för egen tolkning vad gäller 
tillämpning av nedskrivningar vilket i praktiken innebär att man kan skriva ned en 
anläggningstillgång när man önskar. 
 
I dagens läge följer alla börsnoterade företag inom EU samma redovisningsstandard, IFRS. 
Detta är en standard framtagen av IASB som bidrar till att alla börsnoterade företag inom 
Europa redovisar på ett likvärdigt sätt med samma uppställning, allt för att man skall uppnå en 
bra harmonisering av redovisningen.2 EU strävar mot en marknadsinriktad redovisning där 
harmonisering och likformighet är nyckelbegrepp, detta har i sin tur medfört IASB:s 
normbildningsarbete fått allt större genomslagskraft.3 Dessa nya bestämmelser har lett till att 
även det svenska Redovisningsrådet har skrivit om sina rekommendationer utifrån IFRS:s 
standarder. RR17 är baserad på IAS 36, nedskrivningar, detta för att kunna uppnå en 
harmonisering med EU inom Sverige. 
 
År 2000 skrev Redovisningsrådet rekommendationen för nedskrivningar, RR17. Denna 
rekommendation trädde sedan i kraft den 1 januari 2002 och liknar till stor del IAS 36 som 
numera tillämpas inom den internationella redovisningen.  

                                                
1 Thomasson, Jan mfl. Den nya affärsredovisningen, s. 230 
2 Nilsson, Stellan. Redovisningens normer och normbildare, Tredje upplagan s 50-51 
3 Ibid s 82 



 

År 2002 beslutade EU:s ministerråd att börsnoterade bolag i Europa skall upprätta sin 
redovisning i enlighet med IAS/IFRS standarder från och med 1 januari 2005.4 På grund av 
detta har Redovisningsrådet i Sverige under tiden arbetat med att anpassa sina 
rekommendationer till IAS/IFRS:s standarder för att övergången till dessa skall flyta smidigt 
och smärtfritt. En bidragande orsak till denna anpassning är att Sverige har många 
börsnoterade företag som verkar internationellt, internationellt anpassade rekommendationer 
gör det lättare för dessa företag att anta de nya standarderna. 
 
Redovisningsrådet, bokföringsnämnden samt årsredovisningslagen behandlar ämnet 
nedskrivning av anläggningstillgångar, med undantag för varulager, uppskjutna 
skattefordringar, tillgångar som redovisas enligt rekommendationerna om entreprenadkontrakt 
samt ersättning till anställda. Rekommendationen omfattar inte heller finansiella tillgångar 
med undantag av andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures.5 
 
Detta medför att företag med stora värden i anläggningstillgångar till exempel 
tillverkningsindustri och fastighetsbolag i större utsträckning påverkas av rekommendationen 
än exempelvis service och tjänsteföretag med mindre anläggningstillgångar. Tillämpning ska 
ske i företagets finansiella rapporter, med andra ord ska nedskrivningen redovisas i både 
balans- och resultaträkning6. Tillämpning av nedskrivningar leder till att rekommendationerna 
blir resultatpåverkande vilket i sin tur kan slå hårt mot företag som tvingas göra stora 
nedskrivningar.  
 
Efter ett antal besök på diverse redovisnings- och konsultbolags hemsidor på internet har det 
uppkommit ett flertal intressanta infallsvinklar till en studie i ämnet. Enligt gällande 
rekommendationer bör man göra nedskrivningar när det anses att anläggningstillgången har 
en bestående värdeminskning. Då Redovisningsrådets rekommendation nummer 17 infördes 
för ett antal års sedan har det gjorts ett flertal studier inom ämnet nedskrivningar. Därmed det 
är inte längre relevant att se vilken påverkan de nya rekommendationerna har för företagen 
utan främst hur man tillämpar rekommendationerna idag. Ligger man fortfarande kvar i gamla 
mönster eller använder man sig av de nya rekommendationerna fullt ut det vill säga, gör man 
kontinuerlig värdering av sina anläggningstillgångar för att se om nedskrivningsbehov 
föreligger? 
 
Hur mycket tolkning av regler och rekommendationer använder sig företag av och hur stora 
utrymmen finns det till justeringar för att gagna intressenter, hur rättvisande bild ger ett 
företags redovisning och hur mycket justeras siffror för att vara intressenterna till lags? Dessa 
frågor är ständig återkommande inom detta ämne. 

                                                
4 Föreningen Auktoriserade Revisorer. FARs samlingsvolym,2001 s. 784 
5 Nyllinge och Winqvist, Nyheter inför bokslutet Balans nr 11 s 1 
6 Föreningen Auktoriserade Revisorer. FARs samlingsvolym 2002, s. 849 



 

 

1.2 Problemformulering  
Hur tillämpas befintliga redovisningsrekommendationer om nedskrivning av 
anläggningstillgångar på tillverkningsföretag med 50-200 anställda? 

1.3 Syfte 
Att undersöka hur nedskrivningar tillämpas, en studie om hur man går tillväga och hur man 
kommer ett nedskrivningsbehov på spåren. Tillämpas gällande rekommendationer på fältet 
eller är revisorn drivande i frågan om nedskrivning skall göras? 



 

1.4 Disposition 
Figur 1.1: Disposition 
 
 
 

 
 
 

 

PROBLEMBAKGRUND PROBLEMFORMULERING 

KAPITEL 1: BAKGRUND, PROBLEM OCH SYFTE 

SYFTE: Att undersöka hur nedskrivningar tillämpas, en studie om hur man går 
tillväga och hur man kommer ett nedskrivningsbehov på spåren. Tillämpas 
gällande rekommendationer på fältet eller är revisorn drivande i frågan om 
nedskrivning skall göras? 
 

KAPITEL 2: METOD 

PRAKTISK METOD 

TEORETISK METOD 

SANNINGSKRITERIER 

KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM 

REDOVISNINGENS SYFTE 
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KAPITEL 5: ANALYS OCH SLUTSATSER  

EMPIRI 

 



 

2. Metod 
 

2.1 Teoretisk metod 
 

2.1.1 Förförståelse 
Forskare strävar i stor utsträckning mot att forskningen skall vara helt objektiv, därmed blir 
den stora frågan, hur man når denna objektivitet? Man vill uppnå forskning med relevanta 
fakta, befriade från eventuella egna föreställningar i ämnet.  
De egna föreställningar forskaren har innan studien börjar kallas förförståelse och påverkas 
bland annat av,7 
 

• Tidigare kunskaper inom området, vilka kan vara påverkade av; tradition, invanda 
tankesätt och mönster som finns kvar från tidigare generationer.  

• Omgivande faktorer, exempelvis politiskt ställningstagande, ekonomisk ställning, 
samt den kultur man lever i. 

• Den egna personligheten, vilken påverkas av traditioner, omgivning, konstitution, 
historia samt eventuella böjelser.8 

 
Vår förförståelse grundar sig i stor utsträckning på våra tidigare universitetsstudier vid 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vår inriktning inom redovisning på c-nivå har gett 
oss en allmän bild om redovisning och redovisningsteori. Tidigare studier där liknande 
problemställningar inom ämnet har behandlats har studerats.  
 
Vad gäller de omgivande faktorerna är vi båda av samma ekonomiska ställning, politiska färg 
och tillhör samma kultur. Dock anser vi att dessa faktorer ej bör ha särskilt stor inverkan på 
resultatet av vår studie, med anledning av detta går vi ej in på dessa faktorer i någon närmare 
mening. 
 
Vad gäller personligheter så är vi båda målinriktade, ekonomiskt intresserade och har en 
förkärlek till siffror. En diskussion har förts huruvida detta kan ha påverkat vår studie, 
resultatet blev att vi kan tänka oss att vi inriktar oss något mer till befintliga fakta istället för 
en längre utvärdering av respondenternas svar i enskilda frågor. 
 

2.2 Kunskapssyn 
 
När man talar om kunskap inom vetenskaplig forskning menar man i regel den verklighet och 
vetbarhetsuppfattning som en forskare har. Med verklighetsuppfattning menas att man 
identifierar den verklighet som skall studeras och med vetbarhetsuppfattning menar man på 
vilket sätt den studeras. Man skall med en objektiv verklighetsuppfattning kunna utföra 
empiriska studier flera gånger med samma resultat.9 Då man i de flesta fall inte har en 
objektiv verklighetsuppfattning så är det viktigt att man talar om för läsaren vilken 
kunskapssyn man har så att läsaren ska kunna förstå hur forskaren ser på den verklighet som 

                                                
7 Myrdal,Gunnar. Objektivitetsproblem i samhällsforskningen, 1970. s. 11 
8 Ibid. 
9 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, s 10 



 

studeras. Positivism och hermeneutik är två typer av kunskapssyner med skilda synsätt på 
verklighets- och vetbarhetsuppfattning.10 
 

2.2.1 Positivism 
Inom en positivistisk kunskapssyn så ser man till fakta som förklaras i naturliga fenomen, det 
vill säga det vi kan registrera med våra fem sinnen eller resonera oss fram till med vanligt 
sunt förnuft.11 I strikt mening ser en positivist resultaten som ett direkt resultat av någon form 
av mätning, detta resultat bygger oftast på rent matematiskt statistiska mätningar samt logiska 
resonemang.12 Denna kunskapssyn har fått kritik för att hålla tillbaka det kreativa och nyfikna 
inom forskningen på grund av sin korrekthet, man ser hellre till empiriska fakta än till 
värderingar.13  
 

2.2.2 Hermeneutik 
Det hermeneutiska synsättet kan likställas med tolkningslära. Genom handlingar, sociala 
beteenden, normer och värdemönster drar man slutsatser som leder till resultat i 
undersökningar. Detta medför bland annat att kommunikationen mellan forskare och 
undersökningsobjekt har stor betydelse för utfallet av studien.14  
 
Till höger ser vi en bild på en 
den hermeneutiska spiralen. 
Denna figur förklarar hur man 
går tillväga inom hermeneutisk 
forskning.  
Som forskare har man som regel 
vissa förkunskaper om ämnet 
man valt att studera, detta är 
grundpunkten i spiralen, även 
kallat förförståelse. Senare 
uppkommer en dialog, vilken 
inte nödvändigtvis behöver ske 
med personer utan kan även 
innefatta andra källor såsom 
böcker till exempel. Vid en 
tolkning av denna dialog 
uppkommer en ny förståelse för 
ämnet i studien vilket man sedan 
kan dra nytta av vid kommande 
dialoger.15  
 

Figur 1. Den Hermeneutiska spiralen16 

                                                
10 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap, s. 11 
11 Eriksson, Lars Torsten., Widersheim-Paul, Finn. Att utreda forska och rapportera 1997. s. 202 
12 Ibid s 230 
13 Ibid s 203 
14 Ibid s 231 
15 Ibid s 231 
16 Ibid s 231 



 

2.2.3 Vår kunskapssyn 
Vi ser inte oss själva som några renodlade hermeneutiker eller positivister, i och med vår 
utbildning har vi genom åren har vi sett både positivistiskt och hermeneutiskt på olika ämnen. 
I denna studie kommer vi att söka en större förståelse för hur nedskrivningar tillämpas i 
praktiken detta gör oss mer till hermeneutiker då vi ämnar att skapa en bild av hur 
verkligheten ser ut utifrån vår förförståelse. Vi kan även se en positivistisk ådra då det trots 
allt är siffror och olika samband vi jobbar med. 
 

2.3 Angreppssätt 
För att erhålla en djupare förståelse för ämnet vi valt att studera har vi innan själva studien väl 
börjat ägnat en tid åt inläsning av lagar och rekommendationer som vi valt att grunda vår 
studie på. 
 
I kombination med denna mer teoretiska läsning har vi även fördjupat oss i diverse aktuella 
artiklar i ämnet, vilka främst hämtats från tidningen Balans. Efter denna inläsning har vi 
erhållit en djupare förståelse för hur nedskrivningar bör behandlas enligt de teorier och 
rekommendationer som finns inom området. Då en grund av kunskap i ämnet bildats genom 
detta teoretiska tillvägagångssätt gick vi sedan vidare med att diskutera ämnet och olika 
problemställningar. 
  
Efter denna fördjupning har vi skapat det teoretiska avsnittet i vår studie vars syfte är att först 
och främst ge läsaren en överblick av den teori som finns inom ämnet samt att ge oss som 
författare något att falla tillbaka på vid vår analys och slutsats. 
 
Då tidigare studier behandlat samma rekommendationer och lagar som vi valt att studera har 
vi valt att ta del av de som haft mest gemensamt med vår studie. På detta sätt har vi fått 
inspiration till hur vi ska gå tillväga, exempelvis genom att se vilka frågor de valt att använda 
sig av vid intervjuer med respondenter. 
 
Då vi valt att tillämpa en kvalitativ metod har vi valt att använda oss av intervjuer som metod 
för insamling av data. För att få ut så mycket som möjligt av dessa intervjuer utformades en 
intervjuguide. För att denna guide ska bli så korrekt som möjligt har vi valt att grunda de 
frågor som ställts på den teori vi studerat samt tidigare intervjuer som andra gjort inom ämnet. 
Vi har valt att kombinera teori med tidigare studiers intervjufrågor för att få så bra och 
ingående svar som möjligt och därmed ge ett bättre svar på problemet. 
Efter genomförandet av intervjuerna med respondenterna transkriberades dessa ordagrant för 
att ge en så objektiv och korrekt bild som möjligt av intervjuerna. Därefter gjordes en 
sammanfattning av transkriberingen som sedan skickades till respondenterna för 
godkännande. Det insamlade datat i form av sammanfattningarna från de olika respondenterna 
kopplades sedan samman för att bilda kapitlet Empiri. Detta kapitel kopplades sedan ihop 
med den teori vi beskrivit i vårt teorikapitel för att senare analysera och dra slutsatser. 



 

2.4 Induktion eller deduktion? 

2.4.1 Induktion 
 
Genom den induktiva metodansatsen drar man slutsatser utifrån empiriska data.17 ”Utifrån 
skilda fenomen i verkligheten sluter vi oss till mer generella utsagor (teorier, modeller).”18 
Det finns vissa svagheter med den induktiva metoden, dessa svagheter är att det är svårt att 
dra slutsatser som bygger på samtliga observationer. Genom att använda sig av hållbara 
statistiska metoder kan man med viss sannolikhet dra säkra slutsatser utifrån stickprov som 
gäller i hela populationen.19 
 

2.4.2 Deduktion 
 
Deduktion grundar sig i att man på ett logiskt sätt utför en tankemässig slutledning. Man kan 
utifrån deduktiv metod granska logiska resonemang för att se om det finns samband och är 
möjligt att kunna dra logiska slutsatser.20 Utifrån en teori formar man hypoteser som är 
möjliga att undersöka i verkligheten, genom logisk slutledning kommer fram till ett resultat. 
 
   Teori 
                      (Modell) 

Generalisering   Hypoteser 
 
  

Observationer   Observationer
     
 
 
   Verkligheten 
                   (Mätning, tolkning) 
 Induktiv ansats   Deduktiv ansats 
 
Figur 2. Induktion och Deduktion 21 

 

2.4.3 Vår väg 
 
Inom forskningen finns, som nämnts ovan, olika sätt att angripa ett problem. Vi har valt att 
använda den deduktiva metoden. I denna ansats formulerar forskaren själv en hypotes med 
utgångspunkt i den teori som finns tillgänglig. Man drar sedan en slutsats om verkligheten 
som man sedan, genom en empirisk prövning, prövar giltigheten i.22 
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Vi har valt denna ansats för att den stämmer bäst in på sättet vi gått tillväga på vid 
genomförandet av vår studie. Vi har precis som den deduktiva ansatsen föreskriver utgått från 
befintliga teorier i ämnet för att sedan undersöka hur dessa tillämpas i praktiken. 
 

