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Sammanfattning 
 
Den här studien är genomförd under våren 2013 av två studenter vid Handelshögskolan 
i Umeå. 
 
Problem & Syfte 
Studien undersöker vilken värderingsmetod bolag inom verkstadsindustrin som 
redovisar enligt IFRS bör använda vid värdering av sina anläggningstillgångar, för att 
mot en investerare uppvisa den mest rättvisande bilden över sin ekonomiska ställning 
vid utfärdandet av ekonomiska rapporter. Studiens problem lyder redovisar bolag inom 
verkstadsindustrin värdet av anläggningstillgångar på, ur en investerares synvinkel, det 
mest rättvisande sättet med hänsyn till IAS 1 p. 9 och 15. Bakgrunden till det är att 
tidigare forskning främst behandlat värderingsmetodernas för och nackdelar samt hur de 
används inom fastighetsbranschen. 
 
Metod & Teori 
Studien håller en positivistisk kunskapssyn då vi ämnar att se hur verkstadsindustrin 
väljer att värdera sina anläggningstillgångar och utifrån teorin se till om det är det bästa 
sättet ur en investerares perspektiv. Studien använder en grundteori presenterad i 
metodkapitlet, utöver det används kompletterande teori som författarna tagit fram 
genom en systematisk litteraturgenomgång. 
 
Praktisk Metod 
Studien inleder med att undersöka frågeställningen genom en förstudie som kontrollerar 
hur verkstadsindustrin väljer att värdera sina anläggningstillgångar. Denna förstudie 
omfattade de 46 största verkstadsindustribolagen inom Europeiska Unionen och visade 
på ett hundraprocentigt användande av anskaffningsmetoden. Resultatet från förstudien 
tillsammans med studiens teoretiska referensram låg sedan till grund för utformandet av 
två intervjuguider riktade mot respondenter med olika professionell expertis. 
 
Genomförande 
Vid genomförandet av studien intervjuades experter på ämnet verksamma inom 
revisionsbranschen och en professor i redovisning från Umeå Universitet. Svaren från 
intervjuerna låg sedan till grund för den analys som författarna genomfört och som legat 
till grund för den slutsats som författarna dragit av studien. 
 
Slutsats 
Studien resulterar i att författarna anser att industrifastigheter inte bör ingå i 
tillgångsslaget anläggningstillgångar. De bör tillsammans med övriga fastighetsinnehav 
flyttas ut till en egen bokslutspost i enlighet med IAS 40 och därefter värderas enligt 
omvärderingsmetoden. Anläggningstillgångar som till skillnad från 
industrifastigheterna saknar aktiv marknad bör värderas till anskaffningsmetoden, det 
för att ge en investerare den mest rättvisande och informativa bilden över ett 
verkstadsbolags ekonomiska ställning. 
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1. Inledning 
Kapitel 1 syftar till att ge läsaren en förståelse kring vårt ämne samt hur problematiken 
kring det uppkommit. Kapitlet ska även ge läsaren en bild över hur vår studie riktar sig 
mot problemet och ur vilken synvinkel vi ser på det i våra diskussioner och kommande 
val av teorier samt metod. Kapitlet avslutas med en disposition över hur resten av 
studien kommer att se ut. 

1.1 Problembakgrund 
Europa tillhör idag en gemensam marknad som skapats successivt sedan 1951. Den 
gemensamma marknaden och Europeiska Unionen skapades i sin fullhet 1993 och med 
det försvann alla tullar, passkontroller och övriga hinder som fanns för att hindra 
européer att flytta mellan de europeiska staterna (Derlén m fl., 2010, s. 14). 

Eftersom EU blev en fullskalig union försvann gränser så som passkontroller och 
visum, därmed skapades således fri rörlighet för det som idag kallas för EU:s fyra 
friheter; varor, tjänster, personer och kapital (Derlén m fl., 2010, s. 16). Genom att den 
fria rörligheten infördes förbjöds alla nationella hinder mot fri rörlighet som inte var 
relaterade till nationell säkerhet eller folkhälsa. Därmed uppstod en problematik som 
EU:s länder diskuterade redan 1978 i det så kallade Rom-fördraget och som efter 
fördraget mynnade ut i ett direktiv (78/660/EEG). Problematiken var att de juridiska 
personerna inom EU, det vill säga främst aktiebolagen redovisade enligt nationella 
redovisningssystem vilket gjorde rörlighet inom EU kostsamt eftersom skifte mellan 
nationella redovisningssystem krävdes. Nationella redovisningssystem utgjorde alltså en 
form utav kostnadshinder mot den fria rörligheten och var därmed tekniskt sett 
förbjudna enligt EU-fördraget (FEUF, artikel 45). Med bakgrunden klar, det vill säga att 
det inte är förenligt med den fria rörligheten, började EU på nytt ta upp diskussionen om 
ett gemensamt redovisningssystem. EU hade redan grundläggande börjat diskuterat ett 
gemensamt regelverk i samband med Rom-fördraget, det var däremot enbart tänkt att 
främst rikta sig mot finansiella tillgångar. Besluten om ett gemensamt regelverk i Rom-
fördraget var dessutom mer övergripande genom att det formulerades som ett direktiv 
(Derlén m fl., 2010, s. 43) och beskrev att EU skulle sträva efter att skapa ett mer 
harmoniserat regelverk mellan länderna utan att specifikt beskriva vad som menas med 
det. I och med problematiken som nu uppstått togs diskussionen om ett nytt regelverk 
fart igen, då EU dessutom stod inför ett nytt stort steg. 

EU:s nästa stora steg var att gå över till ett överstatligt mellanting mellan union och 
federation genom att man 1999 övergick till en gemensam valutaunion, samtliga 
dåvarande medlemsländer ansåg att detta var en god idé och förslaget röstades igenom. 
Tre utav de dåvarande medlemsländerna genomförde däremot inte införandet av valutan 
operativt. De länder som inte har infört valutan operativt tillåter ändå företag att 
redovisa i den. Det faktum att företag numera har samma valuta men olika 
redovisningsregelverk ökade trycket på EU att slutföra projektet med ett gemensamt 
redovisningsregelverk som startade 1978 (Buchanan, 2003) och som sedermera under 
åren kompletterats med olika direktiv och styrdokument bland annat 1986 och 1995 
(86/635/EEG), (COM/95/508). Man tog så beslutet att införa ett slutdatum för projektet 
och därmed även en implementeringsperiod under ett toppmöte i Lissabon 2000. Man 
beslutade att regelverket ska vara klart för drift 2005 och att det ska vara fullt 
implementerat 2007. Nästa steg i processen togs 2003 då samtliga nya regelverk 
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röstades igenom både i rådet och i parlamentet (1725/2003/EG) och därmed, på grund 
av att EU-rätten står över nationell rätt blev det nya regelverket obligatoriskt för alla 
noterade aktiebolag inom EU. EU beslutade dock att företagen har två år på sig att 
implementera regelverket vilket innebar att det inte blev obligatoriskt förrän 2007 
(1606/2002/EG). Regelverket har sedan införande justerats i omgångar, däremot berör 
justeringarna inga utav de paragrafer vi använder oss av i denna studie. 

Det nya regelverket tillåter två helt olika värderingsprinciper vid värdering av 
tillgångar. De två principerna som är tillåtna är dels anskaffningsmetoden och dels 
omvärderingsmetoden enligt IFRS (IAS 16, p. 29). Anskaffningsmetoden går ut på att 
samtliga kostnader som härrörs till anskaffandet av produkten divideras med den 
ekonomiska livslängd tillgången beräknas ha enligt IFRS (IAS 16, p. 30). Beloppet som 
uträkningen genererar är det som i resultaträkningen varje år skrivs av och blir således 
den årliga kostnaden och värdeminskningen för tillgången. Den andra tillåtna principen 
är omvärderingsmetoden enligt IFRS (IAS 16, p. 31) som går ut på att företaget varje år 
omvärderar tillgången enligt en trestegsmodell. Bolagen ska välja det steg som för 
tillgången anses lämpligast. Steg 1 i modellen är att värdera tillgången till gällande 
marknadspris för tillgången, detta baseras på att liknande tillgångar finns på marknaden. 
Steg 2 i modellen går ut att beräkna återanskaffningsvärdet på tillgången. Steg 3 
används vid tillgångar som för sitt slag är unika, här ska man nuvärdesberäkna 
tillgångens framtida ekonomisk avkastning enligt IFRS (IAS 16, p. 32-33). Det innebär 
att man först måste klargöra hur stor del utav produktionskedjan tillgången använder. 
Regelverket tillåter företagen att själva välja mellan de två principerna och regelverket 
tillåter dem även att genomföra värderingen.  

Vi har valt att fokusera denna studie mot verkstadsindustrin därför att vi anser att 
problematiken där är att större delen av de anläggningstillgångar som finns är unika 
tillverkningsmaskiner i kombination med att branschen är kapitalintensiv. Det gör att 
om bolaget väljer att värdera enligt omvärderingsmetoden så måste värdet räknas ut 
baserat på antingen återanskaffningsvärdet eller ekonomisk avkastning enligt IFRS (IAS 
16, p. 33). Det innebär att företag inom verkstadsindustrin först måste vid värdering 
enligt en metod baserad på återanskaffningsvärdet göra en bedömning av hur 
marknaden för en sådan tillgång ser ut. Det för att värderingen ska uppnå ett 
redovisningssyfte som det beskrivs i IFRS (IAS 1, p. 9). När företag väljer att beräkna 
ett tillgångsvärde genom att räkna på den framtida ekonomiska avkastningen krävs först 
att företaget värderar maskinens ekonomiska del i produktionskedjan för att få fram ett 
värde av just den maskinen. Därefter har företagen rätt att värdera maskinerna till värdet 
av de framtida ekonomiska värdena som den maskinen kommer att generera. Det här är 
en process som vi anser inte är lika tillförlitlig som anskaffningsmetoden då det är 
många parametrar som ska antas och som en investerare inte kan påverka men som 
avsevärt kan förändra tillgångens värde (IAS 16 p. 33). 

I vår studie kommer vi utforska problematiken med två olika värderingsmetoder inom 
verkstadsindustrin utifrån en investerares synvinkel. Vi kommer att granska hur valet av 
metod påverkar och skulle kunna påverka en investerares syn på ett företags 
ekonomiska ställning, utifrån den information investeraren kan få från en 
årsredovisning. Vi kommer av avgränsningsskäl att mäta detta utifrån de faktorer som 
diskuteras i den teori som ligger till grund för studien. 
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1.2 Problemdiskussion 
Huvuduppgiften med finansiella rapporter är att de ger en rättvisande bild av ett företags 
finansiella ställning vid en fast tidpunkt. Den som läser en finansiell rapport ska med 
hjälp den kunna fatta ekonomiska beslut gällande bland annat investeringar i företaget. 
Detta innebär att en investerare ska med hjälp av en ekonomisk rapport kunna få en 
rättvisande bild över ett företags ekonomiska ställning och utifrån det göra ekonomiska 
analyser (IAS 1, p. 9 & 15). 
 
Ekonomiska rapporter består utav flera delar, denna studie fokuserar mot 
balansräkningen och värderingen av anläggningstillgångar inom verkstadsindustrin. 
Verkstadsindustrin är på tillgångssidan mycket kapitalintensiv 1  med många olika 
tillverkningsmaskiner och industrifastigheter. Eftersom branschen är kapitalintensiv så 
består balansräkningen utav stora värden i realkapital dvs. anläggningstillgångar. Det 
gör att värderingen av dessa tillgångar påverkar balansomslutningen i företaget 
signifikant.  Branschen har vid en värdering av anläggningstillgångar möjlighet att välja 
mellan två olika metoder för att beräkna värdet på tillgångarna. Valet mellan de två 
värderingsmetoderna kan alltså vitt skilja värderingen och således de ekonomiska 
analyser en investerare kan göra med hjälp av en årsredovisning. Frågan man således 
bör ställa sig är vilken av de två värderingsmetoderna som lämpar sig bäst för en 
investerare. Det har under decennier gjorts mycket forskning på området, gemensamt 
för resultaten av de studier vi tittat på är att värderingen måste ge en bild av tillgångens 
värde för att vara en investerare till freds. Just vad som är en tillgångs värde beror på 
många faktorer, främst kan man säga att olika företagsintressenter har olika preferenser.  
 
George J. Staubus (1961) som var verksam vid universitetet i Kalifornien 
argumenterade för att företag vid publicering av finansiella rapporter bör rikta dem 
emot investerarnas synvinkel. I studien argumenterar Staubus (1961) för att företag 
måste välja värderingsmetod efter vad som visar investerarna det sanna värdet på 
tillgången och den faktiska informationen om företagets ekonomiska ställning. Han 
delade upp det vi i IAS kallar för verkligt värde i tre modeller likt den trestegsmodell 
som återfinns i IAS 16 och rankar dessa tre sätt att fastställa en tillgångs värde högre än 
anskaffningsmetoden (Staubus, 1961, s. 51). Efter Staubus (1961) studie på 60-talet har 
flera forskare studerat värdering av tillgångar och vilka regelverk som bör användas. Vi 
har tittat närmare på två studier där en riktar sig emot fastighetsbranschen som precis 
som verkstadsindustrin är mycket kapitalintensiv på tillgångssidan. Den andra studien 
tittar på för- och nackdelar med olika värderingsmetoder runt om i världen. Båda 
studierna summerar att den metod som ger investerarna den mest rättvisande bilden är 
just verkligt värde. De två studierna vi tittat närmare på finns upptagna som den här 
studiens grundteori i kapitel 2.  
 
Tidigare forskning samt vår grundteori har visat på att verkligt värde ger den bästa 
informationen till en investerare däremot bygger den på konstant omvärdering vilket för 
företag med kapitalintensiva balansräkningar är mycket kostsamt. (Cairns, 2006; 
Herrmann m fl., 2006; Nordlund, 2008) Anledningen till att det är kostsamt att 
omvärdera beror på att det ofta rör sig om relativt unika tillgångar utan direkt 
marknadsvärde. Det gör att värdet måste beräknas varje år vilket är mer kostsamt än en 
linjär avskrivning enligt anskaffningsmetoden. Bolag som väljer anskaffningsmetoden 
före verkligt värde får således ett lägre kostnadsläge i värderingsprocessen. Däremot 

                                                
1 http://www.ne.se/lang/kapitalintensiv (2013-03-11) 
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riskerar de att visa ekonomiskt skeva finansiella rapporter, vilket leder till en felaktig 
uppvisad ekonomisk ställning och en icke rättvisande bild av företagets substansvärde. 
 
Anledningen till att användandet av anskaffningsmetoden riskerar att ge en skev bild av 
ett bolags ekonomiska ställning beror på många faktorer. I vår studie tittar vi mycket på 
de faktorer Herrman m fl. (2006) beskriver i sin studie. Herrman m fl. (2006) resonerar 
kring det faktum att det bokförda värdet på en tillgång som redovisas enligt 
anskaffningsmetoden inte justeras efter omvärldens förändringar. Anledningen till att 
det utgör ett problem är att pengars värde förändras över tid vilket leder till att 
värderingen borde, för att ge en korrekt bild av tillgångens värde, ta hänsyn till 
förändringar i marknadsförhållanden. Vid värdering av tillgångar med en livslängd på 
ett mindre antal år utgör dessa faktorer inga större problem. Däremot vid värdering av 
anläggningstillgångar med en längre livslängd, spelar faktorer gällande inflation och 
monetära förändringar en påverkande roll, för att ge en investerare en rättvisande bild 
av värdet på tillgången. Utav de två tillåtna metoderna tar värdering till verkligt värde 
hänsyn till hur dessa faktorer influerar på tillgångens värde. Värdering enligt 
anskaffningsmetoden skapar högst troligt över tid en skev bild av en tillgångs värde då 
den inte justerar efter tidigare nämnda faktorer. (Herrmann m fl., 2006, s. 52). Vidare så 
diskuterar teorin de båda metodernas förmåga att ge vägledande information för beslut, 
vilket enligt både IAS 1 p. 9 och Herrmann m fl. (2006) är direkta huvudsyften med en 
ekonomisk rapport. Vad det gäller argumentationen för vilken metod som ger den bästa 
informationen så håller Herrmann m fl. (2006, s. 50) metoden som värderar till verkligt 
värde över anskaffningsmetoden. 
 
Båda studierna vi valt att använda som grundteori har egentligen bara en huvudsaklig 
reservation emot att använda verkligt värde, det är det faktum att regelverket inte ställer 
krav på oberoende värdering. Både Nordlund (2008) och Herrmann m fl. (2006) är 
överens om att om så vore fallet så skulle metoden vara överlägsen i alla lägen för att 
skapa en rättvisande bild. Då de anser att vid en korrekt bedömning av den ekonomiska 
livslängden så ger anskaffningsmetoden en bättre neutralitet. Däremot så ger verkligt 
värde bättre och enligt både Herrman m fl. (2006) och Nordlund (2008) på många sätt 
mer relevant information i alla andra lägen. Vi kan även dra paralleller till det gällande 
regelverk för värdering vid uppköp och konsolidering av dotterbolag där det uppköpta 
bolaget in i koncernredovisningen sker till verkligt värde (Nordlund, 2008, s. 96) 
(Herrmann m fl., 2006, s. 45 & 54). 
 
Den tidigare forskningen har även undersökt branscher och tillgångsvärdering inom 
främst fastighetsbranschen och kommit fram till att fastighetsbolag föredrar verkligt 
värde(Nordlund, 2008 s. 74). Vår studie på ämnet fokuserar till att komplettera den 
forskning som har gjorts med information om vilken metod som föredras vid värdering 
av tillgångar från publika företag verksamma inom verkstadsindustrin. Det faktum att vi 
som författare inte lyckats finna tidigare studier på just verkstadsindustrin gör att vi 
anser att det här finns ett kunskapsgap som kan fyllas. 
 
Författarna har utifrån teorin valt att titta närmare på tre huvudfaktorer för val av metod 
och värdet på informationen som metoden kan ge en investerare. Alla tre faktorer är 
enligt oss är intressanta i sammanhanget och hämtade utifrån de två grundteorierna vi 
använder oss utav. Den första faktorn vi kommer att titta på är värdeförändring som 
innefattar förändringar i monetära värdesatser och förändringar i realvärde. Här tror 
författarna att den stora anledningen samt fördelen med att använda verkligt värde finns. 
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Det då många tillgångar har en lång ekonomisk livslängd vilket gör att det kommer att 
skifta mycket på både penningmarknaden och i realvärdena under tiden som tillgången 
är ekonomiskt aktiv. Anledningen till att vi med hänsyn till den här faktorn tror att 
verkligt värde skulle vara den bästa är eftersom anskaffningsmetoden använder linjär 
avskrivning, därmed finns det ingen möjlighet för företag att ta hänsyn till de externa 
värdeförändringar som kan påverka de faktiska värdena på tillgångarna. Den andra och 
tredje faktorn som vi tittar på är vägledande förmåga och rättvisande bild. Dessa två 
faktorer hör lite ihop och vi väljer därför att diskutera dem tillsammans. Syftet med en 
årsredovisning är att ge externa intressenter en bild av företagets ekonomiska ställning 
(IAS 1, p. 9). När ett företag då väljer att redovisa tillgångar enligt en metod som inte 
värderar tillgångarna till dess ungefärliga värde så bryts enligt oss den regeln i IAS 1 p. 
9. Man kan koppla syftet med att ge en ekonomisk bild till att ge en för företaget 
rättvisande bild vilket är en tumregel för vad som är den rätta bilden för ett företag. En 
rättvisande bild är en ekonomisk bild som över lag visar på det värde som bolaget 
faktiskt är värt.  Anledningen till att vi diskuterar dessa två principer är att en 
årsredovisnings användningsområden för en investerare sjunker om dessa två principer 
inte efterföljs. Det leder också vid värdering av bolag, till ett större merarbete för 
investeraren om denne själv måste räkna på de verkliga substanserna i bolaget. Vad det 
gäller val av metod för att ge den rätta ekonomiska och mest rättvisande bilden anser vi 
att det beror på vilken typ av tillgång det är fråga om. Vid värdering av 
industrifastigheter och andra långlivade anläggningstillgångar anser författarna att 
verklig värde bör kunna ge en mer rättvisande bild. Däremot vid värdering av kortlivade 
tillgångar så som datorer eller tekniska komponenter som har en livslängd på maximalt 
2-5 år anser författarna att anskaffningsmetoden har större fördelar. 
 
För att få en bild av hur värderingen ser ut i verkstadsindustrin idag har författarna 
genomfört en förstudie innefattande de 46 största verkstadsindustribolagen inom EU. 
Resultatet visar att samtliga av bolagen redovisar anläggningstillgångar enligt 
anskaffningsmetoden. Nästan lika många utav företagen har också tillgångar med 
livslängder på upp till 50 år. 
 !
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1.3 Syfte 
Studien ska visa på faktorer som kan påverka en investerares syn på ett verkstadsbolags 
finansiella ställning beroende på val av metod. Faktorer som kommer att analyseras är 
hämtade ur vår grundteori och innefattar värdeförändring, vägledande förmåga och 
rättvisande bild. Studien tittar även på hur valet av metod påverkar ett verkstadsbolags 
finansiella rapport med hänsyn till begreppet rättvisande bild som nämns i IAS 1 p. 15. 
Med hänsyn till rättvisande bild kommer studien även att titta på hur regeln om att alla 
tillgångar inom samma slag måste värderas på samma sätt stör eventuell rättvisande bild 
på kort och lång sikt. 

1.4 Problemformulering 
Redovisar bolag inom verkstadsindustrin värdet av anläggningstillgångar på, ur en 
investerares synvinkel, det mest rättvisande sättet med hänsyn till IAS 1 p. 9 och 15. 

1.5 Förklaring till problem och syftets utformning 
Vi som författare har genom studiens syfte definierat vilka på problemet påverkande 
faktorer som vi har valt att undersöka. Det har gjort att studiens syfte har en tydlig 
tredelning i sin formulering. Denna tredelning återfinns kontinuerligt i arbetet som 
helhet där alla delar på ett eller annat sätt påverkar problemet. Vi har fokuserat på de tre 
huvudfaktorer som beskrivs i syftets första del och väver i analys och övriga delar in de 
andra två delarna i dessa faktorer. Detta för att på ett lättförståeligt och enhetligt sätt ge 
läsaren en bra bild över hur vi genomfört studien. När man väver samman faktorerna i 
syftets första del tillsammans med syftets andra och tredje del får man en helhet som 
enligt oss som författare besvarar studiens problem. 
 
För att tydliggöra för läsare har vi som författare därför valt att utforma studiens 
intervjuguide utifrån syftets tredelning och därefter analysera svaren utifrån faktorerna i 
syftets första del. Det här gör att när vi kommer fram till studiens slutsats har vi en klar 
och kvalitativ analys bakomliggande för att på ett tydligt sätt kunna klargöra vad studien 
kommit fram till. Vi kan även på grund av att analysen och undersökningen är nära 
sammanvävt med syftets struktur vara säkra på att vi undersöker och svarar på studiens 
faktiska problem, vilket ger studien en ökad validitet. 
 

1.6 Avgränsningar 
• Studien avgränsar sig till noterade företag registrerade inom Europeiska unionen 
• Studien avgränsar sig till aktiva företag inom verkstadsindustrin mellan 2007 

och 2011 
• Studien avgränsar sig att kontrollera en totalundersökning om de 45 till 

tillgångsvärdet största bolagen inom EU, gräns satt vid substansvärde över 1 
miljard euro. 

• Studien avgränsar sig till intervjufrågor baserade utifrån vald grundteori 
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1.7 Disposition 

 
Figur 1. Disposition 

Kapitel 2 

•  Vetenskaplig metod - Kapitlet presenterar författarnas 
ämneskunskaper, studiens grundläggande metodik, Perspektiv 
och etiska & källkritiska förhållningssätt. Författarna har haft 
kapitlet som utgångspunkt för genomförandet av studien. 

Kapitel 3 

•  Regelverk - Kapitlet presenterar dem enligt författarna för 
studien relevanta regelverk och lagtexter. Detta kapitel är 
medvetet avskiljt från teorikapitlet för att regelverken inte ska 
förväxlas med vetenskaplig teori. 

Kapitel 4 

•  Teoretisk referensram - Kapitlet presenterar den vetenskapliga 
teori som tillsammans med grundteorin från kapitel två utgör 
studiens totala teoretiska referensram. Forskarna utgår från 
denna ram vid undersökning och analys. 

Kapitel 5 

•  Praktisk metod - Kapitlet presenterar författarnas 
tillvägagångssätt och hur de resonerat vid förstudien, val av 
respondenter och utformandet av frågeställningarna. 

Kapitel 6  

•  Studiens resultat - Kapitlet presenterar författarnas 
sammanfattning av de genomförda intervjuerna och en analys 
gjord utifrån studiens syfte och problem. 

Kapitel 7  

•  Samanfattning och slutsats - Kapitlet presenterar ett tydligt 
kopplat svar till studiens problemformulering. Vidare ger 
författarna information om kunskapsgap och förslag till vad 
författarna anser ytterligare behöver utforskas på ämnet.   

Kapitel 8 

•  Sanningskriterier - Kapitlet innehåller en diskussion om hur 
författarna anser att studien uppfyller de vetenskapliga krav som 
en studie ska förhålla sig till. 
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2. Vetenskaplig metod  
Metodkapitlet syftar till att ge läsaren en beskrivning om hur författarna kommit fram 
till valet utav ämne, samt att ge läsaren en förståelse om författarnas kunskapsnivå 
inom ämnet. Metodkapitlet ger även läsaren en beskrivning av vilka vetenskapliga 
angreppssätt och vilka praktiska tillvägagångssätt som författarna kommer att använda 
sig av vid prövningen av problemet. 

2.1 Ämnesval 
Då ämnesvalet ska göras med omsorg började författarna med att diskutera igenom sina 
egna intressen och förkunskaper (Ejvegård, 2012, s. 20-21). Anledningen till att vi som 
författare valde att börja med att gå igenom våra egna intressen var just det som stod i 
Ejvegårds (2012) bok att man ska välja ämne med omsorg, vi som författare tolkar 
nämligen det som att ämnet ska vara något som man som författare har intresse för. 
Däremot är ju intresset bara en del av ämnesvalet då man inte kan skriva inom något 
ämne där man saknar tillräckligt med förkunskap. Författarna valde därför att utifrån 
sina förkunskaper från tidigare kurser diskutera ämnen som varit mer intressanta än 
andra ur författarnas synvinkel. För att ytterligare öka kreativiteten om hur man kan 
skriva om de ämnen som diskuterades ägnade författarna tid till att studera 
revisionsbyråers uppsatsförslag inom de ämnena. Efter att författarna diskuterat sig 
igenom de olika alternativen valdes ämnet tillgångsvärdering med fokus på 
anläggningstillgångar med inriktning på bolag som redovisar enligt IFRS. 
 
För att smalna ned detta enorma område började författarna i nästa steg att grundligt 
söka igenom vetenskapliga arbeten och studentuppsatser som tidigare gjorts på ämnet. 
Detta dels för att upptäcka en kunskapslucka och dels för att lyckas finna bra teorier att 
använda. Sökorden som användes var IFRS, verkligt värde/fair value, 
anläggningstillgångar/property, plant & equipment, värderingsmetod/valuation method, 
materiella tillgångar/fixed assets, tillgångar/assets. Vid studerandet av de tidigare 
arbeten märkte författarna att det gjorts många studier inom fastighetsbranschen och 
många studier som jämför regelverket mot exempelvis US-GAAP. Vidare så fann 
författarna att studentuppsatser tidigare studerat hur regelverket används och brukas 
emot just fastighetsbranschen. Vi som författare har även ett intresse för aktiehandel och 
av att följa verkstadsindustrins utveckling. Då ämnet helst ska kombinera intresse med 
utbildning beslutade författarna sig för att studera hur regelverket används inom just 
verkstadsindustrin som är en bransch där författarna har ett intresse. Genom vårt 
intresse för branschen ser vi det som en fördel för oss att genomföra studien utifrån en 
investerares perspektiv. Vi har efter noggrann undersökning inte funnit några studier 
riktade mot verkstadsindustrin och därmed anser vi som författarna att vi funnit ett 
kunskapsgap som kan fyllas. 

2.2 Förförståelse 
Förförståelse beskriver vad vi som författare har för kunskaper inom studieämnet. Vi 
som författare ämnar att med detta stycke ge dig som läsare en bild av våra praktiska 
och teoretiska kunskaper om ämnet som studien handlar om (Johansson Lindfors, 1993, 
s. 25). Författarnas val av ämne speglar dels ett för författarna intressant område och 
dels den kunskap författarna tillgodosett sig under utbildningstiden. Författarna har 
även på olika håll arbetat praktiskt med redovisning både ideellt och kommersiellt. 
Daniel har arbetat som redovisningsassistent på ICA Butiksadministration. Sven har 
jobbat som amanuens på handelshögskolan i Umeå på kursen Externredovisning A, 
Sven har också arbetat ett år som ekonomiskt ansvarig för den ideella föreningen 
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Arbetsmarknadsdagen vid Umeå Universitet. Författarnas förförståelse om valet av 
bransch grundar sig i ett hobbyintresse av aktiehandel, i Sverige är verkstadsindustri en 
av de dominerande branscherna på börsen. Vidare innehar författarna kunskap från en 
grundläggande ekonomisk utbildning inom företagsekonomi och nationalekonomi. 
Författarna innehar en fördjupad utbildning inom företagsekonomi med en inriktning 
mot redovisning på C- och D-nivå. Författarna har genom fördjupningskurserna på C- 
och D-nivå fått en god teoretisk kunskap om IFRS som regelverk och dess 
tillämpningsområden. 
 
Författarna har sedan de tillgodosett sig information från dels artikeln The quality of fair 
value measures for property, plan and equipment (Herrmann m fl., 2006) fått en djupare 
kunskap i de enligt IFRS tillåtna värderingsprinciper som finns och vad deras för- och 
nackdelar är. Studien har också gett författarna en bättre bild över den problematik som 
finns i skillnaderna mellan de två metoderna. Studien har kompletterat de förkunskaper 
författarna fått genom kurserna på C- och D-nivå vid handelshögskolan i Umeå. 
Författarna har för att få förkunskap om hur användningen ser ut idag studerat 
doktorsavhandlingen Valuation and performance reporting in property companies 
according to IFRS (Nordlund, 2008). Avhandlingen fokuserar på bolag i 
fastighetsbranschen och studerar bland annat vilken värderingsprincip de väljer att 
använda. Avhandlingen studerar också hur valet av metod kan påverka bolagens 
finansiella ställning och hur bolagen väljer att redovisa stegen i värderingen. Författarna 
får genom den studien en bra inblick i hur värdering används i dag inom en annan 
kapitalintensiv bransch men på ett liknande tillgångsslag. Författarna har utifrån 
avhandlingen tillgodosett sig en god förståelse för hur värdering enligt IFRS regelverk 
praktiskt används. 

2.3 Vetenskapligt synsätt 
Studier har olika vetenskapliga synsätt som styr hur forskarna ska bemöta den data som 
studien samlar in. Genom att fastställa vilken form av vetenskapligt synsätt en studie 
ska ha kommer forskarna att formulera problem och genomförandefasen med synsätten 
som utgångspunkt (Bryman & Bell, 2005 s. 35). Epistemologi betyder läran om 
kunskap och epistemologin i en studie styr vilket kunskapsteoretiskt synsätt studien 
kommer att ha. Vår studie kommer att grunda sig i en positivistisk kunskapssyn vilket 
innebär att studien grundar sig i den redan framforskade vetskapen. Studien syftar inte 
till att få fram mer teori på ämnet utan att undersöka den teori som redan finns mot en 
ny population, detta innebär att studien använder en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 
2005, s. 23). Inom varje kunskapsteori finns det olika grenar som riktar sig till att 
djupare beskriva hur forskarna ska bemöta olika synsätt inom den kunskapsgren som 
styr studien. Den här studien kommer ha en objektivistisk ontologisk hållning vilket 
innebär att vi som forskare utforskar problemet utifrån en extern synvinkel, det innebär 
att vi kommer genomföra studien med hjälp av den externa information som finns 
tillgänglig (Bryman & Bell, 2005, s. 36).  

2.4 Vetenskaplig ansats 
Det finns två typer av vetenskapliga ansatser. Den ena är deduktiv ansats och känns igen 
genom att forskaren här utgår från redan framforskad teori och testar den mot nya 
populationer och hypoteser. Det andra angreppsättet är induktiv ansats, här utgår 
forskaren utifrån en observation och har som mål att genom undersökningar kunna 
skapa ny teori utifrån observationen (Bryman & Bell, 2005, s. 23-26). Den här studien 
utgår från teori som är framtagen utav dels Herrman m fl., (2006) och dels utav 
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Nordlund (2008). En studie som utgår från teori som ska appliceras på ett ännu inte 
testat område inom teorins gränser har en så kallad deduktiv ansats. Det innebär att 
studiens huvudsyfte inte är att generera ny teori utan att den teori man redan vet testas 
på en ny population. Det innebär i vårt falla att vi utifrån Nordlunds (2008) studie vet att 
metoden med verkligt värde enligt IAS 16 p. 31 är den mest användbara på 
anläggningstillgångar inom fastighetsbranschen i Europa. Vi vet även enligt Herrman m 
fl., (2006). Att metoden med verkligt värde är den som över sikt ger den bästa bilden 
över ett bolags finansiella ställning utifrån en investerares perspektiv. I vår deduktiva 
ansats ska vi här se om Herrman m fl., (2006) och Nordlunds (2008) teorier stämmer in 
även på verkstadsindustrin. 

2.5 Metod 
För att vi som författare på ett korrekt sätt ska kunna formulera ett problem som går att 
mäta i en vetenskaplig studie, började vi med att studera vad ett vetenskapligt problem 
är. En bra definition är att en fråga inte alltid är ett problem men ett problem är alltid en 
fråga (Winter, 1992, s. 13-14). När studiens problem var formulerat gick vi vidare med 
att studera den teoretiska metodiken som används vid samhällsvetenskaplig forskning. 
Vi kom fram till att vår studie utgår från en positivistisk kunskapssyn med en deduktiv 
ansats vilket gör att en kvantitativ metod bör användas för att samla in data. Eftersom en 
kvantitativ metod undersöker en teori på en ny population ska urvalet vara så 
representativt som möjligt för att teorin ska kunna appliceras på populationen (Patel & 
Davidsson, 2011, s56). Med det som grund har författarna tillsammans med 
handledaren till studien vid flertalet tillfällen diskuterat valet av metod och hur 
problemet ska mätas. Eftersom en kvantitativ studie ska representativt mäta problemet 
på en ny population krävs en bra operationalisering av problemet vid utformningen av 
en enkäts eller en intervjus frågeställningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 106). 
 
För att undersöka problemet har författarna beslutat sig för att genomföra en 
semistrukturerad intervju med en expert från vardera av de fyra revisionsbolagen som 
ingår under begreppet BIG 4, dvs. PWC, KPMG, Deloitte & Ernst & Young. 
Representanterna som ska intervjuas ska ha god erfarenhet av revision av stora 
börsbolag och av IFRS som regelverk. Eftersom vi planerar att få access till dessa 
personer genom bolagens studentansvariga och med hjälp av universitetets kontakter 
representerar valet av urval ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2005, s. 126-
127). Anledningen till att vi som författare valt att intervjua personer från 
revisionsbolagen trots att de inte fullt ut passar in på studiens perspektiv beror på att vi 
som författare tror att de trots allt är dem som kan ge studien de mest användbara och 
för perspektivet representativa svaren på frågeställningarna. Intervjuerna kommer att 
utgå ifrån en intervjuguide med frågor som är baserade på studiens grundteorier och den 
teori som är genererad utifrån dem. Eftersom frågorna utgår från en tidigare teori har 
studien en deduktiv ansats trots att insamlingsmetoden kan anses vara av mer induktiv 
karaktär. För att ytterligare säkerställa att urvalets respons blir så representativt som 
möjligt har vi även valt att intervjua en professor på området.