2.5 Kvantitativ eller kvalitativ studie? 

2.5.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod används då man vill få en djupare förståelse för det ämne man valt att 
studera, man nöjer sig inte med ett ja eller nej utan vill gå djupare in i undersökningsobjektets 
egen verklighet. Man vill som forskare helt enkelt undersöka ett problem genom att skapa sig 
en bild utifrån andras ögon. Dock bör man som forskare kunna växla mellan denna inre syn 
och ett yttre perspektiv för att kunna beskriva verkligheten på ett tillförlitligt sätt.23 
 

2.5.2 Kvantitativ metod 
 
If you can´t count it, it doesn´ count är Holstis beskrivning av den kvantitativa metoden. 
Denna undersökningsmetod är först och främst hämtad ur naturvetenskapen där det mesta 
mäts i faktiska siffror. 24 
Dessa dryga två rader beskriver kortfattat en kvantitativ studie. Denna ansats är den 
kvalitativa metodens motsats, man vill ha lite information från många undersökningsenheter. 
 

2.5.3 Vårt val av ansats 
 
För att få ett så rättvisande svar som möjligt på vår studie har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ undersökningsmetod. Detta val grundar sig på att man genom denna typ av metod 
får en hög svarsfrekvens och möjlighet att kunna förklara eventuella oklarheter i de frågor som 
ställts. Detta ger även utrymme för respondenten att ge ett mer uttömmande svar samt för oss 
som intervjuare att utveckla följdfrågor för att erhålla en djupare förståelse i det svar 
respondenten ger. Detta medför att risken för bortfall minskar både partiellt och på 
individnivå. Då bredden på vårt ämne är begränsad medför detta att syftet med insamlingen av 
data under intervjuerna är att få så mycket information som möjligt om detta begränsade ämne.  

2.6 Källkritik 
 
Som universitetsstudent präglas man av att alltid kritiskt granska vad som sägs och görs runt 
om i samhället vi lever i. Hur trovärdig är en tidningsartikel skriven av en viss författare som 
skriver för en viss tidning? Hur är detta tv-program vinklat på grund av programledaren och 
produktionsbolagets politiska uppfattning eller ekonomiska ställning? Dessa frågor är något 
man som student numera alltid frågar sig vid kontakt med olika medier. 
 

                                                
23 Holme, Idar Magne., Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik, s 92 
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2.6.1 Källkritik, sekundära källor 
 
Målet med denna studie är att den skall bidra med relevant fakta till befintlig teori i form av 
praktisk tillämpning av nedskrivningar. Med anledning av detta har vi försökt använda så 
trovärdiga och aktuella sekundära källor som möjligt för att få en så korrekt jämförelse mellan 
teori och praktik som möjligt. Trots detta har vi använt oss av material som ej är av dagens 
dato, detta motiveras med att man inom detta ämne inte når en bättre trovärdighet med mer 
uppdaterat material eftersom stor del av studien baseras på allmänt vedertagen 
redovisningsteori där det är av mindre relevans vilket tryckdatum det står på insidan av 
pärmen. Det bör dock påpekas att vi använt oss av källor med hög nivå vad gäller 
trovärdighet, nämnas kan Stellan Nilsson, Jan-Erik Gröjer samt FARs Samlingsvolym. Då 
dessa källor innehåller en bild att redovisningen som inte ändrats i någon större bemärkelse 
sedan de trycktes anser vi att de fortfarande är högst aktuella för studier i detta ämne.  Det bör 
dock påpekas att mängden material inom ämnet är begränsat då ämnet blivit mer aktuellt 
under de senaste åren. 
 
Då internationellt erkänd och granskad forskning mer eller mindre lyser med sin frånvaro vad 
gäller svensk redovisningsteori har vi under studiens gång haft mindre framgång att tillföra 
sådant material till vår studie. Sådant material skulle kunna ha påverkat studien, dock vågar vi 
inte dra en slutsats om i vilken riktning detta skulle ha skett. 
 
Källor i form av olika redovisnings och konsultbolags hemsidor har främst använts för att 
erhålla en infallsvinkel i ämnesvalet för vår studie samt ta fram kontaktuppgifter till 
respondenter. Utöver dessa bör nämnas att vi använt oss av Bokföringsnämndens och 
Redovisningsrådets hemsida vad gäller allmän tillämpning av nämndens rekommendationer. 
Denna information anser vi som tillförlitlig då sidorna uppdateras kontinuerligt samt att det i 
nämnden sitter människor med stor kunskap inom ämnet vilket bör medföra att information 
som finns på denna webbplats bör ha hög trovärdighet. 
 
Vi anser att vi i det stora hela byggt upp en relevant och trovärdig teorigrund för den fortsatta 
studien. 
 

2.7 Praktisk metod 
 

2.7.1 Val av respondenter 
 
Vi vill genom denna studie söka en större förståelse för hur nedskrivningar tillämpas i 
praktiken. Med anledning av detta har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Då 
den kvalitativa metoden syftar till att insamla mycket information om ett begränsat ämne är 
antalet respondenter begränsat. Eftersom en begränsning gjorts i antalet respondenter är det av 
stor vikt att dessa väljs med omsorg då resultatet av studien baseras på deras svar.25 
 
En diskussion mellan författarna resulterade i att valet av respondenter fallit på personer från 
revisions- och konsultbolag med stor kunskap i ämnet. Vi har valt dessa som huvudsakliga 
respondenter för vår studie då de innehar stor kunskap inom ämnet vi valt att studera. Dessa 
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kompletteras även med en intervju med ett produktionsinriktat företag för att även erhålla en 
bild av företagets syn på problemet. 
 
Vårt första kriterium vid val av respondenterna var att de skulle ha stor erfarenhet av 
redovisning samt värdering av anläggningstillgångar. Detta uppfylldes genom att 
respondenterna från revisions- och konsultbolagen idag arbetar aktivt med redovisning och 
revision för ett flertal bolag samt att respondenterna från det produktionsinriktade företaget 
har flerårig erfarenhet av redovisning och bokföring för en produktionsanläggning med stora 
värden i anläggningstillgångar. Därmed har vi gjort ett flerstegsurval26 där vi först 
konstaterade att respondenterna bör ha stor insikt i det ämne vi valt att undersöka, därefter 
valde vi ut olika grupper i form av företag för att sedan ta kontakt.  
 
Rent praktiskt kontaktade vi ett produktionsbaserat företag, Cranab AB samt de fem största 
revisions- och konsultbyråerna i Sverige; Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & 
Young, Deloitte och Lindebergs Grant Thornton.  
 
I egenskap av produktionsbaserat företag valde vi att kontakta Cranab i Vindeln då de nyligen 
blivit mer självständigt ägda i jämförelse med tidigare. Detta har gjort att vi tyckte att det var 
mer intressanta att tala med eftersom de nu är mer lokalt styrda och därmed bör ha mer 
kontroll på sin egen redovisning. 
 
Förfarandet gick till så att vi kontaktade receptionen eller kontaktperson för studenter på 
respektive företag för att dessa sedan skulle lotsa oss vidare till lämplig person. Företagen 
valde därmed själva ut den person som var mest lämplig att besvara våra frågor. 
Kontakten togs både via e-post och telefon där fördelningen mellan dessa två var relativt 
jämn. Vid kontakt med företagen presenterade vi oss kort samt vad vi valt att studera för att 
sedan fråga huruvida de hade möjlighet att hjälpa oss med vår frågeställning eller inte. 
 
Från Cranab fick vi snabbt bra respons efter ett telefonsamtal med Finance Manager, Sune 
Martinsson och en intervju bokades in. Senare fick Martinsson förhinder och kunde tyvärr ej 
närvara personligen men detta löste sig genom att han ersattes av Carina Burman och Eivor 
Gustafsson. Eivor Gustafsson har i princip arbetat på företaget sedan starten för drygt 30 år 
sedan, merparten av hennes arbete har utgjorts av löpande bokföring och redovisning för 
företaget. Även Carina Burman har lång erfarenhet av redovisning, bland annat från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontaktades via växeln på kontoret i Umeå. Då svar dröjde 
från representant från detta kontor tog vi kontakt med kontoret i Stockholm där vi, via telefon, 
fick kontakt Johan Månsson som jobbar med kvalificerad redovisning. Johan har arbetat i 
branschen sedan 1984. 
 
KPMG kontaktades via e-post där vi först tog kontakt med studentansvarig, Mikael 
Antonsson, som snabbt och smidigt ordnade en intervju med en av KPMG:s experter på 
nedskrivningar, Jörgen Nilsson. Jörgen har arbetat i branschen i 10 år. 
 
Ernst & Young kontaktades via e-post där vi tog kontakt med studentansvarig, Malin Blom. 
Malin hade vid tidpunkten för kontakten många förfrågningar angående den typen av studie vi 
arbetar med och bad därför att få återkomma med svar lite senare. Med anledning av detta tog 
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vi även kontakt med Ernst & Young i Stockholm i hopp om att de skulle ha mer tid vilket 
visade sig stämma. Vi kom relativt snabbt i kontakt med Mia Rutenius, auktoriserad revisor, 
och en telefonintervju bokades in. Något senare samma dag kontaktades vi av revisor Joakim 
Åström från Umeåkontoret och ytterliggare en intervju bokades in med honom. 
 
Deloitte kontaktades via e-post till studentkoordinator, Emelie Norborg. Hon hänvisade oss 
till kontorschefen i Skellefteå, Anders Hettinger som snabbt hänvisade oss vidare till den mest 
lämpade på kontoret vad gäller vår frågeställning, Fredrik Bergsten. Fredrik är idag 
granskningsansvarig på Deloitte i Skellefteå och har jobbat i branschen i sex år. Lindeberg 
Grant Thorntorn i Umeå kontaktades per e-post via kontorschefen. Vi fick relativt snabbt 
svaret att de ej hade möjlighet att ställa upp på en intervju på grund av tidsbrist. 
 
Då vi på förhand hade beslutat oss för att genomföra intervjuer med högst sex personer på 
olika bolag var därmed kvoten fylld. Vi valde att inte genomföra fler intervjuer än detta antal 
då man efter detta bör få återkommande svar på frågorna och en ytterligare intervju skulle inte 
tillföra mer till resultatet av studien.  
 

2.7.2 Medverkande respondenter 
 
Namn Position Företag Erfarenhet Stad/region 
Bergsten, 
Fredrik 

Granskningsansvarig Deloitte 6 år i branschen Skellefteå 

Burman, 
Carina 

Ekonom Cranab 36 år i 
branschen 

Vindeln 

Gustafsson, 
Eivor 

Ekonom Cranab 12 år i 
branschen 

Vindeln 

Månsson, 
Johan 

Auktoriserad revisor ÖPWC 22 år i 
branschen 

Stockholm 

Nilsson, Jörgen Senior Manager KPMG 10 år i 
branschen 

Stockholm 

Rutenius, Mia Auktoriserad revisor Ernst & Young 8 år i branschen Stockholm 
Åström, 
Joakim 

Godkänd revisor Ernst & Young 6 år i branschen Umeå 

 

2.7.3 Källkritik, primära källor 
 
Källkritik är en viktig del av den forskning som bedrivs, i vår studie kan man i första hand 
ifrågasätta vår egen kunskap inom forskning. Detta på grund av att ingen av oss författare har 
någon direkt erfarenhet av vetenskaplig forskning, om man bortser från diverse obligatoriska 
skriftliga inslag i undervisningen på universitet. Under dessa har vi dock fått pröva våra 
färdigheter vad gäller intervjumetodik och författande av rapporter. Trots praktisering av 
dessa färdigheter kan man dock tveka till vår kunskap inom ämnet även om övning ger 
färdighet. Något som vi däremot utvecklat under vår studietid är den sociala kompetensen. 
Denna kompetens är ett viktigt inslag inom den typ av studie då det innebär kontakt med 
respondenter och övriga personer som har bidragit till att föra vår studie framåt. 
 
Våra respondenter hade stor kunskap inom ämnet vi valt att studera vilket medförde att 
intervjuerna flöt på relativt fritt utan någon styrning från vårt håll. Under intervjuerna utgick 



 

vi från vår intervjuguide och försökte få respondenten att tala så fritt som möjligt utifrån de 
punkter vi satt upp i guiden. Detta gick mycket bra och vi som intervjuare ställde endast 
frågor vars syfte var att förtydliga vad som tidigare sagts. Detta medför att tillförlitligheten i 
respondenternas svar inte bör ha påverkats av oss som forskare. Dock kan man ställa sig 
frågan om våra respondenter svarat enligt vad som ligger i linje med deras policy och regler 
inom branschen eller om de svarade rakt och ärligt och vittnade om hur det verkligen 
fungerade i verkligheten. 
 
För att minimera risken för feltolkning av respondentens svar under intervjun skickades den 
sammanfattning av transkriberingen som skall utgöra empiri tillbaka till varje respondent för 
godkännande och eventuella korrigeringar.  
 
Då fyra av sex intervjuer genomfördes per telefon finns risk för att vi som författare eventuellt 
missat vad respondenten uttryckt med kroppsspråket. Vi kan däremot analysera röstläge, 
pauser och tvekanden för att skönja respondentens osäkerhet i frågorna. Dessa typer av 
reaktioner på de ställda frågorna var mindre frekventa vilket kan peka på att respondenterna 
var säkra på de svar man framförde under våra samtal. Vi anser med anledning av detta  
konstaterande i kombination med respondenternas gedigna erfarenhet inom ämnet att 
tillförlitligheten i våra muntliga källor är hög. 
 

2.7.4 Intervjuguide 
 
För att kunna styra innehållet i den kvalitativa intervjun gör man vanligtvis en form av mall 
för hur intervjun ska se ut. Eftersom tanken med den kvalitativa metoden är att få ut så 
mycket information som möjligt om ett begränsat område är det bra att ha en mall eller guide 
att följa under intervjun. Respondenten ska helst själv styra vad som kommer fram under en 
intervju, därför bör man som intervjuare inte försöka styra allt för mycket.27 
Intervjuguiden ska alltså vara mer ett stöd under intervjun än något man ska följa till punkt 
och pricka. 
 
Vid utformningen av vår intervjuguide har vi utgått från syftet och problemställningen för vår 
studie. Vår egen teoretiska kunskap inom området i kombinerades med en intervjuguide från 
en liknande studie gjord vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet28.  
Vi har valt att blanda allmänna och mer konkreta frågor, de konkreta frågorna har vi valt att 
använda då respondenter i vissa fall inte alltid ger det fullständiga svar man önskar. 
Vid dispositionen av frågorna i intervjuguiden valde vi att använda mer allmänna frågorna i 
början av intervjun. De mer allmänna frågorna bestod bland annat av position på företaget, 
eventuell specialisering samt erfarenhet inom området. Dessa allmänna frågor åtföljdes sedan 
av frågor som var mer inriktade på vårt syfte och vår problemformulering. 
Vi har valt denna disposition för att respondenten ska känna sig mer trygg i sin situation som 
undersökningsenhet. Genom att ställa mer allmänna och öppna frågor i början får 
respondenten en form av uppvärmning för att sedan komma in på de, för studien, mer 
väsentliga frågorna. 
 
Intervjuguiden skickades till respondenterna i förväg för att de skulle få en bild av vad vi ville 
ha svar på. Detta gjordes för att ytterliggare ge respondenterna en trygghet innan intervjun. 
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Intervjuguiden användes under intervjun som stöd för att föra samtalet framåt, utifrån guiden 
ställdes sedan följdfrågor för att få mer ingående svar. För respondenterna på revisions- och 
konsultbyråerna användes samma intervjuguide medan guiden till Cranab anpassades mer till 
företagets situation. 
Användandet av intervjuguide som en grund att stå på istället för manus för vilka exakta 
frågor som skulle ställas medförde en mer öppen dialog istället för ett styrd och stel 
frågestund. Under dialogen med respondenterna kom det fram många nya infallsvinklar och 
information som vi som författare inte hade reflekterat över tidigare.  