 

Figur 2. Deduktiv ansats. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) 

Teori Frågeställning  Förstudie Genomförande 
av studie Analys Slutsats 
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2.6 Perspektiv 
Genom att i en inledande fas avgränsa vår studie till specifika intressenter kan vi på ett 
effektivt sätt skapa oss en infallsvinkel som stämmer överens med det problem vi 
undersöker. Detta ger oss en bra grund till att vidare fokusera på vårt valda perspektiv 
och därigenom skapa en mera hanterbar situation än om vi inte skulle begränsa oss 
(Bjereld m fl., 2009, s. 17-18). 
 
I vår studie kommer vi att bemöta vårt problem utifrån en investerares perspektiv. Det 
innebär att de analyser vi gör kommer utifrån teorin om redovisning mot investerare, 
med fokus på anläggningstillgångar (Staubus, 1961). Valet av det här perspektivet 
grundar sig på att vi anser att det finns externa farhågor som en investerare normalt sett 
inte beaktar vid värderingen av ett bolag. Dessa farhågor är knutna till värderingen av 
anläggningstillgångarna i en balansräkning och de har att göra med dels 
kapitalintensiteten i bolagen och dels de långsiktiga avskrivningsplaner som finns. Valet 
av perspektiv från studien kommer från författarnas egna intressen och är det perspektiv 
där författarna själva känner att de kan skapa en så bra studie som möjligt. 
 
För att undersöka utifrån perspektivet och samtidigt hålla uppe studiens kvalité har vi 
valt att först genomföra en förstudie där vi undersöker hur valet av metod ser ut idag. 
Efter det planerar vi att intervjua redovisningsexperter från revisionsbyråer för att få en 
generell bild men också kvalitetsmässigt hög syn på varför man väljer att värdera på ett 
visst sätt. För att perspektivet ska hållas mot en investerares synvinkel kommer vi att 
formulera frågorna till experterna på ett sådant sätt som gör en analys utifrån det 
perspektivet möjligt. För att ytterligare säkerställa undersökningens kvalité har vi valt 
att intervjua professor Stefan Sundgren med andra frågeställningar än till 
revisionsexperterna, de frågeställningarna till professorn är delvis ställda utifrån svaren 
från experterna på revisionsbolagen. Poängen med två olika intervjuer är att vi kan ta 
hjälp utav vetenskaplig expertis för att tolka svaren från den kommersiella expertisen 
utifrån en investerares synvinkel. 

2.7 Grundteorier 
Valet av de teorier som ligger till grund för det deduktiva angreppsättet är gjort utifrån 
en form av systematisk litteraturgenomgång. Författarna tog utifrån ämnesvalet fram de 
enligt oss relevanta sökorden IFRS, fair value, property, plant, equipment, valuation, 
method, fixed assets, assets, vilket genom sökningar i olika databaser; Album (Umeå 
Universitetsbibliotek), Emerald Business och Business Premier (EBSCO) gav oss ett 
omfattande material av litteratur att gallra. Författarna valde vid gallringen att fokusera 
på artiklar och avhandlingar från senare år då studien syftar till att undersöka ett 
regelverk som enbart funnits sedan 2005. 

Vi valde vid teoriurvalet att tillämpa de principer som utgör ett kritiskt teoriurval dvs. 
att vid genomförandet av teorisökningen utgå från problemet och ämnet sätta upp 
punkter om vad för teori som krävs. Därefter utifrån författarnas tidigare kännedom och 
med hjälp från Umeå universitetsbiblioteks resurser söka igenom relevanta databaser 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 87-88). 
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Den ena studien vi valde att använda som teoretisk ramverk är en doktorsavhandling 
gjord av Bo Nordlund forskare vid KTH, Valuation and performance reporting in 
property companies according to IFRS (2008). Avhandlingen är fokuserad på 
fastighetsbranschen och studerar hur den samma använder IFRS värderingsmetoder 
enligt IAS 16. 

Avhandlingens problemformulering består av fyra huvudfrågor: 

• Vilken metod som företagen föredrar? 
• Hur valet av metod påverkar företagets ekonomiska bild utifrån en investerares 

perspektiv? 
• Hur är jämförbarheten mellan företagen i måttet ”net operating income”? 
• Hur företagen upplysningar skiljer sig åt emellan? 

  
Vår grund är att utgå från teori som både är genererad utifrån frågeställning 1, 2 och 4 
och även grundläggande redovisningsteori som legat till grund för dem. Alla tre utav 
Nordlunds (2008) frågeställningar som vi använder som grundteori har en stark 
koppling till vårt problem och syfte. Nordlund (2008) har här i sin doktorsavhandling 
undersökt problemet i en utgångspunkt från vår studies avgränsningar skild 
företagsbransch. 

"To find out which is the preferred accounting method in practice? Is it the fair value 
model or the cost model?” 

(Nordlund, 2008, s. 13). 
 

Nordlund (2008) har i sin första frågeställning undersökt användandet av 
värderingsmetoder på tillgångsslaget fastigheter i fastighetsbranschen, vilket kan enligt 
författarna av denna studie jämföras med tillgångsslaget anläggningstillgångar i 
verkstadsindustrin. Det då det faktum att inom fastighetsbranschen är intäkterna 
genererade utifrån fastigheterna medan inom verkstadsindustrin är produkterna och 
således också intäkterna genererade utifrån anläggningstillgångarna. Vi har även grund i 
vår jämförelse mellan tillgångsslagen i IAS 16 p. 37, det gör att vi anser att jämförelsen 
har en god validitet. Nordlund (2006) besvarar den första frågan med en undersökning 
baserad på data från årsredovisningar 2005 med en uppföljning 2006. Nordlund (2006) 
kommer fram till att närmast samtliga sampel i urvalet efter uppföljningen 2006 gått 
över till verkligt värde. Nordlund (2006) kommer också fram till att fastighetsbolagen 
därmed redovisar sina tillgångar enligt EPRA:s (European Public Realestate 
Association) gällande rekommendationer för företag i fastighetsbranschen. 

"It is also important to show what impact uncertainties in value assessments and 
cyclical movements in values can have on reported income and equity levels in property 

companies". 
(Nordlund, 2008, s. 13). 

 
Nordlunds (2008) andra frågeställning kommer vara till hjälp vid vår analys av hur valet 
av värderingsmetod kan påverka den ekonomiska bilden av ett bolag för en investerare. 
Nordlund (2008) finner här att närmast samtliga i urvalet väljer att redovisa sina 
orealiserade skillnader i värdering innan de finansiella posterna i resultaträkningen 
vilket gör att rörelseresultatet påverkas av marknadsvärderingen av fastigheterna. Det 
faktum att värderingen påverkar rörelseresultatet ger ledningen starka incitament till att 
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i sämre tider försöka påverka värderingsprocessen för att höja resultatet vilket skulle för 
en investerare ge en felaktig ekonomisk bild av företaget. Nordlund ser här en tydlig 
risk till en framtida förtids optimism i värderingen vilket kan leda till nya bubblor 
(Nordlund, 2008, s.96). Nordlund (2008) visar i sitt besvarande av sin andra 
frågeställning där han undersökt företag från ett längre tidsperspektiv dvs. innan IFRS 
infördes med företag från bland annat länder som tillät verkligt värde. Hans 
undersökning visar att samtliga företag som redovisar till verkligt värde hade högre 
värdering av sina tillgångar och högre resultat oavsett hur konjunkturcykeln låg till. 
Nordlund (2008) beskriver i sina slutsatser problematiken med värderingen och att 
aktieägarna troligtvis förlorar på att ledningen värderar optimistiskt för att öka sina egna 
ersättningar som är resultatfixerade.  

"To describe the NOI in a property company from an accounting perspective and 
discuss this performance measurement base in terms of evaluating of NOI and analyze 

difficulties when comparing reported NOI:s in financial reports from different 
companies. How does e.g. NOI:s, according to accounting rules, correspond to NOI 
used for property valuation purposes? Another performance-reporting issue to be 

investigated is fair value adjustments in income statements - are these reported above 
or below financial items?" 

(Nordlund, 2008, s. 13) 
 
Nordlunds tredje frågeställning angående ”Net operating income” har vi valt att inte 
behandla i vår studie eftersom regelverket på den här punkten har ändrats när det gäller 
möjligheten att med hjälp av värderingsmetoden påverka rörelseresultatet. Numera 
redovisas en ökning av ett värde i en tillgång som överstiger anskaffningsvärdet i en 
speciell rapport över totalresultat som inte påverkar årets resultat (IAS 16, 2012, p. 39)  

"To describe how companies disclose information connected to the valuation of their 
investment properties in the financial reports and also to present a proposal for what 
kinds of disclosure would be needed regarding property valuation in financial reports 

in order to fulfill demands for transparency". 
(Nordlund, 2008, s. 14) 

 
Nordlund har i sin fjärde frågeställning funnit problematik med att företagen inte följer 
de krav enligt IFRS, IAS 16, p. 73, på redovisande av upplysningar angående om 
parametrar som legat till grund för värderingen. Detta kan leda till problem med 
värderingens trovärdighet, eftersom en utomstående här måste göra egna antaganden 
innan denne kan kontrollera det bruttoredovisade värdet på tillgången. Nordlund visar 
här på problematik i att företag har mer än en materiell anläggningstillgång, ofta flera 
hundra vilket gör att företag inte kan upplysa om alla parametrar som ligger till grund 
för värderingen av praktiska och kostnadsmässiga skäl. Det gör att företag istället 
redovisar genomsnittliga generella antaganden för samtliga tillgångar inom varje 
tillgångsslag, vilket enligt Nordlund gör att kontrollen av det bruttoredovisade värdet 
försvåras (Nordlund, 2008, s. 135). 

Vi har valt att komplettera Nordlunds (2008) teorier med en vetenskaplig artikel skriven 
av tre forskare i USA. Artikeln som heter The quality of fair value measures for 
property, plant and equipment (2006) fokuserar på för och nackdelar med de idag enligt 
IFRS och US GAAP tillåtna metoderna för värdering av anläggningstillgångar. Studien 
ser till för- och nackdelar för intressenter men även för- och nackdelar ur ett mer 
historiskt perspektiv. Här är vi intresserade av teori som rör värderingsmetoder tillåtna 
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enligt IFRS. Herrmann m fl. (2006) finner i sin studie att omvärderingsmetoden är 
överlägsen anskaffningsmetoden i de lägen en värdering sker korrekt. Det ger oss ett 
stöd till Nordlunds (2008) upptäckter om att omvärderingsmetoden skänker finansiella 
rapporter en högre grad av rättvisande bild Anledningen till att Herrmann m fl. (2006) 
finner omvärderingsmetoden överlägsen anskaffningsmetoden är regelverket i IAS 1 p. 
9 som säger att syftet med en finansiell rapport är att visa på företagets ekonomiska 
ställning vid tidpunkten för rapporten. Det gör att vid användandet av 
omvärderingsmetoden ges tillgångens faktiska ekonomiska värde jämfört med tillgångar 
redovisade med hjälp av anskaffningsmetoden som i en ekonomisk rapport tas upp till 
bokfört värde. 

Herrmann m fl. (2006) tar i sin studie upp fler aspekter som beaktar det faktum att en 
värdering måste visa tillgångens ungefärliga värde, vilket beroende på vald metod kan 
ge de finansiella rapporterna väldigt skeva värderingar. Herrmann m fl. (2006) påvisar 
även upprepande gånger att företagen måste se till syftena med en årsredovisning enligt 
IAS 1 p. 9 och p. 15 vid val av metod. De tar i studien upp tre perspektiv som ur en 
granskande synvinkel av värderingsprocessen, visar på vilken metod som är att föredra 
för granskaren beroende på vilken typ av information man vill få ut av den ekonomiska 
rapporten.  

De tre perspektiven och metoden som är kopplad till dem är nedan presenterat: 

 

Figur 3. Herrmanns perspektiv (Herrmann m fl., 2006, s. 57) 

Med hänsyn till dessa perspektiv, att för externa intressenter, är verkligt värde att 
föredra så länge företagsledningen hanterar värderingsprocessen på ett tillförlitligt sätt. 

2.8 Val av litteratur och källkritik  
Vid skrivandet av en studie är det utav högsta grad noga med vilken typ av källor man 
använder samt att man kritiskt granskar dessa. Källor skall granskas och värderas så att 
de håller den grad av relevans som nivån på studien kräver. Samt att de bedöms utifrån 
en saklighetssynpunkt och en objektivitetspunkt(Ejvegård, 2012, s. 17-20). De källor 
författarna har använt sig av är primärt vetenskapliga artiklar och avhandlingar i 

•  Anskaffningsmetoden, här ska tilläggas att 
forskarna enbart föredrar 
anskaffningsmetoden om en korrekt 
bedömning av tillgångens livslängd gjorts. 

Tillförlitlighet 

•  Verkligt Värde, det efersom 
anskaffningsmetoden över tid ger en mycket 
skev bild över en tillgångs värde på grund av 
externa förändringar på marknader 

Neutralt Värde 

•  Verkligt Värde, den monetära förändringen av 
en tillgåns egentliga värde skiftar oftast mer 
än anskaffningsmetodens avskrivning 

Representativ värdering 
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kombination med gällande regelverk och dess förarbeten. Vi har även kompletterat de 
primära källorna med litteratur i metodologi och vetenskapliga synsätt, det för att öka 
författarnas förståelse inom dessa ämnen. Sekundärt har vi använt oss utav olika typer 
av uppslagsverk för att få en bättre bild av de begrepp vi använder och dess 
vetenskapliga betydelse (Ejvegård, 2012, s. 71). 
 
Eftersom denna studie är på en avancerad nivå ökar kravet på källorna och kritiken 
emot dem, författarna har därför använt sig utav de i Ejvegårds (2012, s. 71-73) 
metodbok beskrivna fyra kriterierna som är presenterade i figur 3 på nästa sida. Vi har i 
största möjliga mån försökt att upprätthålla dessa kriterier och i de fall vi inte lyckats 
upprätthålla dessa har vi valt att argumentera för varför vi valt en annan upplaga eller 
källa. För att kunna upprätthålla de fyra kriterierna för källkritik har vi även valt att 
tänka på en etisk aspekt ”äras den som äras bör” (Kalman & Lövgren, 2012, s. 9). 
 
 

 

Figur 4. Ejvegårds sanningskriterier (Ejvegård, 2012, s. 71-73) 

  

Ett#äkthetskrav#
föreligger!

Att se till källornas äkthet är en viktig del av granskningen av 
den använda litteraturen. Vi har i största möjliga mån använt oss 
av källor med välrenommerade och trovärdiga författare. 

Ett#
oberoendekrav#
föreligger! Att!se!till!att!källorna!som!använts!är!oberoende!innebär!att!

de!ej!har!förändrats!och!att!vi!som!författare!i!första!hand!
använder!primärkällor!framför!sekundär!källor.! 

Ett#färskhetskrav#
föreligger! En!källa!som!används!behöver!uppfylla!färskhetskravet!för!

att!kunna!anses!användbar!och!relevant.!Genom!att!vi!
nästintill!uteslutande!har!använt!oss!av!så!nya!källor!som!
möjligt!anser!vi!att!vi!uppfyller!kravet.!De!källor!vi!använt!
som!är!av!äldre!karaktär!betraktar!vi!fortfarande!som!goda!
då!vi!sett!att!de!fortfarande!används!som!referens!i!
vetenskapliga!studier.!!

Ett#
samtidighetskrav#
föreligger! Samtidighetskravet!nödvändiggör!att!man!böra!använda!sig!

av!information!som!ligger!nära!i!tiden!till!sin!egen!studie.!
Detta!är!något!som!vi!i!största!mån!har!försökt!tillgodose!
vilket!återspeglas!av!våra!huvudartiklar.! 
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2.9 Etiska Aspekter 
Inledande vill författarna göra läsaren uppmärksam på det faktum att regelverket IFRS 
inte ställer krav på oberoende värdering vilket gör att en företagsledning har stor 
möjlighet att påverka hur värderingen sker samt vilka antaganden som ska ligga till 
grund för dem. Detta kopplar oss till investerarteorins grunder, som beskrivs i 
teorikapitlet. Det finns olika incitament till att använda olika metoder bland annat 
angående följderna av att värdera året efter anskaffningsvärde. Vill någon till exempel 
köpa en begagnad lastvagn efter ett år eller har dess verkliga värde redan utrangerats då, 
bolagsledningarna måste vid sådana här situationer anpassa sina val av metoder efter 
vad som ska anses lämpligt ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Detta skulle kunna vara 
ett incitament att inte använda verkligt värde då det resulterar i en kraftig nedskrivning 
första året. Man kan också här påpeka att är tillgången egentligen värdelös på 
marknaden så bör den inte ha något större ekonomiskt värde för företaget heller. Det gör 
alltså att en bolagsledning kan välja metod efter vad som passar sig mest lämpligt för 
deras egna företagsekonomiska mål. 

Vid genomförandet av en vetenskaplig studie med intervjuer som praktisk metod finns 
det många olika studieetiska aspekter som författarna till denna studie bör ta hänsyn till. 
Det finns fyra huvudståndpunkter för hur den etiska delen vid ett intervjuförfarande ska 
bemötas och uppfyllas. Dessa fyra huvudståndpunkter är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011, 
s. 62-65). 

2.9.1 Informationskravet 
Vi som författare har före intervjuerna på ett tydligt sett berättat för 
intervjurespondenten om syftet med studien och vad studien handlar om. Vi har genom 
kontakt via e-post meddelat intervjurespondenten om studiens syfte, perspektiv och 
problem före intervjutillfället, detta har gett intervjupersonerna möjlighet att i lugn och 
ro innan intervjuerna gå igenom materialet (Patel & Davidsson, 2011, s. 63). 
Vi har även informerat intervjurespondenterna om de frågeställningar som vi avser att 
ställa till dem under intervjun och varit noggranna med att påpeka att författarna kan 
komma att ställa följdfrågor. Författarna har utformat all skriftlig information till 
intervjurespondenten med ett fackligt och professionellt språk som inte ska kunna 
misstolkas. Vid den inledande kontakten tog vi som författare även hjälp av vår 
handledare och andra studenter för att språket inte skulle kunna misstolkas (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 63-64). 

2.9.2 Samtyckeskravet 
För att en intervju ska vara vetenskapligt etisk ska intervjurespondenten ha ett 
genomgående samtycke till intervjun och intervjuförfarandet (Patel & Davidsson, 2011, 
s. 63). Författarna har i det informationsutbyte som skedde med intervjurespondenterna 
före intervjuförfarandet informerat om sina önskemål, men varit tydliga med att 
möjlighet att justera dessa önskemål efter intervjurespondentens eventuella krav. Våra 
önskemål har tydliggjorts på det sättet att vi förklarat tydligt varför vill önskar att göra 
på ett visst sätt och hur det påverkar intervjun. Vidare har vi varit tydliga med att vi 
enbart kommer att banda intervjun om intervjurespondenten meddelat att detta är okej, 
ett muntligt okej till detta har dessutom lämnats på banden från intervjuerna (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 63-64). 
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2.9.3 Konfidentialitetskravet 
Kravet på konfidentialitet grundar sig i olika moraliska och integritetsprinciper som 
finns i det samhälle vi lever i. Vi som författare har genomgående haft en medvetenhet 
om etiken i den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen, och vilken problematik 
som kan uppstå om man inte har samtycke med respondenterna genomgående under 
studien (Kalman & Lövgren, 2012, s. 7-9). Vi som författare ska för att uppfylla kraven 
på konfidentialitet vara noggranna med vilken typ av information om andra personer 
och organisationer, än de vi representerar själva, som vi väljer att publicera. Vi som 
författare har för att uppfylla detta krav valt att sända varje sammanfattat intervjustycke 
som rör intervjurespondenterna och deras organisation till dem för ett slutligt 
godkännande. Skulle vi få ett nekande godkännande från en utav respondenterna 
kommer vi att fortfarande publicera intervjun men med ett tillägg om att 
intervjurespondenten backat om sina åsikter. Vidare kommer vi att i den utsträckning 
det går anonymisera intervjurespondens personuppgifter och organisation, till den grad 
att det inte stör kvalitén på studien (Patel & Davidsson, 2011, s. 63-64). 

2.9.4 Nyttjandekravet 
Den information som en enskild individ lämnar vid en vetenskaplig intervju får endast 
användas för studiens ändamål. Vi har beaktat detta genom att beslutat att radera alla 
band och transkriberingsdokumenten direkt efter att studien har blivit godkänd av 
handelshögskolans betygsättande kommitté. Vi har även varit tydliga med inför 
intervjurespondenterna att informationen endast ska användas för studiens syfte och 
ändamål vilka är uppfyllda när studien publiceras. Vidare så har vi innan studien 
publicerats sänt det material som direkt berör intervjurespondenterna och som kommer 
att ingå i studien till dem för ett slutligt godkännande (Patel & Davidsson, 2011, s. 63-
64). 

 2.9.5 Referensetik 
Vi har vid genomförandet av denna studie varit tydliga med begreppet "ära bör den som 
äras bör" (Kalman & Lövgren, 2012, s. 9). Det innebär att vi varit tydliga med att 
redovisa även i löptext vem som menar vad och genom referensdelarna vart man kan 
återfinna den informationen. Vi har dessutom vid val av referenser försökt att i den 
utsträckning det går använda så lämpliga källor som möjligt. Vi kommer här även under 
analysen vara tydliga med vilken information vi kopplar till vilken teori och vem som 
informationen härrör ifrån. Vi har dessutom arbetet igenom varit tydliga med vilka 
åsikter som är författarnas egna och vilka som någon annan har hävdat genom antingen 
intervju eller teori. 
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3. Regelverk  
I detta kapitel kommer vi att ta upp relevanta avsnitt inom IFRS som är betydande för 
vår studie samt ämnesval. Genom detta kapitel hoppas vi på att bidra med bättre 
förståelse för läsare om de kvalitativa egenskaper som finansiella rapporter bör uppnå. 
Vi kommer även att visa på hur våra faktorer i syftet påverkas av IFRS utformning. 

3.1 Syftet med en redovisning 
En redovisning har många användningsområden och har som huvudsyfte att informera 
om ett företags ekonomiska ställning vid olika tidpunkter. I vårt problem och syfte 
hänvisar vi till detta huvudsyfte från IAS 1 p. 9, vilken är återberättad nedan: 
 

”Finansiella rapporter är ett strukturerat återgivande av ett företags finansiella 
ställning och finansiella resultat. Syftet men finansiella rapporter är att ge information 

om ett företags finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden, som är 
användbar för en rad olika kategorier av användare vid ekonomiska beslut.” 

(IAS 1 p. 9) 
 

Vår tolkning av denna punkt i IAS är att ett företag ska fokusera på att en redovisning 
ska bli så användbar som möjligt för både användare med insyn i företaget men även för 
dem som saknar detta. Därigenom bör det alltid vara av högsta grad vid framtagandet av 
finansiella rapporter att man utgår från vilka som ska använda rapporterna, samt att man 
försöker tillgodose deras informationsbehov. 

3.2 Kvalitativa egenskaper 
Ett bolag som redovisar enligt IFRS ska upprätta sin årsredovisning så att den uppfyller 
de kvalitativa krav som framställs i Föreställningsramen för IFRS, detta eftersom 
årsredovisningen ska kunna användas utav en intressent utan direkt insyn i bolagets 
verksamhet för att fatta ekonomiska beslut. De fyra kvalitativa kraven som beskrivs i 
IFRS Föreställningsram punkt 24 är: Begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet. Föreställningsramen påpekar att det finns fler kvalitativa krav som kan 
krävas men att de fyra ovan nämnda är de viktigaste för att man ska kunna ha god 
användning för årsredovisningen (IFRS Föreställningsram p. 24). Även fast det i teorin 
är väsentligt att behandla samtliga delar så kan det i praktiken vara svårt att uppfylla 
samtliga kvalitativa egenskaper. Därigenom förklarar p. 45 i Föreställningsramen att de 
kan behövas en professionell bedömning med vilken balans mellan de olika 
egenskaperna som redovisningen skall upprätthålla. Vi kommer här att förklara de fyra 
egenskaper som är viktiga för våra läsare då detta de spelar en central roll i vårt problem 
med hur valet av skilda redovisningsmetoder påverkar en investerare. 

3.2.1 Begriplighet 
En av grundegenskaperna för en finansiell rapport är att den skall vara begriplig för dess 
läsare, däremot tillåter Föreställningsramen företagen att använda ekonomiskt fackliga 
begrepp. Med begriplighet för läsaren finns det enligt Föreställningsramen en 
underförståelse att läsaren ska ha grundliga kunskaper om ekonomi, redovisning och 
affärsverksamhet. Det kan däremot krävas av företaget att man förklarar 
branschfackliga begrepp noggrant så de inte kan misstolkas. Med begreppet begriplighet 
innefattas även att all information som kan påverka ekonomiska beslut med hjälp av 
redovisningen ska tas med, det för att göra redovisningen så begriplig som möjligt. Det 
innebär att man inte får utelämna information med hänsyn till att den blir svår att förstå 
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eller att den är svår att förklara i redovisningen, det är ytterst företagen som är ansvariga 
för att användare får all information (IFRS Föreställningsram p. 25). 
 

3.2.2 Relevans 
En redovisnings innehåll ska inte bara vara begripligt och informativt enligt rubriken 
ovan, en redovisnings innehåll ska även vara relevant för läsaren. Huruvida information 
är relevant eller inte kan å andra sidan vara svårbedömt eftersom en redovisning 
sträcker sig till ett brett spann av användare. Som tumregel kan man säga att 
information är relevant om den har möjlighet att påverka ett ekonomiskt beslut utifrån 
den information redovisningen ger, information kan även vara relevant om den 
bekräftar ett företags redovisning (IFRS Föreställningsram p. 26). Ett 
användningsområde för en redovisning är att kunna bedöma framtida ekonomisk 
utveckling för företaget, vid användningsområden som det är bland annat tidigare 
perioders redovisning till hjälp vilket här förklarar dess relevans. Vidare ska man kunna 
anta att läsaren kan ta reda på tidigare års redovisningar via bibliotek, bolagsverk eller 
internet då de är offentliga handlingar, det innebär att information som kan antas som 
relevant inte alltid är väsentlig. Här gäller det för företagen att hitta en avvägning i 
relevansgranden på den information som ska tas upp i redovisningen. Man kan säga att 
väsentligheten är starkt kopplad till relevansen och att begreppen tillsammans skapar en 
avvägning (IFRS Föreställningsram p. 29). 

3.2.3 Tillförlitlighet 
Den tredje utav de viktigaste fyra kvalitativa egenskaper i en redovisning är 
tillförlitlighet och är kanske den viktigaste av de fyra egenskaperna. Med tillförlitlighet 
menas inte bara det självklara att informationen ska vara sanningsenlig utan även att 
informationen inte ska ha blivit vinklad för att om möjligt vilseleda eventuella 
investerare. Med begreppet sanningsenlig menas att informationen ska vara utan 
väsentliga felaktigheter, man lämnar här alltså öppet för mindre felskrivningar utan 
väsentlig betydelse. Däremot får ett fel inte medföra att informationen blir snedvinklad 
eller på något sätt kan påverka ett ekonomiskt beslut utifrån informationen. Med 
vinkling kan man peka på många olika saker, punktens huvudsyfte här är att företag inte 
ska ha möjlighet att vinkla negativ information till något positivt för att lura till sig 
investerare (IFRS Föreställningsram p. 31). 
 
Information som är tillförlitlig behöver inte vara relevant och tvärtom vilket återigen 
leder oss in på en diskussion om avvägning. Informationen som tas upp i en redovisning 
ska uppfylla alla kvalitativa egenskaper som krävs. Det gör att information som ibland 
kan anses som relevant kanske inte uppfyller kraven på tillförlitlighet och man kommer 
då till en avvägning om huruvida informationen ska tas upp eller inte. Alternativet att 
helt utelämna den är inte förenligt med kravet på relevans eftersom informationen kan 
påverka eventuella beslut samtidigt som den inte kan anses som helt tillförlitlig, här 
säger regelverket att informationen ska tas med men man ska på ett tydligt sätt klargöra 
för läsaren om omständigheterna kring informationen och hur tillförlitlighetsgraden ser 
ut (IFRS Föreställningsram p. 32). Man ska dock påpeka att informationen som tas upp 
ska innehålla inte bara eventuella juridiska eller affärsmässiga följder utan även 
samtliga eventuella ekonomiska följder, det eftersom det huvudsakliga 
användningsområdet för en redovisning är att fatta ekonomiska beslut utifrån den (IFRS 
Föreställningsram p. 35).  
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3.2.4 Jämförbarhet 
Ett företags finansiella rapporter ska över tid vara utformade på ett sådant sätt att de 
underlättar för användarna att kunna jämföra olika perioders rapporter sinns emellan. 
De ska även kunna på ett relativt enkelt sätt kunna jämföra de årliga grundläggande 
principer som ligger till grund för redovisningen, det gör att det finns ett krav på att 
bolags rapporter ska utformas likformigt från år till år utan större grafiska eller 
dispositiva förändringar (IFRS Föreställningsram p. 39). Den här punkten hör också 
samman med relevansen då en del historisk information lämnas från rapporten eftersom 
den går att finna i tidigare rapporter, det gör att brister företagen i sin jämförbarhet så 
brister de även i att ge läsaren den information den behöver. 
 
Redovisning av anläggningstillgångar till olika värderingsmetoder skapar här ett 
problem då paragrafen specifikt säger att transaktioner och händelser bör redovisas på 
ett likformigt sätt bland olika företag. Detta är samtidigt något som Herrmann (2006) 
undersöker i sin artikel, där han belyser problemet med att företag kan välja mellan två 
vilt skilda värderingsmetoder. Herrmann (2006) klarlägger även det faktum att 
finansiella rapporter når en högre grad av jämförbarhet bolag emellan under 
förutsättningen att de använder verkligt värde istället för anskaffningsmetoden 
(Herrmann m fl., 2006, s. 57). 
 

3.3 De faktorer som nämns i syftet 
Författarna har i den här delen av studien valt att mer ingående förklara hur regelverket 
styr de tre faktorer som nämns i studiens syfte. 

3.3.1 Rättvisande bild  
Precis som IAS 1 p9 nämns mycket i syfte och problem så nämner vi även IAS 1 p15 
vilken vi här återger i sin helhet. 

”Finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning, 
finansiella resultat och kassaflöden”. 

(IAS 1, p.15) 
 
En rättvisande bild av ekonomiska rapporter är en redovisningsterm som utgör en 
avgörande reglering för att informationen ska vara just rättvisande. Med rättvisande 
menas enligt nationalencyklopedin "något som ger ett intryck som svarar mot 
verkligheten" (http://www.ne.se/sve/rättvisande?i_h_word=rättvisande, [2013-04-13]) 
vilket kan tolkas på många olika sätt. Vår tolkning är här att man ska i den mån det går 
alltid ska visa på de värden som ger den mest korrekta bilden av ett företags 
ekonomiska ställning. De mest korrekta värdena behöver således inte vara de verkliga 
värdena men man ska ha motiv för de värden som företaget väljer att använda. Det finns 
egentligen ingen korrekt definition av begreppet mer än att redovisningen ska ge den 
faktiska och mest rättvisande bilden av ett företags ekonomiska ställning. Kristina 
Artsberg skriver i boken Redovisningsteori att man kan "luras utan att ljuga" vilket 
man kan säga att regeln är till för att motverka. Begreppet menar på att man ska sätta 
användaren och helheten i fokus och att dessa således inte ska vilseledas utav 
redovisningen (Artsberg, 2005, s. 155-157). 
 
Det är därmed relevant för vår studie att använda begreppet rättvisande bild då det är i 
hög grad användarorienterat. Eftersom vi i vårt perspektiv utgår från en investerares 
utgångspunkt, vilket är kopplat till en rättvisande bild som är starkt användarorienterat. 
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Vi skriver i vårt syfte att studien syftar till att se till huruvida de två värderingsmetoder 
som undersöks påverkar ett företags ekonomiska bild. Här kommer vi genom resultatet 
från de intervjuer som vi genomför att kunna argumentera för huruvida de olika 
metoderna uppfyller kraven på rättvisande bild.  

3.3.2 Vägledande förmåga 
Vi använder i syftet begreppet vägledande förmåga som är ett begrepp hämtat ur 
Herrmann m fl., (2006) artikel och beskriver ett utav flera användningsområden för en 
redovisning. Herrmann m fl., (2006) skriver att en redovisning ska ha en vägledande 
förmåga för en investerare när denne fattar sina beslut. Exakt vad som menas och 
innefattas under vägledande förmåga är lite kopplat till redovisningens kvalitativa krav 
och principen om rättvisande bild. Det faktum att en redovisning inte får innehålla 
vilseledande information gör att den på många sett automatisk blir vägledande. I det här 
fallet tittar Herrmann m fl., (2006) på faktorer i samband med val av värderingsmetod 
och huruvida en redovisning kan anses vägledande. Båda värderingsmetoderna är 
värderade på samma sätt initialt men skiftar över tid på grund av svängningar på 
marknaden. Det gör att huruvida en metod kan anses ha den bästa vägledande förmågan 
för att en investerare ska kunna bedöma ett företags substanser beror på tillgångens typ 
och ålder (Herrmann m fl., 2006, s.50). 
 
Vi kommer genom intervjuer ta reda på vad man på de ledande byråerna anser om 
vilken metod som ska anses vara mest vägledande för en investerare. Vi kommer att 
ställa frågor som ser till om regelverket på något sett kan ändras för att göra 
tillgångsvärderingen mer vägledande och mer rättvisande. 

3.2.3 Värdeförändring 
Den sista faktorn vi kommer titta närmare på är det faktum att värden förändras över tid. 
För att ge ett exempel så är 1 krona från 1963 idag värd 10 kronor 
(http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649, [2013-04-15]), samtidigt är det 
vanligt bland verkstadsföretag att skriva av en del anläggningstillgångar på 50-60 år 
med hjälp av anskaffningsmetoden. Det här skapar över tid en mycket skev värdering 
utav långlivade tillgångar som exempelvis industrifastigheter. Herrmann m fl. (2006) tar 
upp detta som ett allvarligt problem med anskaffningsmetoden. I sin studie påpekar han 
på det faktum att den skeva värderingen som uppstår vid användandet av 
anskaffningsmetoden över tid inte är förenligt med att ge en korrekt bild över ett 
företags ekonomiska ställning. 
 
Vi kommer här genom intervjuer att titta på hur man från de stora revisionsbyråernas 
sida ser på det faktum att användandet av anskaffningsmetoden ger en skev bild av ett 
företags ekonomiska ställning över tid. 
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4. Teoretisk referensram 
Vi kommer i detta kapitel att ge läsaren en bild av vilka grundläggande teorier som 
påverkar en investerares värdering av anläggningstillgångar. Kapitlet beskriver även 
för studien övrig relevant teori som indirekt påverkar en investerare vid dess analys av 
bolagets finansiella ställning. 

4.1 Investerarteorin 
Investerarteorin är utvecklad av George Staubus (1961) som var verksam vid 
universitetet i Kalifornien i början på 60-talet. Teorin berör förhållandet mellan ett 
företags redovisning och vem den riktar sig till. Teorin fokuserar således på en situation 
där företaget har en bestämmande ställning och kan agera utifrån egna intressen. 
Staubus (1961) beskriver att redovisning bör riktas mot både ägare och nya potentiella 
investerare på olika plan för att den ska fylla de syften den har. Begreppet investerare 
har Staubus (1961) definierat som den kanal som förser företaget med kapital, men som 
däremot har väldigt få möjligheter att kunna påverka de beslut som företaget fattar. En 
investerare är således enligt Staubus (1961) en person eller en organisation som vill 
kunna investera sina tillgångar i ett företag, därefter förväntar sig investeraren 
motprestationer från företaget i form av bland annat framtida utdelningar och annan 
form av avkastning på det investerade kapitalet (Staubus 1961 s. 138-139). Staubus 
(1961) menar här att all form av redovisning från bolagen måste vara till för att 
tillgodose dessa investerares intressen. 
 