2.7.5 Genomförande 
 
Intervjuer är krävande både för den som intervjuar och den som blir utfrågad. Som intervjuare 
måste man ha så stor kunskap inom ämnet man talar om att man klarar av att sätta sig in i den 
utfrågades roll och förstå hur denne känner för att bli utfrågad. Kunskapen behövs till stor del 
även för att kunna ställa de följdfrågor som behövs för att man ska kunna få fram det som är 
viktigt och intressant för studien.29 
 
Vidare är det viktigt att inte på något sätt påverka undersökningsobjektet i någon riktning 
exempelvis genom att tala om vad man själv har för uppfattning i en viss fråga. Trots detta 
måste man som forskare vara uppmärksam och öppen för den utfrågades åsikter för att denne 
skall känna att man kan vara mer spontan. Som forskare vill man helst att respondenten ska 
känna tillit vid en intervju, då har uppnått meningsfullhet för båda parter.30 
 
För att respondenterna skulle känna att vi var engagerade och intresserade deltog vi båda 
under samtliga intervjuer. Detta medförde att vi kunde komplettera varandra bland annat vad 
gäller ställande av följdfrågor. Vi har under intervjuerna försökt att inte påverka 
respondenternas svar i någon riktning. Dock anser vi att de personer vi talat med har så stor 
kunskap inom ämnet att någon sådan påverkan inte hade haft särskilt stor betydelse för 
utfallet av studien i alla fall. 
 
Intervjuerna genomfördes med jämna mellanrum under cirka två veckors tid vilket medfört att 
vi som författare haft goda möjligheter att reflektera över vad som sagts under de olika 
intervjuerna. Våra reflektioner har medfört att nya följdfrågor bildats och en djupare kunskap 
inom området erhållits. Trots den relativt korta tid respondenterna hade på sig att tänka 
igenom vår intervjuguide innan intervjun ägde rum var alla väl pålästa i ämnet och lämnade 
välutvecklade svar på de frågor och följdfrågor som ställdes. 
 
Intervjuerna inleddes med en presentation av vilka vi som författare var samt vad vi valt att 
studera och varför. Därefter tillfrågades respondenten om de hade något emot att vi spelade in 
intervjun samt publicerade deras namn i vår studie. Ingen av respondenterna motsatte sig att 
vi spelade in intervjun dock ville de flesta att de skulle ges möjlighet att godkänna det som 
skrivits. Efter transkribering av det inspelade materialet skickades en sammanställning av 
intervjun till respondenterna för godkännande och eventuell komplettering innan publicering 
av studien.  

2.7.6 Access 
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Vi vet genom tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer att det är viktigt att få en bra 
relation till respondenterna. Man måste ha ett gemensamt förtroende för att man skall kunna 
få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Då detta ämne inte är av någon känslig karaktär 
har vi inte upplevt några svårigheter att få respondenterna att svara sanningsenligt, vi har även 
valt att skriva ut respondenternas namn i studien. Under intervjuernas gång har vi inte stött på 
någon fråga där någon respondent valt att inte svara för att det anses vara känsligt. Dock bör 
tilläggas att en av respondenterna valt att inte besvara en av frågorna då denne inte ansåg sig 
kunna ge ett rättvist svar för på grund av att att respondenten ej var insatt i just den frågan.  
 
Innan intervjuerna börjat har vi pratat allmänt om redovisning och studier samt frågat om det 
finns några funderingar kring ämnet. Denna informella inledning valde vi att ha för att 
komma närmare respondenten. På detta sätt anser vi att vi skapat en god relation till 
respondenten och att denne känner sig trygg under intervjun och kan ge så bra svar som 
möjligt.  

2.8 Sanningskriterier 
 
Under en studie som denna finns många sanningskriterier att eftersträva för att nå trovärdighet 
i forskningen. Eftersom i vår undersökande forskning har använt oss av en kvalitativ ansats 
har vi använt oss av giltighet, praktisk användbarhet och intersubjektivitet som 
sanningskriterier.  
 

2.8.1 Giltighet 
 
Enligt Johansson Lindfors beror giltigheten i en studie på mängden insamlad data.31 Detta 
anser vi till viss del vara korrekt dock anser vi att det även beror på kvalitén på det insamlade 
datat. Det handlar om trovärdigheten hos respondenterna samt deras erfarenhet och 
ämneskännedom. Dessa är också kriterier som tillför giltighet i en studie. 
 
Inför studien diskuterade vi hur många intervjuer som var lämpligt att genomföra, efter vi 
bokat in intervjuerna och genomförandet börjat insåg vi snabbt, att vi på kort tid kunde uppnå 
teoretisk mättnad. Efter denna insikt beslutade vi oss, trots vårt konstaterande, för att 
genomföra alla intervjuer i tron att få fram ny relevant fakta. 
 
Då vi under intervjuernas gång skapade oss ny information som vi sedan använde oss av i 
studien insåg vi att vi fått kontakt med bra respondenter som hade god kunskap inom ämnet. 
Detta har medfört att vi har kunnat ställa de relevanta frågor som krävs för att studien skall 
uppnå en korrekt giltighetsnivå, vilket vi även anser att den gör. 
 

2.8.2 Praktisk användbarhet 
 
Detta sanningskriterium grundar sig på hur studiens information kommer att vara tillhjälplig 
för andra utifrån de resultat vi kommit fram till i studien. Vår förhoppning är att studien kan 
få upp ögonen för studenter som läser redovisningsteori. Då kurser vid Umeå Universitet 
inom redovisningsteori, framförallt på C-nivå, är väldigt fokuserade på internationella 
standarder kan denna studie ses som ett komplement för att få en större förståelse för 
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redovisning i svenska icke börsnoterade bolag. Detta anser vi som viktigt då flertalet av 
landets företag faktiskt inte är börsnoterade. 
 

2.8.3 Intersubjektivitet 
 
För att uppnå intersubjektivitet krävs att de tolkningar man gjort under studien accepteras och 
godtas av utomstående bedömare.32 Nyckeln till att eliminera feltolkningar är att låta 
respondenterna ta del av de data man gagnade sig under intervjuerna så de kan kontrollera att 
man tolkat deras svar korrekt.  
Ett ytterliggare sätt att kontrollera att de tolkningar man gjort är korrekta är att låta 
utomstående individer ta del av studien under dess framväxt. Detta har skett i viss 
utsträckning men i brist på engagemang hos tillfrågade har vi lyckats mindre bra med detta. 
Vi har däremot fått mycket bra feedback och nyttiga tillrättavisningar av våra respondenter, 
denna feedback har vi givetvis tagit till oss samt korrigerat de missförstånd som uppstått i 
vissa av våra tolkningar. Detta har enligt oss hjälpt studien framåt och gett en större 
intersubjektivitet. 
 

2.8.4 Förslag på framtida forskning 
Författarna har under studiens gång kontinuerligt diskuterat andra infallsvinklar i ämnet samt 
nya problemställningar. Under dessa diskussioner har följande ämnen varit de mest relevanta. 

• Varför finns det två rekommendationer som icke börsnoterade svenska företag kan 
välja mellan när det gäller redovisning.  

• Varför väljer företag att redovisa enligt BFN:s rekommendation istället för att redovisa 
enligt Redovisningsrådets rekommendation? Finns det något syfte med att ha 
valmöjlighet eller är det något som ligger och släpar från förr? 

• Finns det ett samband mellan nedskrivningar och geografisk position? 
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3. Teori 
 

3.1 Redovisningens uppbyggnad 
 

33 

 

3.2 Redovisningens Syfte 
 
Svårigheter med normgivningen inom redovisning beror till stor del på att det aldrig funnits 
någon gemensam syn på vad redovisningens yttersta syfte är.34 Många amerikanska 
läroböcker hävdar dock att redovisningen syftar till att bilda ett underlag som kan användas 
vid ekonomiskt beslutsfattande. Detta kan man läsa i FASB:s uttalanden, vilket är ett så kallat 
begreppsmässigt ramverk som skall åstadkomma en normbildning inom redovisning. 
 
I Sverige finns givetvis också ett syfte med redovisning, det liknar det syfte som finns i 
Amerika; att tillhandahålla information för beslutsfattande. I Sverige betonar man behovet av 
information extra mycket då man vill tillfredställa aktieägare, potentiella aktieägare samt stat, 
kommun och skattemyndighet, även kreditgivare är i behov av informationen i 
redovisningen.35 
 
En allmän sammanfattning av redovisningens syfte kan vara: 
 

”Med extern redovisning avses en sammanfattande bild av en 
organisations affärer med omgivningen”36 
 

Med dessa ord av Jan-Erik Gröjer kan man säga att redovisning skall beskriva det som har 
hänt det vill säga, en sammanställning av beslut och affärshändelser för att tillfredställa 
intressenterna i den vedertagna intressentmodellen. 
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Figur 3 Intressentmodellen37 

3.3 Redovisningens postulat 
Redovisningens postulat är viktiga hörnstenar för att redovisningen skall fungera. Postulaten 
framgår nedan. 
 

3.3.1 Fristående enhet 
 
Anger att företagets redovisning skall vara en fristående enhet, den skall vara skiljd från ägare 
och andra intressenter.38 
 

3.3.2 Mätenheten  
 
Mätenheten är ett av redovisningens postulat, man kräver att redovisningen har en och samma 
valuta. Då man förr i tiden kanske redovisade i varor eller någon annan enhet har man idag 
landets valuta som bas för redovisningen.39 
 

3.3.3 Mätperioden 
 
Mätperiodspostulat anger att man skall upprätta rapporter och bokslut för en, på förhand, 
given period. Man kan exempelvis inte upprätta ett bokslut baserat på 3 års verksamhet, man 
har istället en avgränsat period som vanligast är ett kalenderår.40 
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39 Ibid. s 28 
40 Ibid. s29 



 

 

3.3.4 Going Concern 
 
Detta är ett av de viktigaste och mest grundläggande postulaten inom redovisning.41 Postulatet 
Going Concern innebär att man räknar med att företaget kommer att existera för all framtid. 
Om man inte skulle anta denna princip skulle man vid varje bokslutstillfälle vara tvungen att 
redovisa tillgångarna till ett så kallat likvidationsvärde för att se vad företaget är värt om det 
inte skulle existera någon morgondag. Det skulle bli svårigheter med periodiseringar samt 
redovisning av anläggningstillgångar om det inte skulle finnas en existerande marknad för 
dessa.42 
 

3.4 Redovisningsprinciper 
 

3.4.1 Matchningsprincipen 
 
Enkelt förklarat är matchningsprincipen kopplad till resultaträkningen och innebär att man 
tittar närmare på kopplingarna mellan intäkter och kostnader. Vad skall redovisas under denna 
period och vad kommer redovisas i kommande perioder?43 Resurserna som en 
intäktsbringande enhet gör av med under verksamhetsperioden skall matchas mot intäkterna 
enheten inbringar, man skall även ta upp avskrivningar och nedskrivningar för denna enhet. 
Det blir med andra ord som en matchning mellan intäkter och kostnader inom företaget. 
 

3.4.2 Kongurensprincipen 
 
Denna princip bygger på att förändringar i eget kapital inom företaget alltid skall redovisas 
över resultaträkningen, med undantag för nyemissioner. Detta för att man skall kunna förklara 
förändringar i det egna kapitalet för externa intressenter som kanske inte är insatta i 
redovisning. Stellan Nilsson skriver i sin bok Redovisningens normer och normbildare att 
”Skrivs uppkommen goodwill av direkt mot eget kapital finns inget spår av goodwill vare sig 
i resultaträkningen eller i balansräkningen.” Detta kan leda till att företag som säljs har ett 
försäljningsvärde som överstiger det bokförda värdet, detta förfarande strider mot 
kongurensprincipen.44 
 

3.4.3 Objektivitetsprincipen 
 
Man vill så långt som möjligt att redovisningen skall vara objektiv. Detta är i praktiken en 
omöjlighet eftersom all redovisning handhas av individer som på ett eller annat sätt påverkar. 
Det är dock viktigt att redovisningen är verifierbar, redovisningen skall kunna knytas till 
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verkligt inträffade affärshändelser, ett viktigt nyckelord i detta blir neutralitet då 
redovisningen skall kunna anses opartisk och verifierbar.45 
 

3.4.4 Innehåll före form (substance over form) 
 
Principen anger att om den verkliga affärshändelsen avviker från den legala formen bör man 
redovisa den verkliga innebörden. I Sverige är det vanligast att detta kommer på tal när man 
arbetar med finansiell leasing. Då det ligger mycket nära till hands att det kan ses som ett 
avbetalningsköp trots att det är ett leasingavtal.46 
 

3.4.5 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen är en av de viktigaste principerna, den anger att man skall gardera sig 
mot överskattning av företagets resultat och ställning. Kort sagt skall man värdera företaget 
försiktigt, man skall inte ta sig ”vatten över huvudet”. Kostnader skall värderas så högt som 
möjligt och intäkter så lågt som möjligt så företaget inte blir för högt värderat. Detta är viktigt 
för externa intressenter som exempelvis långivare då man inte vill riskera att fordran skall 
utebli.47 
 

3.4.6 Väsentlighetsprincipen 
 
Enligt denna princip kan man, om det inte anses nödvändigt, frångå vissa andra 
redovisningsprinciper. Exempelvis så kan man kostnadsföra så kallade korttidsinventarier 
(<3år) direkt utan att man lägger upp en avskrivningsplan. Detta blir med 
väsentlighetsprincipen tillåtet då man anser att periodisering och avskrivning på sådana 
tillgångar inte ger information av väsentlig betydelse för redovisningen som helhet.48 
 

3.5 Redovisningsnormer 
 
Redovisning i Sverige styrs av lag, Årsredovisningslagen (ÅRL), Bokföringslagen (BFL) och 
Aktiebolagslagen (ABL). Utvecklingen inom redovisning sker till stor del av normbildare. 
Dessa normbildare är privata organisationer som utifrån marknad och rådande förutsättningar 
samt frågor från företag bidrar till att utveckla ny praxis inom redovisningsområdet. Dessa 
kan senare bli så vedertagna så att det kan ligga till grund för en ny lagstiftning.49 En av de 
viktigaste och mest diskuterade normerna som hela tiden ligger under utveckling är god 
redovisningssed.  

3.6 God redovisningssed 
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Begreppet god redovisningssed har i Sverige varit att likställa med allmän lag sedan 1976. Då 
Bokföringslagen antog ny form och god redovisningssed skrevs in som 4kap. §2.50 Enligt 
författare på området anses god redovisningssed och det brittiska begreppet true and fair view 
ha samma innebörd. I den svenska årsredovisningslagen finns båda med, dock med skilda 
paragrafer därför har de troligtvis inte betraktats som synonyma av lagstiftaren. 
 
De som har inflytande i vad som anses som god redovisningssed är Redovisningsrådet (RR), 
Bokföringsnämnden (BFN) och Föreningen auktoriserade revisorer (FAR). Utöver dessa 
organisationer har även Riksskatteverket (RSV) fått starkt inflytande i vad som skall klassas 
som god redovisningssed. Detta på grund av att man behöver hjälp av skatterevisorer för att 
kunna få all kompetens och skriva så bra riktlinjer som möjligt, samt att experter på RSV 
bidrar med bra handledning i frågan om god redovisningssed51 

3.7 Redovisningens normgivare 
 

3.7.1 FASB 
 
Financial Accounting Standard Board (FASB) bildades 1973 och är en av de stora 
normbildarna i världen vad det gäller redovisning52. Deras rekommendationer ligger till grund 
för organisationer i Europa som bland annat International Accounting Standard Board 
(IASB). Organisationen är oberoende och ger ut Financial Accounting Standard (FAS) som är 
ett detaljerat ramverk för hur man skall redovisa. Man arbetar även med att vägleda företag 
och organisationer i hur man skall tillämpa existerande rekommendationer.53 
 

3.7.2 Svenska Normgivare 
 
För svenska bolag finns tre stora aktörer vad gäller normgivning inom redovisningsområdet; 
International Accounting Standards Board (IASB), Redovisningsrådet (RR) och 
Bokföringsnämnden (BFN). IASB har tagit fram International Accounting 
Standard/International Financial Reporting Standard (IAS/IFRS) som från den 1/1 2005 gäller 
alla börsnoterade bolag i Europa.54 Den svenska organisationen Föreningen Auktoriserade 
Revisorer (FAR) har sedan Redovisningsrådet bildades 1989 överlåtit stor del av makten 
inom redovisning till dem, i och med detta slutade FAR ge ut rekommendationer.55 
Redovisningsrådets rekommendationer bygger i stor utsträckning på IASB:s 
rekommendationer och var innan 1/1 2005 standard för svenska börsnoterade bolag. 
 
Efter IAS/IFRS trädde i kraft 1/1 2005 har redovisningsrådet fått allt mindre betydelse inom 
svensk redovisning eftersom de stora börsnoterade bolagen redovisar enligt IAS/IFRS istället 
för Redovisningsrådets rekommendationer, Redovisningsrådet har dock kvar en mindre roll 
vad gäller rekommendationer som tillämpas av moderbolagen i börsnoterade koncerner 
Samtidigt som Redovisningsrådet fått en mindre roll har Bokföringsnämndens roll stärkts då 
små och medelstora företag samt ej börsnoterade koncerner som ej är tvingade att redovisa 
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enligt IAS/IFRS. Dessa regler anses mindre vägledande än Redovisningsrådets 
rekommendationer var tidigare. Bokföringsnämnden har således blivit en starkare normgivare 
inom svensk redovisning sedan införandet av IAS/IFRS.56 
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3.8 Nedskrivningar 
 

3.8.1 Årsredovisningslagen 
 
Årsredovisningslagen (ÅRL) är den lag som företag tvingas följa vad gäller bokföring. 
Årsredovisningslagen skall tillämpas av alla företag som avslutar sin löpande bokföring i 
form av ett bokslut/årsredovisning.57 Årsredovisningslagen anger hur man skall gå tillväga vid 
värderingar, avskrivningar och andra poster som rör bokslutet. Gällande nedskrivningar står 
det i Årsredovisningslagen: 
 

”Om en anläggningstillgång bestående minskat i värde ska tillgången skrivas ner 
till detta lägre värde. Finansiella anläggningstillgångar får skrivas ned även om 
värdenedgången inte är bestående, det vill säga värdering enligt lägsta värdets 
princip är tillåten. En nedskrivning skall återföras om det inte längre finns skäl 
för den. Såväl nedskrivning som återföring av nedskrivning redovisas i 
resultaträkningen.”58 

 
Detta är de lagstadgade bestämmelserna kring nedskrivningar, Öhrlings PWC skriver även i 
sin tolkning av Årsredovisningslagen att en metodik för att för att genomföra en nedskrivning 
finns att läsa i RR17.59 
 
ÅRL 4:5§ föreskriver att om en tillgång har ett bestående lägre värde än anskaffningsvärdet 
minus avskrivningar skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde. Begreppet värde i 
denna mening har enligt RR17 (p. 5) definierats som återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Begreppet 
nyttjandevärde är hämtat från IASB:s uttryck value in use (IAS 36). Nuvärdet är det samma 
som det nuvärdesdiskonterade värdet av framtida kassaflöden till företaget för den specifika 
tillgången med avdrag för tillgångens restvärde.60 
 

3.8.2 Bokföringsnämnden 
 
Bokföringsnämnden är ett statligt expertorgan vars uppgift är att utveckla 
godredovisningssed. Nämnden ger ut redovisningsregler och informationsmaterial om 
tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.61 
Bokföringsnämnden har tio ledamöter som utses av regeringen. Beslut i nämnden bereds av 
ett kansli som består av 7 personer. Till kansliet finns ett antal arbets- och referensgrupper 
knutna med externa ledamöter.62 Nuvarande ordförande i Bokföringsnämnden är 
civilekonom, Hans Edenhammar. 
Bokföringsnämndens rekommendationer hänvisar till Årsredovisningslagen när det kommer 
till nedskrivningar. Redovisat värde för en materiell anläggningstillgång ska i vissa fall 
skrivas ned. 4 kap. 5 § Årsredovisningslagen anger att om en anläggningstillgång på 
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balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med gjorda avskrivningar, ska 
tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är 
bestående. En nedskrivning ska återföras, om det inte längre finns skäl för den. 
Nedskrivningar och återföringar ska redovisas i resultaträkningen.63  
Bokföringsnämnden skriver i sitt uttalande om tillämpning av redovisningsrådets 
rekommendationer:  
Företag som tillämpar Bokföringsnämndens anpassningsnormgivning kan söka vägledning i 
de redovisningsrådsnormer som inte anpassats av Bokföringsnämnden. (BFNAR 2004:5)64 
Vidare skriver Bokföringsnämnden att som komplement till användandet av dess 
rekommendationer bör företagen i avvaktan på en framtida mer sammanhållen struktur av 
kompletterande normgivning ges en betydande möjlighet att välja och anpassa sin redovisning 
efter de specifika förutsättningarna i företaget. Därför finns möjligt att välja mellan normer 
från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. Den valfrihet som råder skall tillämpas på 
rekommendationsnivå. Det innebär att företaget till exempel kan välja att följa vissa 
rekommendationer från Redovisningsrådet men i övrigt tillämpa Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Däremot skall den valda rekommendationen eller det valda allmänna rådet 
tillämpas i sin helhet om inte annat anges i rådet eller rekommendationen.65 
Bokföringsnämnden har beslutat att de företag som tidigare tillämpat Redovisningsrådets 
rekommendationer på grund av att de ”genom sin storlek har ett stort allmänt intresse” skall 
fortsätta att följa rådets rekommendationer RR 1-RR 29, om de inte väljer att gå över till 
redovisning i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IAS/IFRS).66 

3.8.3 RR17 
 
Redovisningsrådets rekommendation 17 baseras på IAS 36, Impairment of Assets. Denna 
rekommendation ger bland annat vägledning om hur man beräknar nedskrivningens storlek 
samt vilken information som skall lämnas angående denna nedskrivning.67 
 
Syfte 
 
Rekommendationen syftar till att beskriva de metoder som företag skall använda för att 
fastställa att dess tillgångar inte har ett för högt bokfört värde, det vill säga ett värde som är 
högre än återvinningsvärdet. Redovisat värde är för högt om det bokförda värdet överstiger 
värdet av nuvärdet av framtida inbetalningsöverskott som tillgången ger upphov till genom 
användning inom verksamheten eller genom en eventuell försäljning. Om övervärde 
uppkommer skall tillgången skrivas ned till verkligt värde. Vidare beskriver 
rekommendationen när ett företag skall återföra en tidigare nedskrivning av tillgångar samt de 
krav som finns på upplysning avseende tillgångarna som skrivits ned.68 
 
 
Tillämpningsområde 
 
Rekommendationen skall tillämpas för alla tillgångar, förutom: 

1. RR 2, Varulager 
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2. RR 9, Inkomstskatter 
3. RR 10, Entreprenaduppdrag och liknande uppdrag 
4. RR 29, Ersättning till anställda69 (Denna rekommendation baseras på IAS 19 

Ersättning till anställda) 
 
Vidare skall denna rekommendation ej tillämpas för finansiella tillgångar, dock finns 
undantag för aktier i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures.70 
 
Definitioner 
 
Här följer en ordlista på frekvent förekommande fackuttryck som använd i texten. 
 
Återvinningsvärde 
-Högsta värdet av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde.71 
  
Nyttjandevärde 
Nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som företaget förväntas inbringa genom 
användning av tillgången. I detta värde skall även restvärdet i slutet av nyttjandeperioden 
ingå.72 

 
Nettoförsäljningsvärde 
Detta värde utgörs av det pris som skulle kunna uppnås vid försäljning mellan kunniga och 
oberoende parter som dessutom har ett intresse av att transaktionen genomförs. 
Försäljningskostnader och avvecklingskostnader skall dras av från nettoförsäljningsvärdet.73 

 
Försäljningskostnader 
Kostnader som är direkt hänförliga till avyttringen av en tillgång exklusive finansiering och 
inkomstskatter.74 
 
Redovisat värde 
Det belopp som en tillgång är upptagen till i balansräkningen.75 
 
Avskrivning 
Fördelning av avskrivningsbart belopp över nyttjandeperioden.76 
 
Avskrivningsbart belopp 
Tillgångens anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde.77 
  
Nyttjandeperiod 
Den period tillgången förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål. Kan i vissa fall även uttryckas i 
antal enheter eller dylikt som förväntas bli producerade med hjälp av tillgången.78 
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Kassagenerande enhet 
Den minsta grupp tillgångar för vilken det är möjligt att fastställa löpande inbetalningar som 
är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.79 
 
Gemensamma tillgångar 
Immateriell tillgång som bidrar till framtida inbetalningsöverskott både för kassagenererande 
enhet som är föremål för bedömning och för andra kassagenerande enheter.80 

 
Aktiv marknad 
Följande förutsättningar gäller: 

1. Handel avser likvärdiga belopp. 
2. Normalt finns intresserade köpare och säljare. 
3. Information om priser är allmänt tillgänglig.81 

 
 
Vad bestämmer storleken på nedskrivningen? 

Man skriver i RR17 (p 7) att det finns externa indikatorer som påverkar en tillgångs värde. 
Exempel på sådana indikatorer är 

 
• Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av andra orsaker än 

tillgångens ålder eller normala användningssätt. 
• Väsentliga förändringar i teknologi, marknadsförutsättningar eller i den ekonomisk 

och legala miljön har inträffat under perioden, eller väntas inträffa inom en snar 
framtid, med negativa effekter på den marknad som tillgången är avsedd för. 

• Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar har ökat under 
perioden på ett sätt som kan förväntas påverka den diskonteringsfaktor som används 
för att beräkna tillgångens nyttjandevärde och väsentligt minska tillgångens 
återvinningsvärde. 

• Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet.82 

Förutom dessa externa indikatorer som grund för att fastställa om det föreligger ett 
nedskrivningsbehov finns även ett antal interna indikatorer till hjälp för att komma fram till 
detta. 

 
• Tillgången är tekniskt föråldrad eller har skadats. 
• Betydande förändringar har ägt rum under perioden eller väntas äga rum inom en snar 

framtid, som på ett negativt sätt påverkar möjligheten att utnyttja tillgången för avsett 
ändamål. Ett exempel kan vara att företaget planerar att avveckla eller omstrukturera 
den verksamhet till vilken tillgången hör eller att avyttra tillgången i förtid 

• Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre eller kommer 
att bli sämre än vad som tidigare antagits.83 
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Syftet med denna rekommendation är att fastställa värdet på en tillgång så den inte är för högt 
värderad i redovisningen. Detta för att man vill uppfylla en rättvisande bild av företaget. 
Denna rekommendation omfattar alla tillgångar utom de som är nämndes det tidigare i 
avsnittet.84 Rekommendationen anger att man vid varje bokslutstilfälle skall göra en värdering 
för att fastställa om det föreligger ett nedskrivningsbehov.85 
 
Skillnaden mellan RR17 och BFN är att RR17 inte anger något varaktighetskriterium, där står 
istället att en tillgång skall skrivas ner så fort man ser att bokfört värde är högre än 
återvinningsvärdet.86 Vidare diskuterar Nyllinge och Winkvist om det då föreligger en 
konflikt mellan årsredovisningslagen som anser att värdenedgång skall vara bestående innan 
nedskrivning görs och RR17 som säger att nedskrivning skall göras omedelbart då man 
upptäcker en värdeminskning. Svaret är Nej, då de anser att återvinningsvärde är det högsta 
av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde där nyttjandevärdet är ett nuvärdesdiskonterat 
värde av framtida avkastning. Därför anser Nyllinge och Winkvist att årsredovisningslagens 
krav på varaktighet är uppfyllt då man mäter hur det kommer att gå för företaget i framtiden.87 
 
RR17 är betydligt mer detaljerad än tidigare praxis vad gäller nedskrivningar. Den innehåller  
information om när en nedskrivning skall göras och hur det går till vid beräkning av 
nedskrivningsbehovet. I likhet med bokföringsnämndens rekommendation som även den 
utgår från nuvärdesdiskonterade kassaflöden så är RR17 mer detaljerad och beskriver när en 
värdeminskning ägt rum samt när det föreligger ett nedskrivningsbehov. 
 

3.9 Anläggningstillgångar 
 
En anläggningstillgång är en tillgång som används för stadigvarande bruk i ett företags 
verksamhet. Nyttjandeperioden för en anläggningstillgång är längre än ett år, i annat fall 
räknas tillgången som omsättningstillgång detta i enlighet med god 
redovisningssed.88Anläggningstillgångar kan delas in i tre huvudkategorier; Materiella-, 
immateriella- och finansiella anläggningstillgångar89. Dessa beskrivs nedan. 
 

3.9.1 Materiella anläggningstillgångar 
En materiell anläggningstillgång är en tillgång av fysisk form som används för stadigvarande 
bruk. Denna tillgång redovisas först när det kan säkerställas att framtida ekonomiska nytta 
tillfaller företaget, vidare bör anskaffningsvärdet även kunna beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.90 Exempel på materiella anläggningstillgångar kan vara maskiner och fastigheter. 

3.9.2 Immateriella anläggningstillgångar 
 
En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar ickemonetär tillgång utan fysisk form 
som används för produktion eller tillhandahållande av varor och tjänster samt för uthyrning 
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till andra eller för administrativa ändamål. Exempelvis goodwill, utveckling och 
varumärken.91 
 

3.9.3 Finansiella Anläggningstillgångar 
 
Finansiella anläggningstillgångar är med en enkel definition aktier och andra värdepapper.  

                                                
91 Föreningen Auktoriserade Revisorer. FARs samlingsvolym 2002, s. 770 



 

4. Empiri 

4.1 Deloitte 
 
Deloitte är en av de största revisions- och konsultföretagen i Sverige med 950 medarbetare 
på ett trettiotal kontor runt om i landet.92 Företaget har totalt 120 000 medarbetare fördelade 
på de kontor som finns i 150 länder världen över93. 
  

4.1.1 Intervju med Fredrik Bergsten 
 
Vi fick kontakt med en av Deloittes medarbetare i Skellefteå, Fredrik Bergsten. Fredrik har 
arbetat på Deloitte i 5 år där han är granskningsansvarig, detta innebär att han arbetar 
tillsammans med auktoriserade och godkända revisorer och ansvarar för fältarbetet. Innan han 
började arbeta på Deloitte arbetade han ett år med ekonomi och administration på ett annat 
företag. Fredrik har ingen speciell branschspecialisering men har erfarenhet av 
verkstadsindustri.  
 
Redovisning 
 
Fredrik berättar att det inte är vanligt att företag med 50-200 anställda redovisar enligt 
Redovisningsrådets rekommendationer (RR). De följer vanligtvis Bokföringsnämndens(BFN) 
rekommendationer i första hand, menar Fredrik. Dessa företag följer således 
Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringsnämndens rekommendationer och kallas därför 
”BFN-företag”. Dessa företag har, enligt Fredrik, vissa lättnader till skillnad från de som 
redovisar enligt redovisningsrådets rekommendationer, dock finns inga speciella 
rekommendationer som behandlar nedskrivningar. Dessa företag använder därför RR 17 för 
vägledning om det blir aktuellt med en nedskrivning. Alla företag innefattas av 
Årsredovisningslagen och måste således redovisa och upprätta sina bokslut i enlighet med 
gällande lagstiftning.  Som revisorer arbetar man alltid utifrån gällande lagstiftning och god 
redovisningssed. Man kan aldrig avvika från Årsredovisningslagen. Därför är det möjligt att 
göra avsteg från en rekommendation om tillämpningen bedöms ge en effekt som strider mot 
lagen, menar Fredrik.  
 