 
Figur 5. Förhållandet mellan investerare och företaget (Staubus, 1961 s. 138-139) 

 
En investerare har enligt Staubus (1961) som huvudsakliga mål att förutse framtida 
avkastning på sin investering vilket sker genom information från en ekonomisk 
redovisning. Här menar Staubus (1961) att företag delger information om detta enligt tre 
principer: 
 

• Företagets monetära ställning och möjlighet dela ut kapital - Informationen 
delges via den ekonomiska rapporten där en investerare kan se på företagets 
vinster, fria egna kapital och det monetära kapitalet för att avgöra huruvida 
utdelningsmöjligheter finns. 

• Företagsledningens vilja att dela ut kapital - Företag är inte skyldiga att direkt 
redovisa sin eventuella vilja att dela ut kapital till ägarna, däremot finns det ett 
förslag till vinstdisposition från styrelse i en årsredovisning vilket kan ge en vink 
åt huruvida utdelningsvilja föreligger. Värt att säga är också att det ytterst är 
aktieägarna via en bolagsstämma som röstar om huruvida man ska ha utdelning 
eller inte. 

• Företagets rättsliga möjlighet/krav att dela ut kapital - Går att studera utifrån det 
gällande regelverket på den marknad företaget är verksam på. 
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En investerare har sedan olika möjlighet att ta del av dessa tre faktorer beroende på 
huruvida företagen tydligt redogör för dem (Kam, 1990, s.313-314). Eftersom en 
investerare utan majoritetsinflytande över företaget inte kan påverka besluten måste de 
agera utifrån den informationen som företaget förser dem med. Informationen som 
investeraren delges från företaget är således den ända informationskanalen som en 
investerare får ta del av som beskriver vad som händer inom företaget. (Nordlund, 2008, 
s.25). Därigenom är det av yttersta vikt att informationen som delges till investeraren är 
korrekt och inte missvisande. Eftersom investerarens mål är att förutse framtida 
avkastning på sin investering (Staubus, 1961, s. 139). 
 

4.2 Metoder 
Som vi tidigare nämnt finns det två godkända metoder för värdering av 
anläggningstillgångar enligt IFRS. Tidigare i studien har vi beskrivit dem och redovisat 
hur regelverken är formulerat, vår ambition är att vi nu kommer presentera vetenskaplig 
teori om metodernas användbarhet. 
 
Anskaffningsmetoden är i Sverige den historiskt mest vedertagna metoden, men teori 
bekräftar att den inte är den mest användbara. Flera artiklar som har publicerats går in 
på kvalitén i detaljer som omvärderingsmetoden ger gentemot anskaffningsmetoden. 
Informationen från ett företag som använder omvärderingsmetoden ger investerare 
tillgång till information som inte är kravmässig vid användandet av 
anskaffningsmetoden. Information om exempelvis totala antalet tillgångar, tillgångarnas 
faktiska värdeförändringar. Det ska däremot nämnas att företag kan välja att tillgodose 
investerare med den informationen trots användande av anskaffningsmetoden. Om 
företag väljer att tillgodose investerare med den informationen är det en frivillig åtgärd 
som inte påverkar de ekonomiska rapporterna och därför inte är ett fokus vid en 
revision. Eftersom information som används utav en investerare bör uppfylla tidigare 
nämnda kvalitativa egenskaper3, ger frivillig information bara en hint av företagets 
åsikter om de egentliga värdena (Reis & Stocken, 2007, s574-576). 
 
Anskaffningsmetoden är en metod som över tid ger sämre information till investerare 
om tillgångar och dess värde gentemot omvärderingsmetoden eftersom den över tid inte 
kan justeras för externa faktorer. Vid användandet av omvärderingsmetoden sker ny 
värdering av tillgångarna vid varje rapporttidpunkt vilket gör att de tillgångarnas värden 
justeras direkt mot inflation och teknisk utveckling. Medan en tillgång som värderas till 
anskaffningsmetoden enbart skrivs av linjärt efter den beräknade ekonomiska 
livslängden utan möjlighet till justeringar annat än för bekräftade värdeförluster 
(Herrmann m fl., 2006, s. 52). Det ska också nämnas att omvärderingsmetoden ger 
företagen bättre förutsättningar att framtida planera tillgångsbehovet vilket leder till 
bättre framtida förutsättningar, detta gäller även företag som värderar enligt 
anskaffningsmetoden men som kommunicerar det verkliga värdet på ett trovärdigt sätt 
(Reis & Stocken, 2007, s. 574-576). 
  

                                                
3 Begriplighet, Relevans, Tillförlitlighet och Jämförbarhet 
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4.3 Rättvisande bild 
Som förklarat i regelkapitlet måste en redovisning på många sätt vara rättvisande, ordet 
rättvisande kan däremot vara svårt att definiera. Den teori vi studerat har undersökt 
redovisningsbegreppet rättvisande bild och jämfört det med sanningsenlighet, det finns 
en skild åsikt mellan revisorer i olika länder om huruvida begreppen hör ihop 
(Herrmann m fl., 2006, s. 48). 
Studien framhäver att rättvisande enligt de nya regelverken inte ska ses som direkt 
sanningsenlig, utan mer som ett begrepp som visar på vad som är mest lämpligt. Ett led 
i att inte använda ord som direkt sanningsenligt är att internationella regelverk på senare 
år valt att fokusera kommande regeländringar mot investerare och andra externa 
användare av ekonomiska rapporter. I fokuseringen på externa användare så har man 
kommit fram till att direkt sanningsenligt inte alltid är rättvisande för företaget vilket 
har gjort att man väljer begreppet rättvisande. Att en redovisning ska vara rättvisande 
innebär att man ska vara tydlig med redovisningstekniska detaljer så som exempelvis 
värderingsprocesser och antaganden så att en extern användare lättare kan förstå och 
analysera innehållet i en ekonomisk rapport. (IFRS, Föreställningsram, p. 25)  

4.4 Bransch 
För att få en teoretisk grund i hur branschen ser ut har vi valt att använda oss av teori 
från Nordlunds studie på fastighetsbranschen eftersom vi inte funnit någon relevant 
teori på verkstadsindustrin. Vi valde att använda teori från fastighetsbranschen eftersom 
det likt verkstadsindustrin är en mycket kapitalintensiv bransch. Studien finner att fler 
än 9 av 10 företag inom fastighetsbranschen värderar sina fastighetsinnehav till verkligt 
värde i enlighet men omvärderingsmetoden (Nordlund, 2006, s. 84-85). I 
verkstadsindustrin ingår stora fastighetsvärden under rubriken anläggningstillgångar och 
en fastighet i fastighetsbranschen kan vedertaget ses som motsatsen till 
anläggningstillgångar inom verkstadsindustrin. Studien som är gjord vid KTH har 
undersökt branschen både på nationell men även på europeisk nivå vilket gör att den är 
representativ för hur valet av värderingsmetod ser ut i Europa. 

4.5 Skillnader i substanser 
En del i den studie som Nordlund (2008) gjort undersöker skillnader i bolagens 
substanser före och efter övergång till verkligt värde och således ekonomiska effekter 
av det. Studien visar att stora delar av de undersökta bolagen redovisar ett kraftigt högre 
totalresultat i kombination med ett högre eget kapital efter övergång till 
omvärderingsmetoden (Nordlund, 2008, s 96). Eftersom de genom att använda 
omvärderingsmetoden kan värdera upp det bokförda värdet på äldre tillgångar vilket gör 
att det egna kapitalet värderas upp med lika belopp. I enighet med kongruensprincipen 
måste alla förändringar på tillgångssidan som påverkar det egna kapitalet bokföras 
genom bolagets resultaträkning (Rådet för kommunal redovisning, 2000). 
Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning. En rapport om 
innebörden och konsekvensen av kommunal särart. Det gör att bolag som valt att 
använda omvärderingsmetoden får indirekt ekonomiska fördelar då de kan visa upp en 
bättre soliditet än bolag som använder anskaffningsmetoden. 

4.6 Värderingsförfarandet 
Det finns enligt Nordlunds (2008) studie svårigheter att med hjälp av bolagens rapporter 
kunna klargöra hur värderingen oavsett metod gått till för respektive tillgång. 
Anledningen till det är att bolagen redovisar val av metod samt vilka generella 
antaganden som använts för att fastställa värderingen. Det innebär att bolagen inte 
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redovisar hur var och en av tillgångarnas värde beräknats vilket gör det omöjligt för en 
person utan insyn i företagets värderingsprocesser att granska om värderingen är 
korrekt. Vidare ser Nordlund (2008) problematik vid användandet av marknadspriser 
som värdegrund till omvärderingsmetoden i fastighetsbranschen, det eftersom 
branschen oftast i regioner består utav ett fåtal aktörer som innehar oligopol på den 
regionala fastighetsmarknaden. Det gör att de genom enstaka affärer mellan sig styr 
marknadspriset på fastigheter i den regionen, vilket gör att de indirekt kan se till att 
värdet aldrig sjunker. Det i kombination med enbart generella antaganden om 
ekonomisk livslängd gör att bolag oavsett metod redovisar otillräcklig information till 
investerare (Nordlund, 2008, s. 135). 

4.7 Definitioner 
Här har vi som författare valt att definiera några, för studien, centrala begrepp utifrån 
hur vi har sett till dem. 

4.7.1Verkstadsindustri 
Då verkstadsindustri är ett för många vitt begrepp har vi som författare valt att här 
definiera vad vi menar med begreppet verkstadsindustri i den här studien. Vi har valt att 
använda en definiering från den svenska nationalencyklopedin vilken beskriver 
verkstadsindustrin enligt nedan: 

"all industri som bearbetar och förädlar metaller till produkter av de mest skilda slag, 
allt från enklare masskonsumtionsvaror till hushållskapitalvaror och industriella 

investeringsvaror med högteknologiskt innehåll (bl.a. kokkärl, kylskåp och 
industrirobotar). Eftersom plast och andra material i allt högre utsträckning har 

kommit att ersätta metalldelar i traditionella verkstadsprodukter är avgränsningen mot 
andra industrigrenar inte entydig. Gentemot den industri som framställer metaller ur 

malm och skrot, metallindustrin, görs vanligen en klar avgränsning, även om det 
förekommer att verkstadsindustrin förs som en undergrupp till denna." 

 (http://www.ne.se/lang/verkstadsindustri [2013-02-25]). 
 

Med detta finner vi att bolag som framställer och förädlar råvaror inte klassificeras som 
verkstadsindustri. Vi finner också att företag kan klassas som verkstadsindustri trots att 
de inte bearbetar metaller till produkter. Det eftersom det idag uppfunnits många 
substitut till metaller så som olika typer av plast och syntetmaterial. Vi klassificerar 
alltså ett verkstadsbolag som ett bolag som med hjälp av metaller eller substitut till 
metaller framställer färdiga produkter till både konsumenter och näringsliv. 

4.7.2 Anläggningstillgångar 
Vi har valt att i studien använda det svenska begreppet anläggningstillgångar men i de 
internationella årsredovisningar som använts till förstudien är det korrekta begreppet 
property, plant and equipment. Anläggningstillgångar är ett centralt begrepp i vår studie 
och vi väljer därför att här visa vad vi använder för definition för begreppet:  
 
“Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som 
a)   innehas för produktion eller distribution av varor eller tjänster,  

för uthyrning till andra, eller för administrativa ändamål, och 
b)  förväntas bli använda under mer än en period.” 

(IFRS, IAS 16 p. 6) 
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Därigenom ser vi att anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas längre än ett 
räkenskapsår. Anläggningstillgångar ska enligt vår bedömning av definitionen vara 
tillgångar anskaffade för att generera produktion och således kassaflöde till bolaget. 
Tillgångarna ska inte i sig ses som någon investering annat än för att generera 
produktion, är tillgången anskaffad enbart för investeringssyfte är det enligt oss inte en 
anläggningstillgång enligt ovan nämnda definition. som komplement till IFRS 
definition och våra tankar kan nämnas att den Svenska nationalencyklopedin definierar 
begreppet enligt följande: 
 
”Anläggningstillgång är en fast tillgång, sådan tillgång som ett företag anskaffat med 
avsikt att bruka eller inneha en längre tid. En tillgång som inte är anläggningstillgång 
kallas omsättningstillgång”. 

 (http://www.ne.se/lang/anläggningstillgång, [2013-04-13]). 
Den definitionen stärker vår syn på att anläggningstillgångar ska brukas för att 
framställa produktion och i sig inte ses som en investering. 
 

4.7.3 Investerare 
Inom vår studie har vi valt att definiera begreppet investerare enligt vad vi anser att en 
investerare är i förhållande till studiens perspektiv och syfte, vi anser att en investerare 
är: 

En person som har eller är intresserad av att skaffa sig ett ekonomiskt intresse i ett 
bolag men som står utan inflytande på bolagets ledning och utan insyn i den löpande 
ekonomiska rapporteringen. 

En investerare är således en person som har ett intresse i ett bolags finansiella och 
ekonomiska ställning, men som får förlita sig på de ekonomiska rapporter som bolaget 
ger ut. Investeraren kan inte på något sett påverka hur företaget agerar eller på något sett 
få information om företaget på annat sätt än vad som tillgodoses till den övriga 
marknaden. Detta skapar ett behov från investeraren att kunna lita på att den 
information som ges ut från företaget är rättvisande och håller en viss grad av relevans. 
En investerare har därigenom inte några marknadsfördelar gentemot andra personer då 
företagets finansiella rapporter är tillgängliga för samtliga intressenter. Detta kan 
kopplas tillbaka till en av våra teorier, investerarteorin där eftersom investerare saknar 
inflytande om beslut som tas i företaget. Då behöver investeraren kunna anförtro sig till 
dess finansiella rapporter (Kam, 1990, s. 314).  
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5. Praktisk metod  
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi valt att praktiskt genomföra studien. 
Kapitlet kommer visa på hur vi gått från förstudie till färdig undersökning. Mot slutet 
av kapitlet finner läsaren kritiska åsikter som författarna valt att rikta mot sig själva 
och studiens genomförande.  

5.1 Val av studiestrategi 
Vi har valt studiestrategi utifrån två huvuddelar i studien, dels grunden i studiens 
vetenskapliga synsätt men också utifrån de krav som finns för att uppnå studiens syfte. 
Grunden i studiens vetenskapliga synsätt är positivism med inriktning mot den 
objektivistisk ontologiska grenen inom positivismen. Det innebär att vi som författare 
studerar problemet utifrån en redan framtagen teoretisk grund, samt att vi väljer att 
studera problemet utifrån en extern synvinkel. Eftersom vi studerar problemet utifrån en 
redan framtagen teoretisk grund innebär det att vi använder en så kallad deduktiv ansats 
(Bryman & Bell, 2006 s. 23-26). Anledningen till att vi väljer att använda en objektiv 
ontologisk inriktning och därmed studera problemet utifrån en extern synvinkel och inte 
direkt utifrån studiens perspektiv, är för att uppfylla den andra delen i studiestrategin 
vilket är studiens syfte.  
 
Studiens syfte är att utifrån den grundteori som finns se om bolag i verkstadsbranschen 
värderar sina anläggningstillgångar på ett, ur en investerares synvinkel, rättvisande sätt. 
För att kunna undersöka detta på ett bra sätt krävs dels att vi håller oss till framforskade 
teoretiska faktorer som påverkar värderingen. Dessutom krävs att vårt urval är noggrant 
valt och det är här som den objektiva delen kommer in eftersom vi vill ha ett urval som 
kan se, dels vilket sätt som vore bäst för en investerare men samtidigt ett urval med 
insyn i hur företagen resonerar. Vi väljer därför för att uppfylla aspekter i form av 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet att intervjua personer med expertiskunskap från 
revisionsbolagen (Bryman & Bell, 2005, s.46). Utöver representanter från 
revisionsbolagen väljer vi för att öka ovan nämnda aspekter att genomföra en 
specialutformad intervju med handelshögskolans professor på ämnet, Stefan Sundgren. 
Intervjun med Stefan kommer bland annat ha frågeställningar hämtade ur svaren från 
revisionsbolagens respondenter, vilket kommer höja kvalitetsaspekterna på analysen 
och slutsatsen. 
 
För att studien ska hålla en kvantitativ metod tillåts enligt Bryman & Bell (2005) bara 
en så kallad strukturerad intervju men vi har i samråd med vår handledare valt att 
använda oss av en så kallad semistrukturerad intervjumetod. Semistrukturerad intervju 
är något som i vanliga fall enbart används vid kvalitativ metod, vi har däremot valt att 
använda metoden då hela arbetet genomgående har en stark sammanhållning och 
koppling till tidigare teori. Den främsta anledningen till att vi valt en semistrukturerad 
intervjuform är att den, till skillnad från den strukturerade intervjuformen, tillåter 
författarna att ställa följdfrågor. Följdfrågor är således något vi vill ha möjlighet till 
både vid intervjuerna till revisionsbolagen och vid intervjun med professor Sundgren. 
Vi vidhåller däremot trots att vi valt att använda en mer kvalitativ metod att studien 
håller ett mer deduktivt synsätt än induktivt, detta har vi förankrat i att studien 
genomgående har en stark koppling till tidigare teori. Samt att studien avser att testa 
tidigare teori på en ny population, vilket är kärnan i ett deduktivt synsätt och motsatt 
mot induktivt. 
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5.1.1 Reliabilitet 
Den kanske största anledningen till att vi vidhåller att studien trots undersökningsmetod 
vidhåller ett deduktivt synsätt är kravet på reliabilitet. Reliabilitet betyder tillförlitlighet 
och är ett mått som visar på huruvida en studie verkligen undersöker det problem som 
ligger till grund för studien (Bryman & Bell, 2005, s. 93-94). Vi har valt att undersöka 
det här problemet utifrån ett positivistiskt synsätt vilket bland annat innebär att vi vill att 
undersökningen ska vara objektiv mot den grundteori och övrig teori vi använt oss av. 
För att uppfylla kravet på objektivitet krävs således att vårt urval har en objektiv syn på 
problemet. Genom beslutet att intervjua experter från revisionsbolagen får vi således ett 
urval som har insyn i både vilken värderingsmetod som vore bäst ur en investerares 
synvinkel men också ett urval som har insyn i hur företagen resonerar. Vi väljer 
dessutom att intervjua respondenter från samtliga utav de fyra största byråerna, vilket 
gör att vi får svar som på ett bra sätt speglar populationen. Utöver intervjuer med 
expertis från revisionsbolagen använder vi oss utav professor Stefan Sundgren vid 
handelshögskolan, det för att genom frågor utifrån revisionsbolagens svar öka 
reliabiliteten i studiens analys och slutsats. Vi anser därmed att kraven på reliabilitet bör 
kunna uppfyllas. 