Värdering 
 
I frågan om hur man värderar anläggningstillgångar blev svaret att det är väldigt svårt. Man 
kan inte tala om ett rätt värde utan man talar om ett värde som utgör den bästa möjliga 
bedömning som är möjlig att göra, säger Fredrik. Anledningen till detta är att man måste väga 
in så många faktorer i värderingen. Många tillgångar omsätts mer sällan därför är det svårt att 
beräkna ett marknadsvärde på tillgångarna på grund av detta måste man ta hänsyn till nyttan 
det egna företaget har av tillgången.  
Enligt Fredrik gör revisorer en bedömning om värdet på företagets anläggningstillgångar är 
rimligt vid varje bokslut. Anledningen till detta är att man skall kunna utföra en korrekt 
revision, man har givetvis god insyn i företaget och har därför viss insikt om tillgångarna är 
övervärderade eller ej. Vid mer komplexa fall, till exempel vid värdering av fastigheter i 
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norrlands inland, då det kan vara svårt att få ett rättvisande värde från marknaden sett ur 
företagets perspektiv. I dessa fall räknar man, exempelvis som vid andra värderingar, ut 
nuvärdet av framtida kassaflöden. Detta värde blir mer rättvisande ur ett Going Concern 
perspektiv. Vanligt är även att man ser på värdet av fastigheten ur företagets perspektiv och 
vilken betydelse den har för företagets fortlevnad. Dock bör påpekas att även en värdering ur 
ett Going Concern perspektiv måste kunna motiveras på något sätt, exempelvis genom 
värdering av framtida kassaflöden.  
 
Om man inte skulle tillämpa Going Concern postulatet i värderingsprocessen, finns många 
företag som skulle ha omfattande nedskrivningsbehov, fortsätter Fredrik och påpekar att man 
istället ser till den innebörd tillgången har för företaget och ser den som en kassagenererande 
enhet. Om man inte skulle tillämpa Going Concern postulatet skulle man, vid varje bokslut, 
vara tvungen att räkna ut det så kallade återvinningsvärdet. Detta skulle kunna leda till att 
man skulle vara tvungen att skriva ner väldigt stora belopp i många företag. Det kan finnas en 
skillnad mellan användarvärde och återvinningsvärde, säger Fredrik. 
 
Nedskrivningar 
 
Hur man upptäcker ett nedskrivningsbehov varierar menar Fredrik, man kan bland annat 
skönja ett behov av nedskrivning när man ser att försäljningen av en produkt minskar. Som 
exempel kan man nämna gruvbolag, säljer man koppar så får man i dag cirka 60 000 kr per 
ton, skulle detta pris sjunka drastiskt skulle konsekvensen bli att beräkna värdet på de gruvor 
man har för att se om nedskrivningsbehov föreligger. De vanligaste sätten att upptäcka ett 
nedskrivningsbehov är att nuvärdet av framtida kassaflöden sjunker eller att utnyttjandet av 
tillgångarna sjunker. Detta kan ske på grund av minskad efterfrågan på produkterna, mindre 
produktion eller minskad uthyrning av lägenheter i en fastighet. Ett annat exempel är vid 
produktion med två produktionslinor varav den ena inte används till 100 %, detta kan 
aktualisera ett nedskrivningsbehov, menar Fredrik. 
 
Fredrik tror inte att nedskrivningar är konjunkturberoende men menar samtidigt att det kan ha 
betydelse för hur man handskas med en nedskrivning. Ser man till exemplet med två 
produktionslinor där den ena har ett behov av nedskrivning det aktuella året men samtidigt att 
man om cirka 2 år har en stigande konjunktur så talar den stigande konjunkturen emot en 
nedskrivning. 
 
Vi frågar Fredrik hur stor en nedskrivning skall vara ifall den skall vara av väsentlig 
betydelse, svaret blir ”Det beror på”. Det finns enligt honom många aspekter att ta hänsyn 
till. Det har helt enkelt att göra med storleken på nedskrivningen i förhållande till tillgångens 
värde.  Allt skall ses utifrån väsentlig betydelse, kommer denna nedskrivning att påverka 
resultat och balansomslutning i den grad att en användare skulle fatta ett annat beslut gällande 
företaget om nedskrivning skulle ha genomförts? Det finns inga generella siffror för hur stor 
del av tillgångens värde som skall skrivas ned, ingen procentsats, avslutar Fredrik. 
. 
Ger rekommendationen en rättvisande bild? 
Definitionsmässigt gör den det, följer man redovisningsrådets rekommendation följer man 
även god redovisningssed vilket medför att det ger en rättvisande bild. Dock kan det finnas 
tillfällen då Redovisningsrådets rekommendationer inte ger en rättvisande bild men några 
sådana tillfällen har jag hittills inte stött på, svarar Fredrik. Årsredovisningslagen styr alla 
företag, den anger att om värdenedgången anses varaktig skall nedskrivning göras. Ur 
revisionssynpunkt kan man se det på detta sätt; om man har en tillgång värderad till 10 



 

miljoner kronor i bokföringen och en balansomslutning på 100 miljoner samt ett 
nedskrivningsbehov på 200 000 kronor kan det i detta fall inte anses vara av väsentlig 
betydelse för intressenterna. Det är hela tiden en tolkningsfråga, man måste värdera från 
tillfälle till tillfälle hur stor nedskrivningen skall vara för att den ska vara för att vara av 
väsentlig betydelse, säger Fredrik. Fredrik tillägger att om man istället ser det ur 
redovisningssynpunkt finns inget direkt utrymme för denna typ av väsentlighetstolkning. 
 
Fredriks generella uppfattning angående nedskrivningar är att de flesta företag försöker 
undvika nedskrivningar av sina anläggningstillgångar. Man försöker genom ändring i 
avskrivningar, omstruktureringar för att använda tillgången mer effektivt samt i samspråk 
med revisorn att undvika att komma till ett läge där man måste skriva ner. Om det trots detta 
inte går att undvika en nedskrivning och denna är för stor för företaget att klara av blir man 
tvungen att använda sig av 25:e kapitlet Aktiebolagslagen om likvidationsplikt. Fredrik 
understryker att det inte behöver vara ett misskött företag för att man blir tvungen att 
likvidera, det är ibland bara oturligt att man inte har samma kassaflöde som tidigare, eller att 
tillgången blivit mindre värd på grund av teknologiska förändringar. Eftersom de flesta 
nedskrivningar inte är skattemässigt avdragsgilla råkar man ut för temporära skillnader i 
beskattning och detta är inte önskvärt för företag. En nedskrivning kan även ta en betydande 
del av det egna kapitalet vilket inte är önskvärt då företag inte alltid har råd med detta, men 
Fredrik anser dock att nedskrivningar används korrekt utifrån gällande lagstiftning och 
rekommendationer. Som avslutning säger Fredrik att man kan se att nedskrivningsbehov visar 
sig vanligare i en lågkonjunktur medan företagen har en större benägenhet att skriva ned i 
högkonjunktur. Han tror inte heller att företag ser nedskrivningar som en bokslutsdisposition 
då det för det mesta inte är skattemässigt avdragsgillt men en nedskrivning. 
 
 

4.2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Företagspresentation 
 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers är ett av de 4 stora revisions- och konsultbolagen i 
världen. De har 3000 medarbetare i Sverige fördelat på 125 kontor, i världen har de 140 000 
medarbetare i 149 länder.  
 

4.2.1 Intervju med Johan Månsson 
 
Johan Månsson är auktoriserad revisor och arbetar på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Han 
har varit i branschen sedan 1984 och har till största del verkat inom finansiell sektor, numera 
arbetar han med redovisningsfrågor vilket även är hans specialisering. 
 
Redovisning 
 
Vad gäller val av redovisningsrekommendation berättar Johan att företag i storleksordningen 
50 till 200 anställda har möjlighet att välja mellan Bokföringsnämndens- och 
Redovisningsrådets rekommendationer. Enligt honom är det vanligaste att företag i denna 
storleksordning tillämpar Bokföringsnämndens rekommendationer framför 
Redovisningsrådets. Redovisningsrådets rekommendation togs fram för börsnoterade bolag, 



 

därför faller det sig naturligt att icke börsnoterade bolag redovisar enligt Bokföringsnämnden, 
tillägger Johan. 
 
Värdering 
 
Värdering av anläggningstillgångar är ett svårt kapitel, att fastställa ett korrekt värde innebär 
en hel del arbete. Detta kan vara svårt ur många avseenden, en av de grundläggande 
redovisningsprinciperna är ju att man tar upp anläggningstillgångarna till anskaffningsvärdet 
för att sedan göra avskrivningar. Detta är hanterbara redovisningsfrågor även om det kan 
finnas svårigheter även här men det allra svåraste är avkastningsvärdering när man ska pröva 
nedskrivningsbehovet, menar Johan. Det finns så många aspekter man skall ta i hänsyn till, 
det bygger på antaganden. Man behöver exempelvis bara ändra någon procent i 
diskonteringsräntan för gå från ett nedskrivningsbehov till en korrekt värderad tillgång. 
 
Hur frekvent företag gör en värdering av sina anläggningstillgångar är svårt att svara på, säger 
Johan, det vanligaste är dock att det görs i samband med bokslut. Johan arbetar med 
revisionen av ett antal företag som har stora anläggningstillgångar. Bland dessa finns en del 
mogna företag vilka har en organisation som ganska omgående kan utläsa om det finns 
indikationer på nedskrivningar. Generellt tror Johan att de flesta företag i vår valda 
storleksordning gör ett ställningstagande varje år, hur detaljerade beräkningar de har varierar 
däremot kraftigt beroende på behov och vilka indikatorer som finns i dessa speciella fall. 
 
Revisorer gör vanligtvis inga egna beräkningar av värdet på anläggningstillgångarna, man ser 
istället till de underlag och beslut som styrelse och VD har fattat under året. Utifrån dessa gör 
man sedan en bedömning av rätt eller fel, förklarar Johan. Om revisorn sedan ser att 
anläggningstillgångarna inte är korrekt värderade så förutsätter man att företaget har åtgärder i 
dessa fall, om inte får man som revisor göra en egen värdering av anläggningstillgångarna. 
Detta sist nämnda är mycket ovanligt och är helst något man vill slippa som revisor. Detta är 
dock inget vanligt förekommande då man regelbundet under året har kontakt med företagen, 
avslutar Johan. 
 
Nedskrivningar 
 
Frågan ställs om det finns speciella rutiner för hur man kommer fram till att det föreligger ett 
nedskrivningsbehov, svaret blir att de flesta företag gör detta enligt gällande 
rekommendationer. Det görs vanligen en gång per år, inte oftare. Man beaktar omvärlden för 
att upptäcka eventuella indikatorer som kan påvisa att det finns ett nedskrivningsbehov. I de 
fall relevanta indikatorer identifieras görs en avkastningsvärdering, alternativt använder man 
sig av en oberoende värderingsman för att komma fram till om en nedskrivning föreligger. 
Vilken av dessa metoder som är vanligast vågar inte Johan svara på. 
 
De vanligaste indikatorerna på att ett nedskrivningsbehov föreligger, enligt Johan, är 
sviktande lönsamhet samt teknologiska förändringar. I slutet av verksamhetsåret sätter sig ofta 
VD, Ekonomichef och Revisorn ned för att se över redovisningen, om inte företaget själv tar 
frågan om nedskrivningar så gör revisorn det. Företaget går inte bokstavligen runt för att 
värdera varje tillgång utifrån externa och interna indikationer för nedskrivning år för år. Detta 
sker oftast av sig själv, man ser lätt om man har lönsamhetsproblem samt om det finns ny 
teknologi som gör att de egna maskinernas värde inte längre stämmer överens med det 
bokförda. 
 



 

Är nedskrivningar konjunkturberoende? Ja, säger Johan, eftersom en av de viktigaste 
indikatorerna för nedskrivning är dålig lönsamhet. Under lågkonjunktur finns större risk för 
dålig lönsamhet vilket medför att vissa produktionslinor inte går på full kapacitet vilket kan 
leda till en nedskrivning. Detta är inte något som Johan kan styrka statistiskt dock är det något 
han kan skönja med sin långa erfarenhet inom branschen, det är däremot svårt att peka på i 
vilken utsträckning detta sker, fortsätter Johan. 
 
Samtalet med Johan Månsson fortsätter med en diskussion angående hur stor en nedskrivning 
skall vara för att den ska vara av väsentlig betydelse. Han berättar att det tidigare har varit tal 
om att det skall vara minst 20 % av tillgångens bokförda värde men tillägger att det inte är 
riktigt på detta sätt idag. Vid sådana bedömningar finns alltid ett osäkerhetsintervall, man kan 
räkna med att man har en felmarginal på +/- 5 % vid värdering vilket anses vara acceptabelt, 
detta ger en felmarginal på 10 %. Har man en större skillnad än detta skulle man kunna säga 
att detta är av väsentlig betydelse. 
Enligt Johan ser man procentuellt på detta, man ser inte främst till vilket monetärt värde 
nedskrivningen har. 
 
Johan anser att man enligt gällande rekommendation utför nedskrivningar korrekt samt 
tillhandahåller tillräckligt mycket information beträffande nedskrivningar i 
årsredovisningarna. Han tycker att det ska bli intressant att titta närmare på IFRS-företagen då 
de har väldigt detaljerad information, och se hur mycket nytta användaren egentligen har av 
informationen. Har man egentligen nytta av att veta vilka modeller man räknat med vad gäller 
värdering av anläggningstillgångar, eller vilken diskonteringsränta man använt sig av? Ser 
man att ett företag som har gjort underskott under några år så tycker jag att man kan kräva lite 
med detaljerad information angående anläggningstillgångar, säger Johan. 
 
Att det som står i Årsredovisningslagen att tillgången skall ha en bestående värdenedgång för 
att nedskrivning skall göras menar Johan är helt korrekt. Företag väljer inte att bortse från 
nedskrivningar på grund av att man kan tolka denna lagtext menar han. De tittar på 
kassaflödena på cirka 10 års sikt, ser de då att detta inte är tillräckligt, är faktiskt 
värdenedgången bestående. Detta kan man utläsa med en gång. Det skulle bli fel om man bara 
ser kortsiktigt på det fortsätter Johan. Om man skulle mista ett jobb ett år på grund av att en 
kund går i konkurs kan man inte skriva ner den maskinen enbart det året med endast detta 
som grund. Det viktiga i det hela är Going Concern postulatet, menar Johan. 
 
Som avslutning och som generell bild säger Johan att nedskrivningar har blivit ett mycket mer 
aktuellt ämne de senaste 3 åren. Om man ser på företags årsbokslut för 5 år sedan så var 
nedskrivningar inte så vanligt, numera har det blivit mycket mer frekvent diskuterat, inte bara 
bland revisorer utan även ute på företagen. Detta tror Johan kan ha att göra med införandet av 
IFRS, det smittar som av sig på alla företags redovisning, men även för att införandet av IFRS 
har fått revisorerna att höja på ögonbrynen och ställa mer frågor kring detta avslutar Johan. 