5.1.2 Replikerbarhet 
Vidare så finns det vid vetenskapliga studier ett krav på replikerbarhet vilket innebär att 
frågorna i vår studie utformas så att de på ett korrekt sätt undersöker studiens syfte, på 
ett sätt som motsvarar studiens vetenskapliga synsätt (Bryman & Bell 2005, s. 73). 
Detta för att data från vår studie ska kunna användas som del i potentiella framtida 
studier. Vi har för att kunna möta kraven på replikerbarhet utformat frågorna på ett 
sådant sätt så att de följer syftets tredelade struktur, vilket gör att vi med säkerhet kan 
säga att intervjurespondenten utfrågas utifrån studiens syfte. Här finns det däremot en 
risk att intervjurespondenten inte uppfattar frågorna klart vilket i sådant fall sänkt 
studiens replikerbarhet. Vi som författare ser risken för detta som låg eftersom frågorna 
är tydligt utformade och intervjurespondenterna kommer att ha möjlighet att sätta sig in 
i både frågor, syfte och problem innan intervjun genomförs. Vi tar även hjälp av 
professor Stefan Sundgren vi en riktad intervju utifrån respondenternas svar för att 
analysera studiens resultat. För att öka studiens replikerbarhet har vi även genom 
studiens bilagor tillgodosett framtida användare av studien fritt tillträde till de 
undersökningsfrågor och annat datamaterial som ligger till grund för undersökningen. 

5.1.3 Validitet 
För att en studie ska ha en god validitet krävs att utformandet av intervjufrågorna görs 
utifrån studiens syfte och problem, dvs. att frågorna som ställs faktiskt mäter de begrepp 
som nämns i studiens syfte och problem. Vid en deduktiv studie som denna krävs också 
att de har en stark förankring i studiens grundteorier, dvs. att frågorna mäter begreppen i 
problem och syfte utifrån den grundläggande teori som studien grundar sig på (Bryman 
& Bell, 2005 s. 95). 
För att uppfylla kraven på validitet initialt har vi som författare låtit vår handledare 
utifrån syfte och problem granska frågeställningarna och ge sin syn på huruvida han tror 
att frågorna mäter de begreppen de ska mäta. Vi har även med hjälp av andra studenter 
genomfört olika typer av försöks intervjuer för att se på hur de tror att respondenterna 
skulle uppfatta frågan. Detta har gjort att vi som författare på ett tryggt och säkert sätt 
kunna säkerställa att vi kunnat nå ut till våra respondenter på ett önskvärt sätt. (Bryman 
& Bell, 2005, s. 191)  
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5.2 Undersökningsmetod 
Studien har en deduktiv vetenskaplig strategi vilket innebär att studien utgår från någon 
form av redan framforskad teori. Därefter testas denna teori på någon from av 
population för att se om den kan appliceras i verkligheten. Vårt val av 
undersökningsmetod har försvårats utav vårt synsätt på grund av att vårt urval kommer 
att undersökas med hjälp utav en semi-strukturerad intervju. Semi-strukturerad intervju 
är vanligtvis en metod som används vid genomförandet av kvalitativa studier. Det 
normala för vår studie hade varit att genomföra en strukturerad intervju vilken är i sin 
natur mer strikt och håller ett mer kvantitativt synsätt. Problemet med en strukturerad 
intervju för oss är att den inte tillåter författarna att ställa följdfrågor under intervjun för 
att försöka få respondenten att utveckla svaren, vid genomförandet av denna studie 
skulle ett förbud mot följdfrågor direkt sänkt den kvalitativa utgången av studien. Vi har 
vid genomförandet av intervjuerna till byråerna använt oss utav en intervjuguide 
bestående utav sex huvudfrågor som vi ber respondenten prata utifrån. Frågorna är 
baserade på den grundteori som vi använt oss utav och följer studiens syftes struktur. Vi 
som författare ställer beroende på svar från respondenten utvecklande följdfrågor under 
intervjuns gång för att respondenten ska svara så kvalitativt som möjligt på intervjuns 
frågor. Utöver intervjuer med respondenter från revisionsbranschen kommer vi också att 
genomföra en semi-strukturerad intervju med handelshögskolans professor i 
redovisning. Frågorna till professorn kommer att utformas dels utifrån syftet och 
problemet men även utifrån svaren från de övriga respondenterna. Syftet med denna 
intervju är att kunna genom analys säkerställa varför det ser ut som det gör och vad för 
argument som ligger till grund. Professorn kommer att representera en icke kommersiell 
expertis på området vilket kan ge för studien mycket intressanta svar. 
 
För att studien trots allt ska ha ett deduktivt synsätt har vi varit noggranna med att 
frågeställningarna och eventuella följdfrågor till respondenterna från byråerna sin grund 
i antingen Herrmann m fl. (2006) eller Nordlunds (2008) studier. Det gör att studien 
trots allt är mer deduktiv än induktiv. Tillika kan man se på att urvalet består utav 
representanter med expertiskunskap från de fyra största revisionsbyråerna på 
marknaden, kan man säga trots det låga antalet intervjuer att studien är mer kvantitativ 
än kvalitativ. 

5.2.1 Semistrukturerad intervju 
En semistrukturerad intervju är en form utav vetenskaplig undersökningsmetod som 
utgår ifrån en fast intervjuguide med teman eller huvudfrågor. Intervjuformatet lämnar 
det däremot öppet för författarna att ställa följdfrågor utifrån de svar som 
intervjupersonen lämnar. Däremot så ska intervjun till största del följa den ursprungliga 
intervjuguiden men det är alltså inte lika strikt som vid en strukturerad intervju där man 
använder en fast intervjuguide. En semistrukturerad intervju ger även respondenterna 
ökad frihet att utforma svaren efter dennes syn (Bryman & Bell, 2005, s. 362-364). Vår 
semistrukturerade intervju kommer att ha en intervjuguide bestående av sex 
huvudfrågor utformade för att täcka in hela syftet och problemet. Frågorna är däremot 
ganska öppna vilket gör att beroende på respondenternas svar så kommer författarna att 
behöva ställa följdfrågor, vi vill här återigen påpeka att samtliga frågeställningar är 
hämtade från teorin vilket gör synsättet till deduktivt (Bryman & Bell, 2005, s. 23). 
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Vi har valt denna metod eftersom vi efter diskussion anser att den kommer att på bästa 
sätt undersöka studiens syfte och problem. Metoden är också den som kommer att ge 
det bästa datamaterialet för analys. Metoden kommer att användas både vid intervju 
med respondenter från revisionsbranschen och vid intervjun med professor Sundgren. 

5.2.2 Val utav intervjupersoner 
Valet av urval för vår studie var problematiskt på många sätt. Mycket av problematiken 
som uppstod hade att göra med vårt val av perspektiv och hur man bäst kan utifrån det 
perspektivet svara på problemet så att studiens syfte uppnås. Studiens perspektiv säger 
att problemet ska undersökas utifrån en investerares synvinkel. Det innebär att syftet 
med studien är att svara på problemet utifrån en investerares synvinkel. Problematiken 
med synvinkeln vid urvalet har lett till omfattande diskussion om vad en investerare är 
för oss och hur man undersöker dennes syn. Vi har därför valt att definiera en 
investerare enligt definitionen i kapitel 4. Vi har redan stöd i teorin för vad som är den 
teoretiskt bästa värderingsmetoden att använda för en investerare vid olika tillfällen, 
teorin beskriver även varför man ska välja en metod framför den andra. Men vår 
förstudie visar på att företagen inte väljer att använda den metod som teorin förespråkar. 
Det gör att för att få en klar bild om varför det ser ut som det gör måste respondenten ha 
viss insyn i både en investerares synvinkel och ur företagens. Därmed har den 
diskussionen kring hur problemet ska undersökas fokuserats på vem eller vilka 
yrkesgrupper eller personer som bäst kan svara på problemet på ett sådant sätt att det 
kan analyseras utifrån en investerares synvinkel. Vi har således inte enbart fokuserat på 
att just en investerare ska vara det bästa intervjuobjektet trots att det är dennes synvinkel 
som studien studerar. 
 
Vi beslutade oss efter överläggande med vår handledare att en investerare mycket väl 
kan ha insyn i företagens verksamhet och därmed ge bra kvalitativa svar till studien. 
Men vi och handledaren ansåg även att det finns en risk att accessen blir låg och att 
kvalitén på de svaren skulle vara låg. Vi valde därför efter ytterligare överläggande med 
handledaren att urvalet skulle bestå av personer från de fyra största revisionsbyråerna. 
Det eftersom det är en yrkesgrupp som arbetar på uppdrag av investerarna för att 
granska företagens löpande verksamhet, det gör att de är en grupp som har insyn i hur 
både en investerare och hur företagen ser på värderingsfrågan. Yrkesgruppen har också 
god insyn i gällande regelverk och hur det ska efterföljas. Vi ser att denna yrkesgrupp 
har personer som har kunskap som kommer att svara på studiens frågor med en kvalité 
på svaren som gör att analysen når en så bra nivå som möjligt. Utöver personer från 
revisionsbolagen valde vi att inkludera handelshögskolans professor på ämnet i urvalet 
för att genom en mer analytisk intervju tolka revisionsbolagens respondenters svar. Vårt 
val av urval bekräftas också av det faktum att studien då den har en deduktiv ansats ska 
ha en faktamässig grund och inte en beteendemässig. Vi har genom urvalet valt expertis 
på området från dels den kommersiella världen men också från den vetenskapliga vilket 
gör att vi håller oss till att undersöka fakta om ämnet. 
 
För att bestämma vilka personer från revisionsbolagen som ska ingå i urvalet har vi valt 
oss att använda oss utav ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval faller under 
kategorin bekvämlighetsurval vilket normalt används när forskarna söker efter 
respondenter med en specifik kompetens. Ett snöbollsurval innebär att forskarna går via 
personer som de har hög access till för att genom dem få tag i för studien relevanta 
respondenter. Ett krav för ett snöbollsurval är att personerna forskarna kontaktar i första 
ledet är personer som kan koppla forskarna samman med personer som för 
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undersökningen är relevanta. Vi har valt att i vårt urval intervjua en representant från 
vardera utav de fyra största revisionsbyråerna även kallade Big 4. Som krav på 
representanten har vi ställt att denne ska ha god kunskap och erfarenhet i användandet 
av IFRS som regelverk. Vi ser även att personen har god kunskap och erfarenhet av 
revision av större verkstadsbolag. För att komma i kontakt med personer som har dessa 
kunskaper på de olika byråerna använde vi oss utav de kontaktpersoner som varje byrå 
har utnämnd för vårt lärosäte. Vi har därmed använt personer som vi som studenter vid 
Umeå Universitet har hög access till, för att genom dem få kontakt med de för studien 
relevanta personer som arbetar på respektive lärosätesansvarigs byrå. Därmed har vi 
använt oss av ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2005, s. 126-127).  

5.2.3 Tillträde 
För att den här studien ska kunna genomföras på ett sätt som uppfyller de 
kvalitetsaspekter som ett vetenskapligt arbete på den här nivån ska ha, krävs att vi som 
författare får tillträde till intervjurespondenter med kunskap och expertis på området. 
Den form utav expertis som vi som författare efterfrågar till studien arbetar främst som 
specialister inom revisionsbranschen och inom den akademiska världen.  
 
Revisionsbranschen har sedan många år ett nära samarbete med vårt lärosäte vilket har 
gjort att vi lätt kunnat få kontakt med personer inom de organisationerna. Varje byrå har 
en studentansvarig för vårt lärosäte vilket gjorde den initiala kontakten enkel. Det är ju 
däremot inte de studentansvariga som är intressanta för oss att intervjua eftersom de inte 
arbetar med den typen av frågor som denna studie undersöker. Vad studentkontakterna 
kunnat hjälpa oss med är däremot kontakter inom deras respektive organisationer, 
kontakter som kan leda till relevanta intervjurespondenter. Den här typen av 
tillträdesgång för att nå för studien relevanta respondenter kallas för att man använder 
sig av sponsorer (Bryman & Bell, 2005, s. 337). Taktiken med att gå genom 
studentansvarig på byråerna fungerade på Deloitte och PWC, som båda på ett snabbt 
och tillmötesgående sätt ställde upp med så kallade redovisningsspecialister 
specialiserade på ämnet. KPMG och Ernst Young deklarerade däremot efter 
konversation via e-post att de inte hade intresse av att ställa upp. Eftersom KPMG på ett 
mycket snabbt sätt deklarerade att de inte var intresserade av att ställa upp avslutade vi 
här försöken med att få en respondent därifrån, det eftersom vi dessutom inte hade några 
direkta kontakter inom den organisationen förutom de studentansvariga. Ernst Young å 
andra sidan har ett sedan länge nära samarbete med vårt lärosäte vilket gör att personer 
på lärosätet har en god kontakt med lokala och regionala nyckelpersoner inom den 
organisationen. Det gjorde att vi valde att pröva en ny väg in i den organisationen vilket 
till en början verkade fungera. Vi visade Ernst Young en vilja att förhandla om både 
djupet i intervjun och om vilken kompetens respondenten borde ha. Detta för att vi 
anser att deras resonemang i frågan hade varit en tillgång för studien. Däremot valde 
Ernst Young efter många konversationer till sist att inte delta i vår studie (Bryman & 
Bell, 2005, s. 338). 
 
Vi har utöver specialister från revisionsbranschen valt att intervjua handelshögskolan i 
Umeås professor i redovisning, Stefan Sundgren. Det för att dels få en respondent från 
den andra utav de två branscher vi nämnde ovan och dels för att hjälpa oss att förstå 
varför den kommersiella revisionsbranschen resonerar som den gör. Att få kontakt med 
professor Sundgren var för oss som studenter vid handelshögskolan mycket lätt, 
professorn svarade snabbt och tillmötesgående och var direkt positiv till att hjälpa oss 
med studien. 
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Vi har genomgående vid kontakt med samtliga sponsorer och potentiella 
intervjurespondenter varit tydliga med studien syfte och problem, vilket är något som är 
viktigt för att personen eller organisationen som vi avser att intervjua ska känna sig 
bekväm genom processen. Vi har även varit mycket flexibla med datum och tider för 
när intervjuerna ska genomföras, något som gjort att vi inte satt en press på en potentiell 
respondent som skulle gjort att denna lämnat ett nekande besked om deltagande 
(Bryman & Bell, 2005, s. 337-338). 

5.2.4 Utformande av intervjuguide 
Vi har valt att till respondenterna från revisionsbolagen utforma en intervjuguide som 
består utav 6 stycken mer öppna än slutna frågor vilket innebär att respondenten har 
möjlighet att svara relativt fritt på dem. Därmed är respondenten inte låst vid fasta 
svarsalternativ. Vi som författare har däremot en viss kunskap inom området och är 
medvetna om att det i praktiken bara finns ett par möjliga svarsalternativ på frågorna 
vilket gör att de inte kan klassas som helt öppna. Den främsta anledningen till att 
andelen möjliga svar är få är att det bara finns två tillåtna värderingsmetoder, vilket gör 
valmöjligheten i svaret på frågorna för respondenten begränsad (Bryman & Bell, 2005, 
s. 176). Vi har vid utformandet av intervjuguiden tagit hänsyn till att en intervjuguide 
vid en positivistisk studie måste hållas fri från författarnas egna värderingar. Det 
innebär att frågorna ska vara utformade på ett objektivt sätt som tillåter respondenten att 
svara subjektivt (Johansson Lindfors, 1993, s. 45). Anledningen till det är att studien har 
ett positivistiskt synsätt med deduktiv ansats vilket gör att frågorna har en faktamässig 
och inte en beteendemässig grund. 
 
Den intervjuguide som används vid intervjun med professor Stefan Sundgren består till 
skillnad från den till revisionsbolagen av 7 stycken frågor. Frågorna till professorn är 
precis om de till revisionsbolagen mer öppet ställda för att professorn ska kunna ge så 
kvalitativa svar som möjligt. Samtliga frågor är utformade utifrån studiens syfte och 
problem men undersöker också till viss del varför respondenterna från revisionsbolagen 
väljer att svara som de gör på vissa frågor. Frågeställningarna som ställs till professor 
Sundgren har precis som de till revisionsbolagen ett ursprungligt stöd i studiens 
grundteori. 
 
Vårt val av öppna frågor ökar möjligheten för studiens respondenter att svara helt 
subjektivt på frågeställningarna, författarna har däremot genom följdfrågor möjlighet att 
få respondenten att utveckla svaren. Vid de tillfällen då författarna ger följdfrågor är det 
utformade på ett sådant sätt att de ska få respondenten att subjektivt utveckla sitt svar på 
huvudfrågan. Följdfrågorna som ställs vid denna studie ska således inte vara ledande 
eller utformade efter författarnas tankar och idéer. Vidare så är intervjuguidernas 
huvudfrågor utformade så att det på ett faktamässigt sätt ska undersöka studiens 
problem och syfte (Bryman & Bell, 2005, s. 181-184). Det för att studien på ett 
objektivt sätt ska förmå att undersöka problemet. 