 

4.3 KPMG 
 
Företagspresentation 
 
KPMG tillhör ett av de 4 stora revisions- och konsultbolagen i Sverige, de har 1500 
medarbetare, verksamma vid 60 kontor runt om i Sverige. Internationellt har KPMG över 
100 000 medarbetare, verksamma i 144 länder.94 
 

4.3.1 Intervju med Jörgen Nilsson 
 
Jörgen Nilsson arbetar som redovisningskonsult på KPMG:s avdelning för kvalificerad 
redovisning där de bland annat arbetar med IFRS och Redovisningsrådets rekommendationer. 
Jörgen är Senior Manager på denna avdelning, hans specialisering är koncernredovisning och 
redovisning av nedskrivningar men han arbetar även med redovisning av inkomstskatt och 
kassflödesanalyser. Jörgen har varit i branschen i 10 år, han har under denna tid varit i kontakt 
med allt från IFRS till BFN vad det gäller nedskrivningar. Han har även suttit med i en 
arbetsgrupp på Bokföringsnämnden som speciellt har behandlat nedskrivningar. 
 
Redovisning 
 
Jörgen konstaterar tidigt i intervjun att den storleksordningen på bolag som vi valt för vår 
studie inte innefattas av IFRS rekommendationer (såvida de inte frivilligt på koncernnivå 
väljer att tillämpa IFRS) de kan däremot göra ett val mellan Bokföringsnämndens- och 
Redovisningsrådets rekommendationer vad gäller nedskrivningar. Väljer man att tillämpa 
Redovisningsrådets rekommendationer blir det rekommendation nummer 17 man använder 
för vägledning. Väljer man istället Bokföringsnämnden så finns det ingen given 
rekommendation som behandlar nedskrivningar. Bokföringsnämnden skriver även i sina 
rekommendationer att om det inte finns tillräcklig vägledning i nämndens rekommendationer 
kan man söka vägledning i Redovisningsrådets rekommendationer, detta medför att man även 
i detta fall man tittar på RR17. Även BFN-företag bör alltså tillämpa RR17 i fråga om 
nedskrivningar, men detta är så att säga inte tvingande, säger Jörgen Nilsson på KPMG.  
 
Bokföringsnämnden hänvisar inte direkt till årsredovisningslagen däremot måste alla företag 
följa Årsredovisningslagen vid nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. 
Årsredovisningslagen säger att man måste se en bestående värdenedgång för att en 
nedskrivning skall aktualiseras, detta ligger inte i strid med RR17, anser Jörgen. RR17 säger 
att man skall skriva ned om man ser värdenedgång i nuvärdesberäkningar vilket indirekt ger 
samma effekt som en bestående värdenedgång, förklarar han. Visserligen är 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer friare skrivna men när 
man kommer till frågor som rör exempelvis hur man skall beräkna diskonteringsräntan så bör 
man titta i RR17. 
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Värdering 
 
Vid värdering av anläggningstillgångar ser man ofta svårigheter i prövningen, anser Jörgen. 
Tar man förvaltningsfastigheter som exempel ser man den som en kassagenererande enhet. 
Detta medför att man kan man avgränsa kassaflödena till den specifika tillgången vilket 
medför att man enklare kan se värdet på förvaltningsfastigheten. Man kan även i fallet med 
förvaltningsfastigheten luta sig mot att det ofta finns en fungerande marknad och då blir 
värderingen av fastigheten lättare, fortsätter Jörgen.  
 
Går man vidare till värdering av maskiner och andra anläggningstillgångar är dessa svårare att 
värdera, säger Jörgen. En maskin är ofta mycket svårare att separera och se som en fristående 
kassagenererande enhet, detta gör det svårare att titta på den specifika maskinens värde. Vid 
värdering av förvaltningsfastigheter kan man titta på marknadsvärde i en helt annan 
utsträckning, detta är väldigt svårt vid värdering av maskiner då det oftast inte finns en väl 
fungerande andrahandsmarknad marknad för dessa. 
 
Nedskrivningsprövning av anläggningstillgångar görs vid indikation på värdenedgång, om 
företag går bra görs inte prövning av anläggningstillgångar särskilt ofta, menar Jörgen. När 
företag nyligen gjort stora förvärv kan det vara aktuellt att pröva anläggningstillgångarna 
oftare, men som rekommendationen säger skall detta göras endast om det finns indikationer 
på värdenedgång. 
 
Den vanligaste indikatorn på att nedskrivningsbehov föreligger är att man ser att 
verksamheten går sämre, de framtida kassaflödena blir mindre. Man kan även utifrån 
konkurrens och marknad se indikationer på nedskrivningsbehov men det visar sig i slutändan 
genom att kassaflödena blir mindre, sammanfattar Jörgen. 
 
Nedskrivningar 
 
Vid indikation på en värdeminskning i en anläggningstillgång så skall man värdera tillgången 
för att se om det föreligger nedskrivningsbehov. I denna process ser man till 
återvinningsvärdet som är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av framtida kassaflöden, detta räknas ut genom att man 
nuvärdesdiskonterar framtida kassaflöden. Vid denna diskontering används en 
diskonteringsfaktor/diskonteringsränta. På KPMG konsulterar man sin Corporate Finance 
avdelning för att få hjälp med att fastställa denna diskonteringsfaktor/diskonteringsränta. 
Utifrån denna räknar man ut ett värde för den kassaflödesgenererande enheten, ser man att 
detta värde är lägre än det bokförda värdet skall man skriva ner anläggningstillgången till 
detta lägre värde. 
 
I en lågkonjunktur justeras företags budgetar ofta ned vilket ofta ger ett lägre värde på 
framtida kassaflöden. Detta gör att nedskrivningar har en tendens att vara 
konjunkturberoende, i synnerhet om företag gjort förvärv i en högkonjunktur kan man se att 
blir nedskrivningar kan bli aktuellt vid en senare lågkonjunktur. 
 
Jörgen får frågan om hur stor en nedskrivning bör vara för att den skall vara av väsentlig 
betydelse. Detta är svårt att säga svarar han, det finns inga direkta regler för hur stor 
nedskrivningen skall vara, allt måste ses i förhållande till andra värden, menar han. Det talas 
ibland om 5-10% men då måste man fråga sig 5-10% av vad. Balansomslutning och resultat 
spelar stor roll i denna bedömning, det måste helt enkelt bedömas från fall till fall. Det finns 



 

inga schablonmässiga regler som styr detta, är det dock 10 % av resultatet kan man tala om 
väsentlig betydelse om resultatet inte är väldigt lågt.  
 
En annan aspekt vad gäller att bestämma om en nedskrivning blir aktuell är om man ser till 
tillgångens värde, då måste man ta i beaktning hur väsentlig nedskrivningen är i förhållande 
till tillgångens bokförda värde. Nedskrivning skall alltså göras även om den inte är av 
väsentlig betydelse för helheten då den har betydelse för den specifika tillgången. 
 
När diskussionen fortskrider kommer vi in på ämnet en rättvisande bild, Jörgen anser att om 
man talar om RR17 så kan man säga att det ger en rättvisande bild. Beträffande 
informationsupplysningar i årsredovisningar menar Jörgen att företag som går efter RR17 
lämnar lagom med information i förhållande till företagets storlek, han säger att IFRS har 
större krav på upplysningar med det handlar ju om större företag. Beträffande 
Årsredovisningslagens krav på upplysningar tycker han att det skulle kunna finnas mer 
information än vad som de facto lämnas, i synnerhet om företaget gjort nedskrivningar. 
 
Som avslutning berättar Jörgen att han både år 2000 och år 2001 skrev om nedskrivningar 
själv, han säger att det var svårt att hitta bra information om nedskrivningar då, dels på grund 
av praxis och dels för att man var mitt inne i en högkonjunktur. Jörgen understryker att det har 
blivit ett mer diskuterat och aktuellt ämne efter inträdet av IFRS regler och efter RR17 
infördes.  
 

4.4 Ernst & Young 
 
Företagsfakta 
 
Ernst & Young är ett revisions- och konsultbolag med 1750 anställda i Sverige fördelade på 
73 kontor. I världen har Ernst & Young 114 000 medarbetare på 700 kontor i 140. Man 
omsatte 2005 2,3 miljarder kronor i Sverige95 
 

4.4.1 Intervju med Joakim Åström 
 
Joakim Åström arbetar på Ernst & Young i Umeå, han är godkänd revisor och har arbetat i 
6,5 år med redovisning. Han började på en liten redovisningsbyrå där han arbetade i 4 
månader men bytte senare till Ernst & Young. Han arbetar främst med mindre företag 
eftersom det är den företagsstruktur man ser mest av i Umeå-regionen men han har även ett 
par större klienter. Joakims erfarenhet av nedskrivningar är relativt begränsad då han nämner 
att detta är ovanligt, nedskrivningar sker väldigt sällan, menar han. 
 
Redovisning 
 
Joakim ser i sitt arbete att företag uteslutande redovisar enligt Bokföringsnämndens 
rekommendationer, företag som har tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer fullt ut 
har han aldrig stött på. Företag söker dock stöd i Redovisningsrådets rekommendationer där 
Bokföringsnämndens rekommendationer inte riktigt räcker till men ofta ser man inte den 
typen av komplicerade redovisningsfrågor, oftast räcker Bokföringsnämndens 
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rekommendationer till alldeles utomordentligt, menar Joakim. Företag är ju intelligenta, om 
det skulle vara så att man inte finner vägledning i Bokföringsnämndens rekommendationer 
hittar man inte på något eget. Man går istället vidare, det naturliga steget är då att titta på 
Redovisningsrådets rekommendationer, detta görs uteslutande av alla företag, forsätter 
Joakim. 
 
Värdering 
 
Vid värdering av anläggningstillgångar finns många svårigheter. Det är bland det svåraste 
man kan göra menar Joakim. Det finns givetvis tillgångar som är lättare att värdera än andra 
och vill man vara på den säkra sidan kan man anlita en värderingsman. Påpekas bör dock att 
externa värderingsmän används relativt sällan, det kan exempelvis användas vid 
kontrollbalansräkningar, berättar Joakim. Vanligtvis gör man en vanlig avskrivning för att 
sedan se hur rimliga dessa bedömningar är och om det finns behov av justering . Det finns 
dock tillgångar som är väldigt svårvärderade, Joakim använder underjordiska vattenledningar 
som exempel där det bland annat kan vara svårt att bestämma ett korrekt marknadsvärde samt 
att utföra en okulärbesiktning. 
 
Det vanligaste är att företagen gör en linjär avskrivning och värderar tillgångarna därefter. 
Joakim understryker dock att denna metod i många fall ger ett rättvisande värde, förutsatt att 
man gjort en korrekt uppskattning av ekonomisk livslängd. Revisorerna gör en 
rimlighetsbedömning av värdet utifrån den information som finns tillgänglig, utifrån detta gör 
de sedan en bedömning om det föreligger nedskrivningsbehov. 
 
På Ernst & Young finns speciella rutiner vid värdering av anläggningstillgångar, det finns för 
alla typer av poster säger Joakim. De finns granskningsprogram där man prövar olika poster 
som är av väsentlig betydelse, i programmet finns punkter med primära granskningsrutiner 
som måste genomföras, resten anpassas till varje enskilt bolags unika redovisning och behov.  
 
Värdering av tillgångar sker inte ofta enligt Joakim, företag funderar inte så mycket på detta, 
tror Joakim. Som personlig åsikt säger Joakim att detta görs sällan för att värdet generellt inte 
sjunker så ofta, därför gör företagen en värdering så sällan. Värdering görs mer eller mindre 
indirekt utan att man tänjer på det som en aktiv handling, företag har sådan kontroll att de 
direkt skulle upptäcka om en tillgång sjunker drastiskt i värde. 
 
Nedskrivningar 
 
Storleken på nedskrivningen fastställs utifrån en helhetsbedömning, man tittar på tillgängliga 
fakta och de verifikat man har för att se allt i ur ett helhetsperspektiv. Joakim ser ingen 
specifik punkt där man kan se om det föreligger ett nedskrivningsbehov, allt hänger ihop så 
helheten blir viktig, menar Joakim.  
 
Joakim har i sitt arbete inte stött på nedskrivningar så ofta, men i de fall där det förekommit 
har det varit uppenbart. Ett Fall gäller en fastighet där långivare vara inblandade som direkt 
påpekade att fastigheten vara för högt värderad. Några andra fall där det exempelvis varit mer 
tveksamt om nedskrivningsbehov föreligger har Joakim inte stött på. 
 
Vad gäller indikatorer som man tittar på vid ett eventuellt nedskrivningsbehov så är det ingen 
specifik indikator som är viktig. Som sagt tidigare så tänker företagen inte aktivt på 
nedskrivningar, skulle det vara så att man som revisor kan skönja att det föreligger 



 

nedskrivningsbehov går man in mer aktivt och tittar på detta. Detta är givetvis individuellt 
från fall till fall vilka indikatorer som är de vanligaste menar Joakim. 
 
Konjunkturen styr definitivt nedskrivningar säger Joakim, allra helst inom 
fastighetsbranschen. Är konjunkturen svag är det ganska naturligt att fastighetsvärdena viker. 
Är det riktig lågkonjunktur kan man även se att produktionen får problem, detta är tydliga 
indikationer på nedskrivningsbehov. När man kommer in i lågkonjunktur är det viktigt att se 
om nedgången i värdet på tillgångar anses varaktig, är det bara en tillfällig nedgång skall man 
inte göra nedskrivning, menar Joakim.  
 
Storleken på en nedskrivning för att den skall vara av väsentlig betydelse varierar, man måste 
titta på helheten, säger Joakim. Det finns ingen regel på 10 % eller dylikt, allt grundar sig i 
företaget som helhet. Resultat och ställning är det viktigaste när det kommer till frågan hur 
och om man skall skriva ner, vad skulle en extern bedömare säga? Skulle hans beslut ändras 
vad gäller bolaget om man skulle ha skrivit ned en tillgång? Sedan tittar man givetvis på 
tillgången i sig, skulle de visa sig att man behöver skriva ned en specifik tillgång med 40-50% 
så skall man givetvis göra detta. För att sammanfatta säger Joakim att revisorer först ser till 
helheten och senare till specifika tillgångar. 
 
Informationsmässigt kan det alltid finnas mer information säger Joakim. Detta gäller 
egentligen alla poster i redovisningen, årsredovisningar är överlag ganska knapphändiga 
informationsmässigt. I förvaltningsberättelsen skall man ta upp väsentliga händelser, om man 
genomfört en nedskrivning skall det då stå i förvaltningsberättelsen då det är en väsentlig 
händelse. Där skulle man kunna vara mer specifik om vad som har föranlett nedskrivningen. 
 
Som avslutning säger Joakim att man inte aktivt funderar över nedskrivningar, i den 
bemärkelsen använder man inte rekommendationerna fullt ut men i slutändan blir det ändå 
rätt. I och med införandet av IFRS har företag och revisorer fått upp ögonen för 
nedskrivningar, det kan ha effekter i det långa loppet tror Joakim. 
 

4.4.2 Intervju med Mia Rutenius 
 
Mia Rutenius arbetar som auktoriserad revisor på Ernst & Young, hon har arbetat inom 
branschen sen 1998. Mia har ingen särskild branschspecialisering utan arbetar öppet med de 
flesta branscher, allt från producerande bolag till tjänsteföretag. Hon har dock fokus mot lite 
större, ägarledda företag. Hennes erfarenhet av nedskrivningar gäller främst finansiella- och 
materiella anläggningstillgångar. 
 
Redovisning 
 
Mias erfarenhet av redovisning av nedskrivningar är att man till stor del tillämpar 
Bokföringsnämndens rekommendationer. Gäller det finansiella anläggningstillgångar är det 
vanligare att man söker vägledning i RR17, i de övriga fallen finns det bra med information i 
Bokföringsnämndens rekommendationer anser Mia. Men hon menar även att det är 
Årsredovisningslagen som är grunden i redovisningen. 
 



 

Värdering 
 
Vid värdering av anläggningstillgångar finns vissa problem i synnerhet om man talar om 
finansiella anläggningstillgångar. Vid beräkning av nyttjandevärden i exempelvis 
dotterbolagsaktier finns stora problem, man måste titta på framtida förväntningar och framtida 
kassaflöden. Detta blir väldigt stora bedömningsfrågor, detta gör att det blir svårigheter att 
räkna fram ett rättvist värde.  
 
Mia berättar att värdering av anläggningstillgångar sker minst en gång per år, detta görs i 
samband med bokslut. Vissa företag kan ha krav på kvartalsrapportering eller 
månadsrapportering till sina ägare i dessa fall görs värdering oftare. I samband med 
värderingen ser man direkt om nedskrivningsbehov föreligger. 
 
Tillvägagångssättet vid en värdering sett ur revisorns perspektiv är att man utgår från 
företaget. Företaget måste alltid göra en bedömning huruvida anläggningstillgångarna är 
korrekt värderade eller inte. Revisorn kommer sedan att kritiskt granska och pröva de 
antaganden företaget har gjort för den specifika tillgången. Revisorns arbete går ibland väldigt 
smidigt, beroende på hur bra bolaget är på värderingsarbetet. Det kan skifta kraftigt i kvalitén 
på detta arbete hos bolagen, menar Mia. Vissa bolag har väldigt tydliga rutiner medan andra 
inte har några alls, där blir det givetvis mer jobb för oss. 
 
Vad gäller finansiella anläggningstillgångar så är det främst avkastning och förväntningar på 
denna som är den främsta indikatorn på om nedskrivning bör göras eller inte. Vad gäller 
materiella anläggningstillgångar tittar man mer på om tillgången används till sitt ändamål. 
Generellt för materiella anläggningstillgångar tittar man till störst del på interna indikatorer. 
 
Nedskrivningar 
 
Nedskrivningar är definitivt konjunkturberoende, särskilt nedskrivningar av finansiella 
anläggningstillgångar. Då dessa tillgångar har avkastningskrav blir de per automatik mindre 
värda i lågkonjunktur, vad gäller materiella anläggningstillgångar så är de inte 
konjunkturberoende i samma utsträckning. Inom fastighetsbranschen är konjunkturen mycket 
viktig. Mia menar att den är ett bra exempel på där nedskrivning av materiella 
anläggningstillgångar är konjunkturberoende. 
 
Nedskrivningens storlek beror helt och hållet på bolagets storlek. Detta är en fråga som är 
mycket svår att svara generellt på, det har och göra med resultat och omsättning. Som revisor 
ser man till helheten i bolaget, om nedskrivningen är liten sett till helhetsperspektivet gör man 
som revisor ingen notis om denna inte är genomförd. Ser man det från företagets perspektiv 
skall man som företag alltid eftersträva att redovisa korrekt. Ser man att en tillgång bör 
skrivas ned till hälften av dess bokförda värde skall detta göras eftersom man skall redovisa 
korrekt, även om denna nedskrivning inte är av väsentlig betydelse för helheten. Om man som 
revisor ser att en sådan nedskrivning inte är gjord så leder det inte till att man skriver en oren 
revisionsberättelse då den inte anses vara av väsentlig betydelse, menar Mia. 
 
I frågan om rekommendationerna ger en rättvisande bild svarar Mia att den svenska 
redovisningen bygger på att man redovisar till anskaffningsvärde. I frågan om rättvisande bild 
blir det svårt att uttala sig om tillgångar är korrekt värderade. Det är vanligt att man skriver av 
och skriver ned en tillgång men att man skriver upp den är högst ovanligt, på så vis ger detta 
inte en rättvisande bild. 



 

Informationen i årsredovisningarna anser Mia är fullt tillräcklig, då onoterade ägarledda bolag 
inte har skyldighet att lämna mer information än vad de gör idag medför detta att det måste 
anses som tillräckligt. Då ägarledda bolag anser att de inte finns någon mottagare till 
informationen anses inte tiden det skulle ta att förbättra informationen i årsredovisningen som 
nödvändig, denna tid skulle endast kosta mer pengar för bolaget. 
 
Generellt anser Mia att man följer rekommendationerna som finns, även om företaget själv 
inser att ett nedskrivningsbehov föreligger eller om revisorn påtalar det så blir det i slutändan 
korrekt. Oftast finns en dialog med företag under året och man har i många fall även en 
historia och ett tidigare samarbete som gör att företag vet vad revisorn förväntar sig av ett 
bokslut och vice verca. Mia tror inte att införandet av IFRS har bidragit till att företag och 
revisorer fått upp ögonen för nedskrivningar, detta har även varit aktuellt tidigare säger Mia. 
 

4.5 Cranab 
 
Företagspresentation 
 
Cranab är ett industriföretag i Vindeln, Västerbotten, de har 154 anställda i och är i nuläget i 
en fas där de skall fusioneras med företaget Slagkraft.  
 

4.5.1 Intervju med Carina Burman och Eivor Gustafsson 
 
Intervju med Eivor Gustafsson som arbetar på Cranab och Carina Burman som arbetar på 
Slagkraft. I nuläget har de kontor i samma byggnad som ett led i sammanslagningen av dessa 
företag. De kommer gemensamt att ansvara för företagets ekonomi tillsammans med 
ekonomichef Sune Martinsson.  
 
Eivor är den av dem som har arbetat längst inom företaget och varit med från starten för 36 år 
sedan. Carina har ett förflutet inom revisionsbranschen och har även arbetat inom 
fastighetsbranschen. Hon har sammanlagt arbetat med ekonomi i 12 år. Sedan några år 
tillbaka arbetar hon med ekonomin på slagkraft. 
 
Redovisning 
 
Båda kvinnorna arbetar dagligen med redovisning och bokföring, Eivor är även med vid 
bokslut och alla andra tillfällen där beslut kring anläggningstillgångar fattas. Under vårt 
samtal får vi veta att Cranab har haft många utländska ägare ibland annat i Japan och Finland, 
dessa ägare har i första hand fokuserat på produktion. Numera ägs företaget av lokala ägare 
vilket innebär att man numera satsar mer på utveckling än tidigare. På grund av den tidigare 
fokusen på produktionen har man inte gjort investeringar på ett tag. Detta medför att 
nedskrivningar inte tidigare varit aktuellt för Cranab. 
 
Cranab tillämpar Bokföringsnämndens rekommendation i redovisningen och följer givetvis 
även Årsredovisningslagen. Detta har man gjort så länge företaget funnits. Nedskrivningar har 
inte gjort inom företaget, man har dock vid varje bokslut skrivit av sina tillgångar enligt plan.  
 



 

Värdering 
 
Värdering av anläggningstillgångar sker vid bokslutstillfället för att se om det föreligger ett 
nedskrivningsbehov, enligt kvinnorna. Man har hittills inte sett några indikationer på att 
nedskrivningar är nödvändigt. Då många av maskinerna har ett ringa värde i förhållande till 
balansomslutningen anser man i samtycke med revisorerna att en nedskrivning inte skulle 
vara av väsentlig betydelse för dem. Eftersom man inom företaget har bra branschkännedom 
och kunnig personal så kan se om någon tillgång skulle vara övervärderad, med anledning av 
detta har man ej anlitat någon utomstående värderingsman. 
 
Nedskrivningar 
 
Vi diskuterar om huruvida man upplevt att det skulle vara större risk för nedskrivningsbehov 
under lågkonjunktur. Vi får höra att det är troligare att det kan vara så men eftersom man på 
Cranab inte räknar på framtida kassaflöden och nuvärdesdiskonterar dessa har man inte 
upplevt det som ett problem under lågkonjunktur. Resonemanget om nedskrivningar och 
konjunktur är dock en intressant infallsvinkel anser de. Det kan vara mindre roligt att göra 
nedskrivningar då man utan denna negativa resultatpåverkan ändå redovisar ett lägre resultat 
under lågkonjunktur. ”Man tar hellre en nedskrivning när det går bra än en när det går 
dåligt”.  
 
Restvärden på anläggningstillgångar finns inte på Cranab, man talar under intervjun 
skämtsamt om ett möjligt värde på materialets kilopris på de tillgångar som skall bytas ut. 
Man understryker samtidigt att man inte avyttrat någon maskin innan den varit fullt avskriven 
vilket innebär att de aldrig haft behov av att värdera tillgången för att se vad marknaden är 
beredd att betala för den.  
 
Då både Eivor och Carina är medvetna om vad det står i rekommendationerna RR och BFN 
svarar de på frågan om de ser några svårigheter i värderingen av tillgångarna att det i 
praktiken inte är så svårt. Det är klart om man skulle gå efter det som står i RR17och BFN  
skulle man nog ha större problem än vi har i nuläget”. Eftersom man inte mäter 
anläggningstillgångarna som kassagenererande enheter har man i samråd med revisorerna 
aldrig gjort någon nedskrivning på Cranab. Man anser även att det värde som finns på 
anläggningstillgångarna i redovisningen är det korrekta värdet och att det ger en rättvisande 
bild av hur mycket företaget är värt. 
 
Cranab:s Årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och följer även god 
redovisningssed dock anser Carina att man såklart skulle kunna ge mer information angående 
varför man inte gör nedskrivningar. Hon menar även att man skulle kunna ge mer information 
om de flesta poster i redovisningen men då det inte finns några bestämmelser kring detta så är 
det ju inte nödvändigt. 
 
Som en avrundning på intervjun med Cranab nämner Carina och Eivor att nedskrivningar 
gjorts hittills och om det skulle vara aktuellt så tror de att det främst skulle handla om 
nedskrivning av fastigheter och i det fallet skulle det vara frågan om större belopp. 



 

5. Analys och slutsats 
 

5.1 Analys 

5.1.1 Redovisningen 
 
Företag i storleksordningen vi valt att inrikta vår studie på redovisar uteslutande enligt BFN:s 
rekommendationer, detta är samtliga respondenter i vår studie är överens om. De respondenter 
vi talat med har dock, i viss mån, olika åsikter i vilken utsträckning man skall ta hjälp av 
RR17 vid bedömning av nedskrivningsbehov.  
 
Samtliga respondenter menar, i likhet med Bokföringsnämndens rekommendation, BFNAR 
2004:596, att man i svåra fall skall söka vägledning i redovisningsrådets rekommendationer. 
Detta görs i de fall man stöter på problem där Bokföringsnämndens rekommendation anses 
otillräcklig. De respondenter vi talat med påtalar även vikten av att Årsredovisningslagen styr 
redovisningen vid bokslut. Detta är grunden till redovisningen som ligger som ett täcke över 
all redovisning i bolag i vår valda storleksordning. Så länge man håller sig inom ramen för 
Årsredovisningslagen kan man använda rekommendationerna som riktlinjer och inte något 
man strikt måste följa. Det är inte rekommendationerna som styr redovisningen utan 
Årsredovisningslagen, menar respondenterna, rekommendationerna ses mer som en 
vägledning där man kan söka djupare förståelse. 
 
Det exempelföretag vi valt, Cranab, anger att man redovisar enligt Årsredovisningslagen. 
Detta har man gjort under en lång period och man har aldrig stött på sådana svårigheter att 
man behövt söka vägledning i Redovisningsrådets rekommendationer vad gäller 
nedskrivningar. Man påtalar även att revisorn har stort inflytande, om revisorn inte påtalar att 
man skall göra på ett visst sätt gör man inte det självmant. Man gör istället som man tidigare 
gjort. Med andra ord ligger bollen hos revisorn vad gäller uppgiften av att påtala nedskrivning 
hos företagen. 
 
Detta har även revisorerna bekräftat, generellt är företag kostnadsmedvetna detta betyder att 
man inte gärna vill lägga tid på att fastställa nedskrivningsbehov om det inte är absolut 
nödvändigt. Man är inte heller särskilt benägna att göra nedskrivningar då det innebär en 
kostnad som påverkar resultatet negativt och kan ta en stor del av det egna kapitalet.  
 
Alla respondenter är trots allt rörande överens om att man inte är benägna att göra saker som 
inte är absolut nödvändiga. Därför tillämpas Bokföringsnämndens rekommendationer vad 
gäller nedskrivningar och företag redovisar enligt revisorns direktiv. 4 av 5 respondenter från 
revisionsbyråer vill att företag skall tolka rekommendationen så de in i det längsta kan 
undvika att göra nedskrivningar som påverkar företagets fortlevnad, de tycker att Going 
Concern postulatet väger tyngre än rekommendationerna så länge de går att tolka. Givetvis 
svarar de att rekommendationerna skall uppfyllas men de understryker att dessa är 
tolkningsbara. 
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Respondenten som inte är av samma åsikt som de andra har inte revision som främsta 
arbetsuppgift, han arbetar endast med tillämpningsfrågor och vägledning till revisorer inom 
byrån. Han har även arbetat med att ta fram rekommendationer i arbetsgrupper inom 
Bokföringsnämnden. Detta kan medföra att han har en annan syn på saken till skillnad från de 
revisorer som har klientkontakt dagligen. 
 

5.1.2 Värdering 
 
Vid värdering av anläggningstillgångar ser alla revisorer i studien problem med 
tillvägagångssätt, det finns många aspekter som måste räknas in och ett vanligt 
förekommande ord är kassagenererande enhet. Revisorerna menar, i enlighet med gällande 
rekommendationer, att man skall nuvärdesdiskontera framtida kassaflöden för att få fram ett 
nyttjandevärde på tillgången. Från exempelföretagets sida menar man att det i teorin är 
krångligt men i praktiken väldigt lätt. Man gör inte löpande värderingar av tillgångarna utan 
räknar med att befintlig avskrivningsplan stämmer bra överens med tillgångens ekonomiska 
livslängd och på det sättet ger det ett rättvisande värde i bokslutet. 
 
Vidare i diskussionen med revisorerna angående hur ofta värdering skall göras och 
nedskrivningsbehov skall prövas får vi ganska skilda svar. Från vissa håll sägs att 
nedskrivningsbehovet skall prövas årligen vid bokslutstilfället medan man från annat håll 
säger att värdering endast skall göras om det finns indikationer på värdenedgång, inte att detta 
skall ske vid någon viss tid. I och med detta kan man skönja att rekommendationerna är 
tolkningsbara, det finns inga givna regler för hur man skall gå tillväga, det enda som styr är 
Årsredovisningslagen. 
 
Anledningen till detta anser vi vara att de tillfrågade revisorerna har olika arbetsuppgifter och 
reviderar olika typer av bolag, vissa anser att det är viktigt att ha korrekta värden på sina 
anläggningstillgångar. Dessa respondenter arbetar med många producerande bolag med höga 
värden på sina anläggningstillgångar. Andra tycker att det skall ske en värdering när 
indikation på värdeminskning kan ses, dessa revisorer arbetar mycket med tjänsteföretag och 
dessa har mindre anläggningstillgångar och de anläggningstillgångar de har är ofta lättare att 
värdera. Dessa är främst fastigheter och fordon vilka är lättare att värdera än till exempel 
maskiner i en maskinpark. 
 
Enligt Redovisningsrådets rekommendation 17 finns indikatorer för nedskrivningsbehov. 
Även här skiljer sig bilden från respondenterna en del. På exempelföretaget svarar de att man 
inte tittar i RR17 på dessa indikatorer eftersom man inte gör nedskrivningar. Revisorerna å 
andra sidan svarar att dessa kan skifta från år till år. Vanligaste svaret är dock att den mest 
förekommande indikatorn är lönsamheten, om lönsamheten sviker medför oftast att man i 
längden måste skriva ner sina tillgångar. Andra förekommande indikatorer är teknologiska 
förändringar, exempelvis om man investerat i en maskin för 10 år sedan som har en beräknad 
livslängd på 20 år. Några år senare sker en teknologisk förändring vilket medför att man med 
största sannolikhet måste följa med utvecklingen. Detta medför i sin tur att den befintliga 
maskinen blir föremål för en nedskrivning, detta på grund av att företaget skall kunna slåss på 
marknaden och att deras produkter fortfarande skall vara attraktiva för kunden. 
 