5.2.5 Förstudie 
Vi valde att i en första fas av vår studie att genomföra en totalundersökning för att se 
vilken värderingsmetod de 46 största verkstadsbolagen inom EU använder. Genom 
genomförandet av undersökningen skapade vi som författare oss en bra uppfattning om 
hur grunden till studiens problemformulering såg ut (Patel & Davidson, 2011, s.55-56). 
Detta för att få fram ett underlag till hur verkstadsindustrin väljer att praktiskt använda 
de två olika värderingsmetoderna som tillåts i IAS 16 p.29. Vi valde att studera 
perioden 2007-2011 vilket motsvarar fem år med skiftande konjunktur. Vårt mål med 
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att kontrollera samtliga fem år var att se om något bolag valt att skifta värderingsmetod 
och i så fall om det fanns någon form av mönster. 
 
Genom att göra ett så kallat klusterurval från samtliga bolag på den europeiska 
marknaden, där vi genom databasen Amadeus stiftat upp ett antal kriterier (Bilaga 1), 
fick vi fram vår population (Bryman & Bell, 2005, s. 117-119). De kriterier som styrde 
vilka bolag som kom att innefattas i undersökningen var baserade på studiens 
avgränsningar och den definition på verkstadsbolag som nämns i kapitel 4. Utöver de 
kriterier som finns i definitionen av ett verkstadsbolag och i studiens avgränsningar 
valde vi att lägga till två stycken för att få ett mer representativt  
 

• Endast bolag med bokförda anläggningstillgångar på över en miljard euro, Detta 
för att vi anser att stora bolag har de ekonomiska resurserna till att välja mellan 
de två olika metoderna 

• Endast bolag som varit aktiva under samtliga år som undersökts 
 

När vi matat in de kriterier som skulle styra urvalet och efter det justerat databasens 
resultat för bolag som antingen gått i konkurs eller var hemmahörande i ett icke EU-
land kvarstod ett urval om 46 bolag (Bilaga 2). Dessa 46 bolag kom att utgöra 
förstudiens population och det är utifrån dessa 46 bolags årsredovisningar som data är 
insamlad. De årsredovisningar som studerades var från perioden 2007-2011, för att se 
om bolagen redovisande enligt anskaffningsmetoden med tillhörande avskrivningar 
eller omvärderingsmetoden. Vid genomförandet av förstudien var vår koncentration på 
företagens noter för att undersöka vilken redovisningsform bolagen redovisande sina 
anläggningstillgångar till. Efter att vi funnit vilken redovisningsmetod bolaget använt i 
en specifik årsredovisning skrev vi in detta i ett Excel dokument. Detta för att kunna få 
en lättöverskådlig blick över bolagen samt kunna se eventuella skiftningar mellan 
bolagen. Vi vill här också påpeka att vi använt property, plant & equipment som 
definition på anläggningstillgångar vid studerandet av årsredovisningar på engelska. 
 
Resultatet av undersökningen visade att samtliga undersökta bolag redovisade sina 
anläggningstillgångar till anskaffningsmetoden med justeringar för avskrivningar. 
Resultatet av studien ledde till i att vi inte kunde göra några statistiska analyser av 
materialet då det inte förekommer någon variation. Då teorin (Herrmann m fl., 2006) 
framhåller omvärderingsmetoden som den mest rättvisande så känner vi att vår 
problemformulering bör undersökas vidare. Vårt resultat i undersökningen var en viktig 
del i utformandet av våra enkäter och vidare studier av problemet. Där vi sökte efter 
svar på varför vi fått en majoritet som redovisade till anskaffningsmetoden när vår teori 
framhåller värdering enligt omvärderingsmetoden som den metod som skapar den mest 
rättvisande bilden. Vi fann vid genomgången av de ekonomiska rapporterna att bolagen 
i noterna oftast enbart delger läsaren vilka avskrivningsspann man tillämpar och vilken 
värderingsmetod man använder. 

5.2.6 Genomförandet av intervjuer 
Vi har valt att kontakta våra respondenter via telefon och e-post för att på ett grundligt 
sätt kunna berätta vad vår studie och dess syfte handlar om. Vi har på ett utförligt sett 
presenterat för respondenterna vad vi undersöker och hur vi vill att de ska bidra med 
information. Respondenterna har dessutom före intervjun fått tillgång till de frågorna 
som intervjuerna kommer att beröra vilket gett dem tid till att förbereda sig inför 
intervjun. Detta har gjort att svaren från intervjun haft en högre kvalité än de skulle ha 
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haft om inte respondenten fått tillgång till materialet innan intervjutillfället. Vid själva 
intervjutillfället ringde vi som författare upp respondenten på en i förväg uttalad tid som 
respondenten själv valt och vi som författare anpassat oss efter. 

Vid genomförandet av intervjun användes en högtalartelefon och ett databaserat 
inspelningssystem som tog upp det ljud som pågick i rummet vid det aktuella tillfället. 
Vid genomförandet av intervjun med professorn användes dataprogrammet Skype vilket 
kan motsvara en utrustning för videokonferens, däremot användes samma dataprogram 
för inspelning av intervjun som vid de andra tillfällena. Vi hade innan intervjutillfället 
testat utrustningen vilket föll lyckat ut. Alla intervjuerna gick tekniskt felfritt vilket vi är 
nöjda med. Den största anledningen till att vi valde att under intervjutillfället spela in är 
för att i analysen kunna använda och tolka respondentens svar på ett bra sätt (Dalen, 
2008, s. 33-34). 

5.2.7 Bortfall 
Vid genomförandet av den här studien valde vi att för att få ett så representativt urval 
som möjligt att intervjua experter från olika revisionsbolag. Det eftersom studien 
undersöker vilken värderingsmetod som ger en investerare den bästa informationen, och 
det kräver en insyn i flera olika världar något som dessa experter har. Vidare valde vi att 
intervjua en professor på området för att bland annat säkerställa det material som 
revisionsbranschen bidrog med, men även för att höja kvalitén på studien. 
 
Ett bortfall är en benämning som främst används vid enkätundersökningar och syftar till 
den del av urvalet som inte väljer att svara på enkäten (Bryman & Bell, 2005, s. 122-
123). Vår studie har som tidigare argumenterats ett mer deduktivt än induktivt synsätt 
och vi väljer därför att använda begreppet i vår studie. Det eftersom två respondenter 
utav fyra från revisionsbranschen valde att inte medverka. Vi har efter första kontakten 
och de första tecknen på nekande besked från dessa byråer försökt att via andra kanaler 
nå relevanta respondenter på dessa byråer. Detta lyckades inte heller.  Vi fortsatte då 
med at kontrollera tidigare konversationer med de bolagen som nekat för att se om vi 
upptäckte någon form av systematik i deras svar (Wallén, 1996, s. 63). Det enda vi fann 
var att Ernst & Young inte ansåg sig arbeta tillräckligt med frågorna, något som vi som 
författare såg som orimligt med tanke på byråns storlek. Eftersom enbart två utav de 
fyra stora revisionsbolagen valde att ställa upp med experter fick vi således ett stort 
bortfall. Vi tror däremot inte att de två bolagen skulle bidragit med mer värdefull 
information till studien eftersom svaren från både revisionsbranschen och professorn på 
många sätt bekräftar varandra. Dessutom har de två byråer som ställde upp haft 
respondenter med en god kunskap på området. Vi är däremot försiktiga med att påpeka 
huruvida vi uppnått någon form av teoretisk mättnad eller generaliseringsbarhet. 
Däremot kommer vi i slutsatsen trots bortfallet kunna svara på syftet och problemet. 

5.2.8 Kritik mot författarna 
Den yttersta kritiken mot oss som författare för denna studie ska härröras till själva 
intervjuförfarandet. Vi som författare är inte vana att genomföra vetenskapliga 
intervjuer och det är troligt att det till en viss grad har speglat kvalitén på intervjun i 
helhet. Vi har i efterhand kommit på att det hade varit en god idé att genomföra 
ytterligare ett par provintervjuer (Dalen, 2008 s. 36) med olika personer för att lättare 
komma in i ett bättre flöde under de skarpa intervjuerna. Vi som författare ska även ha 
kritik för att inte ha genomfört förstudien förrän i mitten på mars då dennas resultat 
gjorde att vi bytte valet av praktisk metod till semistrukturerad intervju. Bytet av 
praktisk metod i ett sådant sent skede har gjort det svårare för oss att få till ett 
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intervjuförfarande med representanter från vårt urval på grund av deras tidsbrist. 

Vi vill också rikta kritik mot vårt eget finansiella kunnande, då vi enbart har en 
akademisk grund inom redovisning. Anledningen till det är att det genom intervjuer och 
diskussion med vår handledare framkommit att verkstadsindustri värderas mer utifrån 
värdet på dess kassaflöde och den tekniska utveckling de levererar än de substanser som 
finns inom bolagen. Vi som är utbildade på redovisning har en annan synvinkel på en 
företagsvärdering där värdet av ett företag ska spegla det egna kapitalet inom bolagen 
med en ökning eller minskning för de närmaste årens resultat och branschutveckling. 
Det gör att vi har studerat problemet utifrån ett perspektiv som vi inte har haft en direkt 
akademisk grund för men vi har med hjälp av teori och empiri lärt oss förstå det. 
Anledningen till att vi valde detta perspektiv var att vi trots allt har ett intresse för det 
vilket är en nödvändighet för att studien ska kunna upprätthålla en hög och objektiv 
kvalité. 

5.3 Kritik mot studien 
Vår studie genomfördes mellan februari-maj 2013 vilket gör att IFRS som regelverk 
varit obligatoriskt inom EU i över 5 år, samt att vetskapen om vilka värderingsmetoder 
som kom att bli gällande varit känt i över tio år (1725/2003/EG). Det gör att 
respondenterna som alla är experter från tre av de fyra största revisionsbyråerna har god 
kunskap om regelverket i dagsläget. Hade studien gjorts några år tidigare skulle man 
kunna tänka sig att respondenterna tyckt att omvärderingsmetodens regelverk varit nytt 
och krångligt. Detta problem ser vi inte i dagsläget. Vi har däremot på grund av årstiden 
då respondenterna från bolagen har mycket arbete med kvartalsrapporter och 
deklaration skulle varit mer nåbara och hjälpsamma vid en annan tidpunkt på året, 
rimligtvis innan arbetet med kvartal 3 eller kvartal 4 börjar. Huruvida det skulle göra att 
respondenterna eventuellt skulle ge ett annat svar har vi ingen åsikt om, de skulle 
däremot ha mer tid att sätta sig in i frågeställningen vilket skulle eventuellt ge ett mer 
kvalitativt svar. Vi ser även att studien kvalitativt skulle gynnas om en liknande görs i 
ett land där omvärderingsmetoden historiskt sett varit den främst tillåtna metoden, 
exempel på ett sådant land är Storbritannien 

5.4 Bearbetning av insamlad data 
Vi som författare har bearbetat det insamlade datamaterialet grundligt och med stor 
noggrannhet, det för att försäkra oss om att analysen och användbarheten av denna 
studie ska ha en god validitet. Vid genomförandet av förstudien då författarna under en 
veckas tid studerade 225 internationella årsredovisningar från 45 olika bolag under fem 
år, användes universitetets datasal där författarna tillsammans gick igenom varje 
årsredovisning. Anledningen till att antalet årsredovisningar inte delades upp mellan 
författarna berodde på att man genom att utföra arbetet tillsammans undviker slarvfel 
som annars lätt skulle uppkomma. Arbetet med att söka upp årsredovisningarna blev 
mycket tidskrävande men resultatet gav oss en stabil grund vid genomförandet av 
intervjuerna.  

Vid genomförandet av intervjuerna har författarna tillsammans suttit med där en varit 
ansvarig för intervjun i sig och den andra för att teknisk utrustning fungerar samt 
kontrollerat att frågorna i intervjuguiden efterföljs på ett tillförlitligt sätt. Författarna har 
genom att spela in intervjun kunnat i efterhand transkribera och noggrant granska och 
analysera de svar som respondenterna svarat. Vid transkriberingen har en utav oss 
genomfört transkriberingsarbetet medan den andra har i efterhand lyssnat på intervjun 
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och samtidigt läst transkriberingen. Detta gör att vi med stor säkerhet kan säga att det 
material som använts för analys och slutsats av studien är korrekt. För att slutligen 
säkerställa validiteten av studien har också en sammanfattning av intervjun skickats till 
respondenterna för kontroll. Vårt verkande vid genomförandet av intervjun har stöd i 
enlighet med Dalens (2008) bok där författaren förespråkar att författarna själva är de 
som bör genomföra transkriberingen då det ger författarna en unik möjlighet att på ett 
bra sätt lära känna sina data (Dalen, 2008, s. 65).   
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6. Studiens resultat 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta och analysera våra resultat från tidigare 
gjorda intervjuer. Vi kommer även att koppla informationen till de olika delar som 
påverkar en investerare.  

6.1 Sammanfattning av intervjuer 
Vi har i vår studie valt att intervjua anställda på två stora revisionsbolag. Dessa personer 
har varit experter på ämnesområdet redovisning med inriktning på IFRS och 
tillgångsvärdering. Genom att de är experter på sina områden kan vi med stöd av 
Lundahl (1999) s. 117-118 se till att de innehar en hög kunskap om det ämne de är 
inriktade på. Under intervjuutförandet hade vi redan i förväg skickat ut ett frågeformulär 
till intervjupersonen så att den fick chansen att studera frågorna och känna sig bekväm 
och förberedd. När vi sedan påbörjade intervjun bad vi att få spela in intervjun för att 
sedan kunna transkribera den och på så sätt lättare kunna fokusera på att ställa frågorna. 
(Dalen, 2008, s. 33-34)  
 
Vi har även valt att låta samma person utföra samtliga tre intervjuer då detta skulle ge 
intervjuerna en mera enhetlig bild där intervjutekniken är liknande under samtliga 
intervjuer. När vi sedan transkriberade intervjuerna valde vi att göra det direkt 
efterföljande en intervju för att på så sätt fortfarande ha ett bra minne om hur den 
utfördes och vad som togs upp. (Dalen, 2008, s. 69) Efter att vårt intervjumaterial blivit 
transkriberat gick vi vidare med att sammanfatta intervjuerna där vi tog upp det som vi 
anser belyser vår studie och de frågor som ställdes. Genom att först sammanfatta 
intervjuerna för att sedan analysera dem anser vi att vi låter våra olika intervjupersoner 
ta lika stor plats i arbetet innan vi bryter ner våra intervjupersoners svar till vår 
analysdel om vad de anser påverka vårt syfte och problem. 

6.1.1 PWC 
Mikael Scheja, Redovisningsspecialist, PWC. 
Intervjun med Mikael utfördes genom en telefonintervju måndagen den 20 maj och är 
sammanfattad nedan utifrån studiens etiska grunder. 
 
Första frågan besvarar Mikael med att de största anledningarna till att bolag väljer att 
använda anskaffningsmetoden framför omvärderingsmetoden består av lite olika 
faktorer. Först menar Mikael att det är tradition dvs. att metoden är väl etablerad bland 
användarna och på marknaden vilket därmed också gör den allmänt lättförståelig. 
Metodens sätt att räkna ut en tillgångs värde behöver således ingen ytterligare förklaring 
vilket gör den väldigt lätt att kommunicera till rapporternas läsare. Mikael hävdar också 
att en stor faktor är att man inte vill ha, från år till år, kraftigt skiftande värden som man 
inte själv kan påverka i resultatet. Anskaffningsmetoden ger bolagen här en mer stabil 
årlig kostnad än de fluktuationer som riskerar att uppstå vid användandet av 
omvärderingsmetoden. Mikael avslutar med att påpeka att omvärderingsmetoden också 
är dyrare att genomföra än vad anskaffningsmetoden är, eftersom att man måste göra 
nya värderingar med jämna mellanrum. 
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Andra frågan besvarar Mikael med att han först skulle fråga kunden om den har förstått 
vad skillnaderna mellan metoderna är och hur de olika metoderna ger effekter på 
bolaget. Mikael hävdar att om det från kundens sida inte skulle föreligga speciella skäl 
för att använda omvärderingsmetoden så skulle Mikael här avråda kunden att använda 
den. Det för att det skulle krävas mer resurser och bli dyrare för kunden att värdera 
tillgångarna. 
 
Tredje frågan anser Mikael är omöjlig att svara på eftersom det beror lite vilken form av 
redovisningsfilosofisk grund man vill visa upp. Här gäller det enligt Mikael att 
undersöka vad det är man vill visa upp och för vem ska man visa upp det. Vad har 
läsaren för kunskaper och vad ska den använda informationen till. Mikael säger att det 
inte är viktigt vad teorin säger utan istället hur informationen praktiskt ska användas. 
Vill man visa på vad man skulle få om man likviderade bolaget idag är verkligt värde 
helt klart bäst, eftersom man då får fram ett netto i balansräkningen på vad bolaget är 
värt om allt såldes idag. Medan om man vill visa vad man som rörelse genererar är 
anskaffningsmetoden bäst inom verkstadsindustrin, eftersom den tar fram ett stabilt pris 
på den årliga kostnaden att producera företagets produkter. Så att beroende på vad det är 
man vill kommunicera med redovisningen och vilken information behöver läsaren för 
att fatta sina beslut, ger olika metoder den mest rättvisande bilden enligt Mikael. 
 
Fjärde frågan besvarar Mikael med att det beror på var man tycker att gränsen går. Det 
är ju helt klart att prisnivåer och inflation går upp över tid. Men samtidigt om man 
skriver av exempelvis en fastighet på 50-60 år så signalerar ju avskrivningsbeloppet 
någon form av underhållskrav. Mikael påpekar här det faktum att om man inte 
underhåller fastigheten så är den förmodligen värdelös efter avskrivningsperioden. 
Vidare menar Mikael att man numera har öppnat upp för separat värdering av 
fastigheter i IAS 40 för att bolag ska kunna flytta ut sina fastigheter från andra poster i 
balansräkningen, och på det sättet kunna marknadsvärdera dem enligt 
omvärderingsmetoden. Mikael påpekar hela tiden och är tydlig med problematiken om 
att en tillgång med lång livslängd måste underhållas kontinuerligt och ett 
avskrivningsvärde ger goda fingervisningar om till vilka årliga belopp. 
 