 

5.1.3 Nedskrivningar 
 
Alla respondenter är överens om att nedskrivningar är konjunkturberoende, det ter sig ganska 
naturligt menar de. Ser man till indikatorerna som gäller för nedskrivningar så är det till stor 
del en sviktande lönsamhet som är största anledningen till att man skriver ned. I och med en 
lågkonjunktur kommer man med stor sannolikhet att se en sämre lönsamhet i företaget vilket i 
sin tur leder till en nedskrivning.  
 
Här är det dock viktigt att tolka rekommendationerna rätt, är värdenedgången bestående? Vid 
lågkonjunktur har man, som tidigare nämnts, sämre lönsamhet. Då måste man enligt 
respondenterna ställa sig frågan om detta är en tillfällig nedgång eller om den kan anses vara 
bestående. Frågan är väldigt svår att besvara, ser man det ur ett Going Concern perspektiv kan 
man se detta som en tillfällig nedgång i lönsamheten vilket pekar mot att värdenedgången inte 
anses bestående och nedskrivning inte skall göras. Ser man det som en bestående nedgång kan 
företaget i värsta fall bli föremål för likvidation och Going Concern postulatet upphör att 
gälla. Dock har några respondenter påpekat att man kan se till Going Concern postulatet fram 
tills att likvidation hade varit oundvikligt oavsett om nedskrivning skulle ha gjorts eller ej. 
 
Många av revisorerna nämner i frågan om nedskrivningens storlek och dess relevans för 
företaget att man inte kan prata om något schablonmässigt värde. Det finns exempelvis inget 
som säger att man skall skriva ned en tillgång om den minskat i värde med 20 %. Värderingen 
bygger till stor del på antaganden menar man från respondenternas sida, dessa antaganden kan 
snabbt bli ganska rättvisande beroende på vilka variabler man väljer att ta med. Man kan alltid 
ändra i någon variabel säger en av revisorerna, därmed stämmer det bra överens med bokfört 
värde och man behöver inte göra någon nedskrivning. 
 
Problemet grundar sig i vad revisorerna kallar för helhet. Man ser alltid till företaget i sin 
helhet när man granskar en årsredovisning. Ser man det ur detta perspektiv skall man göra 
nedskrivning om den är av väsentlig betydelse för företaget i helhet, med detta menas att man 
ser till resultatet och tar hänsyn till om en användare av informationen skulle ha fattat ett 
annorlunda beslut beroende på om nedskrivning har gjorts eller inte. 
 
Som exempel, om ett företag har ett redovisat resultat på 40 miljoner SEK, och en tillgång 
som är bokförd till 1 miljon SEK. Om man ser att denna tillgång är övervärderad, den har ett 
verkligt värde på 500 000 SEK medför det, utifrån en revisors perspektiv, att detta inte är av 
väsentlig betydelse för helheten vilket leder till att man inte påpekar för företaget att 
nedskrivning bör göras. 
 
En av våra respondenter på revisionssidan menar däremot att detta visst skall göras. Först ser 
man företaget ur sin helhet medan man senare tittar på specifika tillgångar och hur dessa 
värderas individuellt. Ser man då att det finns nedskrivningsbehov med tillgångens bokförda 
värde som utgångspunkt skall detta göras. Detta skall göras även då det inte är av väsentlig 
betydelse för helheten. 
 
Helheten är viktig även för det enda produktionsinriktade företag i studien, där menar de att 
en nedskrivning skall vara på minst 500 000 SEK innan den kommer att genomföras. De har 
anläggningstillgångar med lägre värde, exempelvis svetsar. Dessa värderas aldrig då man 
anser att nedskrivningen inte kommer vara av betydelse för helheten. Detta är även ett beslut 
som är taget i samråd med revisorn. 



 

 
Utifrån de gällande rekommendationer kan man ställa sig frågan om man verkligen ger en 
rättvisande bild av företagen. Under vår första intervju får vi ett intressant svar på detta.  
 
Om man ser det utifrån god redovisningssed så är svaret ja, det ger en rättvisande bild, då 
god redovisningssed bygger på en rättvisande bild och revisorer skall följa god 
redovisningssed.  
 
Alla andra respondenter är av samma åsikt i frågan med undantag från en som anser att 
eftersom man i Sverige redovisar anskaffningsvärdet minus avskrivning och nedskrivning så 
får man inte en rättvisande bild. Respondenten menar att man för att uppnå en rättvisande bild 
kontinuerligt måste värdera tillgången på marknaden för att få en rättvisande bild. Vilket 
skulle medföra att både upp och nedskrivningar skulle ske i mycket större utsträckning 
 
Införandet av de internationella standarderna har indirekt medfört att nedskrivningar blivit ett 
mer aktuellt och diskuterat ämne. Alla revisorer är överens om detta, utom en som menar att 
det inte har påverkat företagen och revisorerna alls. En respondent som suttit med i 
framtagandet av nya rekommendationer och som även själv forskat inom ämnet 
nedskrivningar menar att de internationella regler som tillämpas idag till stor del har påverkat 
svenska bolag som inte innefattas av dessa regler. Han har år 2000 och 2001 skrivit om ämnet 
och vid dessa tillfällen fanns begränsat med material att tillgå i ämnet medan det idag finns 
mycket mer information att hämta till följd av att ämnet blivit mer aktuellt sedan de 
internationella reglerna trädde ikraft. 
 
Ur en allmän diskussion kring nedskrivningar kan vi se ett visst mönster, att frågan har en 
geografisk koppling. Då 3 av våra 6 respondenter återfinns i Umeåregionen och de andra 3 i 
Stockholmsområdet kan vi snabbt se att nedskrivningar är mer förekommande i 
storstadsregionen. Här i norrland säger man att nedskrivningar inte förekommer eller är 
mycket ovanliga. Enda gången man gör nedskrivningar är då det påtalas av exempelvis 
långivare eller det är uppenbart att man måste frångå Going Concern postulatet, det enda 
tillfället man egentligen ser att nedskrivningar förekommer. 
 
I Stockholm däremot menar man att nedskrivningar förekommer relativt frekvent, 
nedskrivningar utförs utifrån rekommendationerna som finns och det är även företagen själva 
som i viss mån påtalar dessa för revisorn. 
 
Utifrån detta skulle man kunna dra slutsatsen att revisorerna i Stockholm har en bredare 
kundbas och att de har i sitt arbete erfarenhet med att revidera ett större antal företag jämfört 
med kollegor i norr. Det kan även ha att göra med att bolagen i Stockholm är utsatta för mer 
konkurrens än bolag i norr vilket gör att indikationer på nedskrivningar blir mer påtagliga och 
därför måste nedskrivningar utföras mer frekvent. 
 
Företag är kostnadsmedvetna och vill helst inte överarbeta någonting i onödan, detta gör att 
man i företag idag inte gör mer i ett bokslut än det som revisorn kräver. Här kan man se 
vilken makt som revisorer har idag. Om revisorn skulle påtala nedskrivningar som något 
viktigt och värdering av anläggningstillgångar som ett måste inför varje bokslut skulle 
företagen med största sannolikhet göra detta i den löpande verksamheten. Här har revisorns 
roll och tolkning av rekommendationerna stor genomslagskraft hos företagen 
 



 

Informationsmässigt tycker respondenterna att man skulle kunna tillhandahålla mer 
information i årsredovisningarna än vad man gör idag, men man ser ingen anledning till detta. 
Då användare av informationen i årsredovisningarna i vår urvalskategori skulle kunna ha mer 
nytta av mer information, då företagen i denna studie till stor del är ägarledda.  

5.2 Slutsats 
 

5.2.1 Problemformulering  
Hur tillämpas befintliga redovisningsrekommendationer om nedskrivning av 
anläggningstillgångar på företag i storleksordningen 50-200 anställda? 

5.2.2 Syfte 
Att undersöka hur nedskrivningar tillämpas, en studie om hur man går tillväga och hur man 
kommer ett nedskrivningsbehov på spåren. Tillämpas gällande rekommendationer på fältet 
eller är revisorn drivande i frågan om nedskrivning skall göras. 

5.2.3 Slutsatser 
 
Grunden till all redovisning inom Sveriges gränser är årsredovisningslagen, man tillämpar 
alltså befintlig svensk lagstiftning vad gäller redovisning inom företag, oavsett storlek. Precis 
som övrig lagtext finns även utrymme i årsredovisningslagen beträffande tolkning. Så länge 
man följer lagen har man som företag inte begått något brott menar respondenter vi talat med, 
vilket författarna håller med om.  
 
Inom vår urvalsgrupp, tillverkningsföretag med 50-200 anställda använder sig företagen av 
Bokföringsnämndens rekommendationer vad gäller redovisning av nedskrivningar. Det bör 
dock påpekas att man i vissa fall söker vägledning i redovisningsrådets rekommendationer 
bland annat vad gäller nedskrivningar, i enlighet med vad Bokföringsnämnden anger enligt 
BFNAR 2004:5. 
 
Bilden vi fått av användningen av nedskrivningar är att de används mer sällan än vi kunde 
föreställa oss innan studien börjat. Anledningen till detta är troligtvis genom den 
redovisningsteori vi läst där man lär sig hur man ska tillämpa de olika regler och 
rekommendationer som finns på området, detta fungerar inte lika på fältet som i teorin. Vad vi 
däremot inte fått kunskap om förrän nu är hur man kan tolka dessa. Tolkningen som vi kan se 
det är att man utifrån olika vinklar in i det längsta försöker undvika att göra en nedskrivning. 
 
En tydligt genomgående trend i studien är att revisorn har en mycket stor makt när det gäller 
vad företagen tar upp i sina årsredovisningar. Om revisorn inte skulle ha den rollen denne har 
idag skulle inga företag göra nedskrivningar, då man även med revisorns hjälp säger att man 
in i det längsta undviker nedskrivningar. Hur skulle det då se ut om revisorn inte hade den 
påverkan på företag som denne har idag? Revisorn måste ses som mycket drivande i frågan 
om nedskrivningar görs eller inte. 
 
Uppfattningen vi fått är att det finns olika sätt att bedöma om en nedskrivning är av väsentlig 
betydelse eller ej. Man skall i första hand se till hur stor nedskrivningsbehovet är i förhållande 
till helheten (resultat- och balansomslutning). Med tanke på att revisorn ser till helheten när 
denne gör revision förbiser man i stor utsträckning nedskrivningsbehov på 



 

anläggningstillgångar av mer ringa värde. Detta innebär att företag idag kan redovisa 
anläggningstillgångar till ett felaktigt värde och ändå få revisorn att skriva under 
årsredovisningen och godkänna denna i enlighet med god redovisningssed. 
 
När det kommer till frågan om värdering av anläggningstillgångar kan vi dra slutsatsen att 
man använder sig av anskaffningsvärdet, med avdrag av årlig avskrivning och eventuellt 
restvärde, när man redovisat tillgången i balansräkningen. På grund av detta försvinner 
värderingen där man ser tillgången som kassagenererande enhet, detta medför att 
nedskrivningar sker mer sällan då man inte från år till år ser vilka de framtida kassaflödena 
skall bli. Nedskrivning sker då endast om något extraordinärt skulle hända exempelvis stora 
teknologiska förändringar eller en kraftigt sjunkande lönsamhet.  
 
Vad som även framkommit under arbetets gång är huruvida de nya internationella 
redovisningsstandarderna påverkat redovisningen hos de mindre, icke börsnoterade bolagen. 
Enligt de respondenter på revisorssidan som tillfrågats angående detta har alla utom en svarat 
att man som revisor påverkas av nya regler, detta ligger senare i bakhuvudet på revisorerna 
vilket gör att de nya internationella standarderna får genomslagskraft även hos bolag de inte 
skall gälla för. Med tanke på revisorns makt för hur redovisningen ser ut har det mycket att 
göra med vilken revisor man har och hur insatt denna är i de nya IFRS reglerna, desto mer 
internationellt påläst revisor desto större krav på redovisning av nedskrivningar hos företagen. 
 
Detta kan man även se om vi ser geografiskt på redovisningen av nedskrivningar. Detta är inte 
vårt huvudsyfte men vi tycker det är intressant att nämna. Då många företag som tillämpar 
IFRS regelverk finns i Stockholm medan revisorer i norrland i stort sett är helt befriade från 
företag som är innefattade av dessa regler kan detta ge lösningen till varför nedskrivningar är 
mer aktuellt i Stockholmsregionen. Revisorerna tar undermedvetet in de internationella 
bestämmelserna i revision av icke noterade bolag. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide Revisorer 

 

1. Vilken position har du? Auktoriserad/Godkänd/Kval. Red? 

2. Hur länge har du jobbat i branschen? 

3. Har du en speciell branschspecialisering? 

4. Vilken erfarenhet har du av nedskrivningar? 

5. Vilken rekommendation tillämpar företag vad gäller redovisning av nedskrivningar 

(BFN/RR)? 

6. Ser du några svårigheter i värderingen av anläggningstillgångar?  

7. Hur ofta görs värdering av anläggningstillgångarna? 

8. Hur ofta görs en bedömning av nedskrivningsbehovet?  

9. Hur går ni tillväga vid värdering av en tillgång vid revision? 

10. Hur fastställer ni om det föreligger ett nedskrivningsbehov eller ej? 

11. Finns det speciella rutiner vad gäller fastställande av nedskrivningsbehov? 

12. Vilka indikatorer (externa och interna) använder ni främst vad gäller prövning av 

nedskrivningsbehov, används dessa från år till år eller varierar de? 

13. Är nedskrivningar inom företag konjunkturberoende? 

14. Hur bestäms den eventuella nedskrivningens storlek? Beräknas återvinningsvärdet? 

15. Hur stor bör en nedskrivning vara för att den ska vara av väsentlig betydelse? 

16. Tycker du att den redovisningsrekommendation ni använder idag ger en rättvisande 

bild? 

a) Om inte varför? 

17. Anser du att man tillhandahåller tillräcklig information i årsredovisningar utifrån den 

rekommendation de följer? 

18. Vilken är din generella uppfattning angående nedskrivningar, används det korrekt 

utifrån gällande rekommendationer eller ej? 



 

Bilaga 2. 

 

Intervjuguide Företag 

 

1. Vad är din nuvarande position på företaget? 

2. Hur länge har du arbetat inom redovisning? 

3. Vilken rekommendation tillämpar ert företag vad gäller redovisning av 

nedskrivningar? 

4. Har ni alltid använt samma rekommendation vad gäller redovisning (nedskrivningar)? 

5. Om inte, vilka andra rekommendationer har ni använt? Av vilken anledning har ni bytt 

rekommendation? 

6. Ser du några svårigheter i värderingen av anläggningstillgångar?  

7. Hur ofta gör ni värdering av anläggningstillgångarna? 

8. Hur ofta gör ni en bedömning av nedskrivningsbehovet?  

9. Hur går ni tillväga vid värdering av en tillgång? 

10. Hur fastställer ni om det föreligger ett nedskrivningsbehov eller ej? 

11. Finns det speciella rutiner vad gäller fastställande av nedskrivningsbehov? 

12. Vilka indikatorer (externa och interna) använder ni främst vad gäller prövning av 

nedskrivningsbehov, används dessa från år till år eller varierar de? 

13. Är nedskrivningar inom företaget konjunkturberoende? 

14. Hur bestäms den eventuella nedskrivningens storlek? Beräknar ni återvinningsvärdet? 

15. Hur stor bör en nedskrivning vara för att den ska vara av väsentlig betydelse? 

16. Tycker du att den redovisningsrekommendation ni använder idag ger en rättvisande 

bild? 

14 a) Om inte varför? 

17. Anser du att ni tillhandahåller tillräcklig information i er årsredovisning utifrån den 

rekommendation ni följer? 

18. Vilken är din generella uppfattning angående nedskrivningar, används det eller ej? 

Carina Burman Eivor Gustafsson 

 