Femte frågan besvarar Mikael med att det beror på vilken form av klassificering 
bolagen använder sig av och hur tydliga dom är med hur man värderar. Generellt ser 
Mikael inga problem med att använda olika värderingsmetoder för att öka kvalitén på 
den ekonomiska bilden som bolagen presenterar i sina ekonomiska rapporter, men han 
påpekar att bolagen måste vara tydliga med hur de värderar och var i resultatet 
förändringarna hamnar. Mikael menar att man trots att ett bolag använder olika 
värderingsmetoder fortfarande på ett tydligt sätt måste kunna avläsa ett bolags 
ekonomiska rapport. Men är man tydlig i sitt sätt att kommunicera hur man värderar så 
ser Mikael inga problem med att mixa värderingsmetoder för att öka den rättvisande 
bilden. 
 
Sjätte och sista frågan besvaras att det beror helt på vilken typ av företag det är frågan 
om men om det rör sig om ett verkstadsindustribolag med en stor maskinpark så är 
anskaffningsmetoden den mest värdefulla. Men rör det sig istället om ett företag som 
sysslar mer med exempelvis fastighetsförvaltning så skulle Mikael föredra verkligt 
värde. 
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6.1.2 Deloitte 
Pontus Pålsson, senior manager på Deloitte. 
Intervjun med Pontus utfördes genom en telefonintervju måndagen den 22 april och är 
sammanfattad nedan utifrån studiens etiska grunder. 
 
Första frågan besvarar Pontus med att den främsta anledningen till att många företag 
använder anskaffningsmetoden framför omvärderingsmetoden är att det inte finns någon 
direkt marknad för tillgångsslaget anläggningstillgångar. och att det därför är subjektivt 
och skulle innebära stora kostnader för att bestämma ett marknadsvärde 
 
Andra frågan besvaras ganska snabbt då Pontus aldrig har upplevt att ett bolag inom 
verkstadsindustrin värderat sina anläggningstillgångar till omvärderingsmetoden, var på 
frågan aldrig kommit upp till diskussion i hans arbete. Vidare menar Pontus att vid en 
eventuell användning av omvärderingsmetoden inom verkstadsindustrin är det svårt att 
få ett värde på tillgången som uppfyller de krav på tillförlitlighet som ställs utav 
revisionsbolagen utan stora kostnader för bolagen att bestämma det verkliga värdet. Det 
gör att det inom verkstadsindustrin finns en säkerhet och en ökad tillförlitlighet vid 
användandet av anskaffningsmetoden. 
 
Tredje frågan om huruvida ett bolags substansvärde bör värderas för att ge en 
rättvisande bild besvaras med en diskussion om vad som stärker värdet av ett 
verkstadsbolag. Pontus hävdar att det är värdet på immateriella tillgångar i kombination 
med humankapital som är de stora värdena i verkstadsindustrin. Utöver humankapital 
och immateriella tillgångar hävdar Pontus att kvalitén på ett verkstadsbolags produkter i 
kombination med kassaflödet i företaget också är faktorer som direkt påverkar bolagets 
värde mer än de materiella substanserna. Oavsett om de materiella tillgångarna skulle 
värderas upp eller ner vid ett skifte till omvärderingsmetoden så kommer det inte 
påverka bolagets värde vilket gör frågan till ganska irrelevant enligt representanten. 
Värdering i enlighet med omvärderingsmetoden ger enligt Pontus inget mervärde för 
investerarna gentemot värdering till anskaffningsmetoden vilket gör att det inte går att 
säga vilken metod som skulle vara mer rättvisande än den andra. 
 
Fjärde frågan besvaras genom att Pontus anser att det viktigaste är valet av 
avskrivningstid och att komponentavskrivning tillämpas i så stor utsträckning som 
möjligt för att tillgångens redovisade värde ska reflektera dess återstående ekonomiska 
livslängd.  
 
Femte frågan besvaras med ett nej, det eftersom Pontus inte ser att några få enstaka 
tillgångar som värderas enligt en annan metod skulle påverka den rättvisande bilden av 
företaget. 
 
Avseende sjätte frågan så ställer sig Pontus tveksam till om det skulle ge någon utökad 
information som skulle vara utav relevans vid värderingen utav företaget ur en 
investerares synvinkel. Det eftersom substansvärdet i ett verkstadsbolag inte är av något 
större intresse för investerarna. 
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6.1.3 Stefan Sundgren 
Vi har som tillägg till våra intervjuer med respondenterna från revisionsbolagen valt att 
även ta in insikter från den vetenskapliga världen. Vi valde att intervjua Stefan 
Sundgren professor på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intervjun den 20 maj 
genom, en till skillnad från intervjuerna med revisionsbolagen, internetbaserad 
telefonintervju det eftersom respondenten föreslog den metoden något som vi anpassade 
oss till. Den stora skillnaden med denna intervju jämfört med de två andra var att vi 
valde att ställa lite andra frågor än de vi ställde till revisionsbolagen. Detta för att vi 
både ville få en insikt i Stefans som professors uppfattning om delar av studiens 
frågeställningar. Vi formulerade även vissa frågeställningar till Stefan som vi gjort 
utifrån svaren från respondenterna från revisionsbolagen. Detta för att bekräfta en dela 
av deras svar men även att intervjun fungerade som en tolkningshjälp till studien. 
Intervjun utfördes som tidigare genom formen semi strukturerad intervju där Stefan i 
förväg hade fått ta del av frågorna och i sin tur kunna förbereda sig. 
 
Första frågan besvarar Stefan med att han ser två starka orsaker och en eventuell 
ytterligare tredje. Den första är att metoden har en stark tradition och man är van vid att 
använda den, för det andra är det troligen betydligt dyrare att använda eftersom man 
med jämna mellanrum är tvungen att omvärdera sina tillgångar. Dessutom kommer 
bolagen även vid användandet av omvärderingsmetoden i slutänden tvingas göra 
nedskrivningar vilket riskerar att påverka resultatet mer negativt än vad avskrivningar 
gör. Den tredje orsaken är att bolagen troligtvis får mer stabila och pålitliga nyckeltal 
vid användandet av anskaffningsmetoden framför omvärderingsmetoden. 
 
Fråga två besvarar Stefan genom att det kan vara svårt för verkstadsbolagen att få fram 
ett verkligt värde på tillgångarna. Det eftersom det saknas en aktiv begagnatmarknad 
där företagets tillgångar handlas. Sen påpekar Stefan att för att man ska kunna använda 
någon av de andra metoderna för att beräkna verkligt värde så krävs det att man kan 
definiera former av kassagenererande enheter bland bolagets tillgångar. Det tror Stefan 
medför en hel del praktiska problem eftersom det är svårt att visa på vilka enheter som 
producerar vad kassamässigt. 
 
Tredje frågan besvarar Stefan med att han ser positivt på att man tillgodoser investerare 
med mer information än vad man måste, detta tror han inte heller revisorer ser som 
något problem. 
 
Stefan besvarar fjärde frågan genom att vara tydlig med att det beror på vad den 
verkliga värderingen är baserad på, är det verkliga värdet tillförlitligt så är det inget fel i 
att använda det. Stefan trycker på att tillförlitligheten i många fall beror på om 
tillgången i fråga handlas på en aktiv marknad eller inte. Inom verkstadsindustrin saknar 
ju de flesta tillgångarna en aktiv marknad så det är enligt Stefan ett argument emot att 
använda. Där han tar upp trestegsmodellen i IAS 16 p 30 där man kan se det som så att 
ju längre ner man måste gå i trappan desto lägre blir tillförlitligheten. Vidare så kan man 
här se att värdering av verkstadsindustrins tillgångar troligtvis hamnar i det sista stegen 
vid användning av omvärderingsmetoden vilket ger en låg tillförlitlighet till 
värderingen. 
 
Femte frågan besvaras med att det inte är en speciellt avgörande faktor i Sverige eller 
Europa nu eftersom inflationsnivåerna de senaste åren men om företagen har 
tillverkning i andra länder med högre inflation genom exempelvis dotterbolag så blir det 
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en faktor enligt Stefan. Vidare påpekar professorn att det under 70 - 80-talen var 
populärt att forska om just inflationsredovisning och effekterna kring det, eftersom 
inflationsnivåerna i västvärlden var generellt högre då. Stefan påpekar också att i länder 
med hög inflation så bör man ha större användning av omvärderingsmetoden än 
anskaffningsmetoden. Stefan menar här att användningen av anskaffningsmetoden på 
lång sikt inte medför någon större problematik så länge inflationsnivåerna är låga, skulle 
inflationen däremot öka så skulle även användbarheten för omvärderingsmetoden öka. 
 
Den sjätte frågan besvaras med att det beror på vad man menar med rättvisande, men 
skulle man idag sälja en tillgång som anskaffades för en längre tid sedan är det troligt 
att marknadsvärdet är betydligt högre än det bokförda värdet. Det skulle i sådana fall 
innebära att omvärderingsmetoden skulle ge en bättre ekonomisk bild men 
nödvändigtvis inte mer rättvisande. 
 
Sjunde frågan besvarar Stefan med att det skulle kunna vara en fördel för företagen att 
redovisa tillgångar med olika livslängder genom att använda olika värderingsmetoder. 
Men problem som kan uppstå här är bland annat att det kan bli svårare för användare av 
de ekonomiska rapporterna att sätta sig in i vilken metod som använts. Alternativt svårt 
för läsaren att bedöma tillförlitligheten i värderingen. Vilket kan leta till att det blir svårt 
att förstå och tolka den ekonomiska rapporten för användaren. 

6.2 Analys 
Vår analys är gjord utifrån vad respondenterna har svarat på intervjufrågorna, 
författarna har sedan analyserat respondenternas svar utifrån den teoretiska bakgrund 
som finns i uppsatsen och tolkat detta utifrån hur valet av metod påverkar ett 
verkstadsindustribolags rättvisande bild utifrån en investerares perspektiv. Med andra 
ord hur ska ett verkstadsindustribolag värdera sina anläggningstillgångar för att ge en 
investerare en så pass informativ och rättvisande bild som möjligt av företagets 
ekonomiska ställning. 

6.2.1 Användandet idag  
Vid genomförandet av vår förstudie framkom att samtliga respondenter värderade 
anläggningstillgångar till anskaffningsmetoden och har gjort så sedan IFRS blev 
obligatoriskt. Vi valde därför att fråga våra respondenter i huvudstudien varför man 
väljer att värdera sina anläggningstillgångar till anskaffningsmetoden. Respondenterna 
från revisionsbranschen var i sina förklaringar lite skilda i sina analyser av de främsta 
anledningarna. Den ena respondenten hävdade att det egentligen inte finns något 
alternativ för bolag inom verkstadsindustrin eftersom anläggningstillgångarna i fråga 
saknar en aktiv marknad, något som professorn gav medhåll om eftersom det skulle 
sänka värderingarnas tillförlitlighet. Det gör enligt den respondenten att om man ska få 
en tillförlitlig värdering till en rimlig kostnad så är det bara anskaffningsmetoden som 
går att använda på anläggningstillgångar inom verkstadsindustrin. Den andra 
respondenten från revisionsbranschen hävdar att anskaffningsmetoden är en så pass 
etablerad metod att den är vedertaget känd och därmed blir den lättförståelig för en 
läsare vilket gör den effektiv och informativ. Han tog även upp att anskaffningsmetoden 
ger en årlig kostnad i resultaträkningen, vilket gör att man i förväg vet vilket belopp 
som kommer att belasta balansräkningen. Företagen riskerar då inte att skapa stora 
variationer i resultaten, vilket är något man vill undvika framförallt när det rör värden 
som företagen inte kan påverka internt. 
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Professor Stefan Sundgren tror å sin sida att det beror på flera stora faktorer, precis som 
respondenten från revisionsbranschen anser professorn att det handlar om att metoden är 
väl etablerad och har en tradition. Att metoden är väl etablerad medför att den är enklare 
att förstå för en större grupp av läsare, det å sin sida gör att omvärderingsmetoden ses 
som mer komplex metod att använda, vilket den i många fall också är. Professorn har 
också pekat ut faktorn att det inom verkstadsindustrin finns mycket unika tillgångar som 
skulle medföra stora direkta nedskrivningar vid värdering enligt omvärderingsmetoden. 
Det skulle i sin tur skapa stora skillnader i kostnadsläget mellan åren, något som 
respondenterna från revisionsbranschen menar att man vill undvika. Det samtidigt som 
omvärderingsmetoden är mer kostsam att genomföra eftersom man kontinuerligt måste 
värdera om tillgångarna, vilket är ett ganska komplext och omfattande arbete. Både 
professorn och respondenterna från revisionsbranschen är i slutänden ganska eniga om 
att anskaffningsmetodens etablering i kombination med att den är relativt billig att 
använda gör att man inom verkstadsindustrin väljer att använda den. 
 

6.2.2 Rättvisande bild 
Rättvisande bild är en redovisningsfilosofisk grund som avgör om en redovisning ger 
den ekonomiska bild som är mest tillförlitlig och informativ för att en investerare eller 
läsare som ska kunna fatta de grundläggande ekonomiska beslut som ska gå att ta 
utifrån en ekonomisk rapport enligt IAS 1 p. 9. Huruvida tillgångar ska redovisas till 
omvärderingsmetoden eller till anskaffningsmetoden för att en rapport ska hålla en stark 
rättvisande bild är enligt den här studiens grundteori glasklar, för att en rapport ska hålla 
en starkare rättvisande bild bör omvärderingsmetoden användas (Herrmann m fl., 2006), 
(Nordlund, 2008). Men i en bransch som är så kapitalintensiv och eftersom att det 
genom studien framkommit att det inom verkstadsindustrin rör sig till stor del om unika 
tillgångar, kan man fråga sig om omvärderingsmetoden ger den mest rättvisande bilden 
över bolagets ekonomiska ställning från en investerares synvinkel. Våra respondenter 
från revisionsbranschen har en mycket klar bild över det hela då de hävdar att 
eventuella skiftningar i verkligt värde i de maskinparker som finns i dessa bolag bara 
skapar en post inom bolagets resultaträkningar som bolagen själva inte kan påverka. 
Posten i resultaträkningen skulle i sig dessutom vara mycket varierande mellan åren 
vilket inte är något som är önskvärt. En sådan post skulle skapa ett fokus från de 
väsentliga delarna i resultaträkningen dvs. vilken form av resultat bolagen presenterar 
utifrån det man själva producerat och förädlat. Här skapar dessutom 
anskaffningsmetodens linjära avskrivningar en mer rättvisande bild enligt 
respondenterna eftersom den visar på någon form av årlig fast kostnad för att ta fram de 
produkter som bolaget producerar. Eftersom värdena i ett verkstadsbolag, som inte ska 
likvideras inom en snar framtid, enligt respondenterna från revisionsbranschen finns i 
bolagets förmåga att utveckla, förädla och producera produkter som kunderna 
efterfrågar ger därför enligt respondenterna avskrivningsmetoden den mest rättvisande 
bilden. Det eftersom den ger ett fast pris för den årliga kostnaden att producera 
produkter genom användandet av bolagets maskinpark. 
 
En ytterligare faktor som kan påverka valet av värderingsmetod men som inte nämnts 
från revisionsbyråernas representanter men påpekats av professor Stefan Sundgren är att 
tillförlitligheten i värderingen av anläggningstillgångar till verkligt värde är låg. Då en 
värdering håller en låg tillförlitlighet kan den inte ses som rättvisande heller enligt 
professorn. Anledningen till att tillförlitligheten i värderingen av tillgångar inom 
verkstadsindustrin kan anses låg är att det rör sig om oftast unika tillgångar som inte har 
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någon aktiv begagnatmarknad. Det gör att man måste använda sig av steg två eller tre i 
den trestegsmodell som nämns i IAS 16 p 30 för att bestämma verkligt värde. 
 
Vi har genom undersökningen även fått fram indikationer från revisionsbranschen att 
regeln om samma värderingsmetod inom samma tillgångsslag kan på sätt hindra 
bolagen från att visa på den mest rättvisande bilden. Två av respondenterna är här 
mycket tydliga med att för att man ska kunna eventuellt mixa värderingsmetoder så 
krävs en ökad tydlighet gentemot läsaren hur man väljer att värdera. Två av 
respondenterna är också överens att en ökad frihet att mixa värderingsmetoder skulle 
troligtvis ge en bättre ekonomisk bild av företag inom verkstadsindustrin. En av dessa 
respondenter är professorn som menar att det beroende på tillgångens 
användningsområde och karaktär kan ses som mer rättvisande att använda olika 
värderingsmetoder på olika tillgångar trots att de är inom samma tillgångsslag. Men 
professorn är precis som representanten från revisionsbranschen tydlig med att risken är 
att de ekonomiska rapporterna blir svårare att tyda, vilket skulle kräva att bolagen ökar 
tydligheten i användandet av värderingsmetod. Om tydligheten däremot ökas så är det 
ingen av respondenterna som ser problem med mixade värderingsmetoder utan snarar 
att de ökar den rättvisande bilden av ett bolags ekonomiska ställning. Representanten 
som motsäger sig att mixa värderingsmetoder gör det med hänsyn till att denna inte tror 
att det skulle ge en bättre bild av företagets ekonomiska ställning. 
 
Den utav Herrmann m fl. (2006) framforskade teorin om huruvida 
omvärderingsmetoden skulle vara mer rättvisande att använda än anskaffningsmetoden 
vid värdering av materiella anläggningstillgångar beror således kanske mer på vad man 
vill visa med sin redovisning. Man ska enligt respondenterna från revisionsbranschen 
och Staubus (1961) investerarteori tänka på vad man vill kommunicera med sin 
redovisning och vem som ska använda den. Vad ska en användare ha redovisningen till 
och vilken information behöver den för att kunna utföra de uppgifterna, eller fatta de 
beslut som den behöver med hjälp av redovisningen. Vidare är det enligt 
revisionsbyråerna en fördel om det inom bokslutsposten anläggningstillgångar finns 
fastigheter eller liknande med en aktiv marknad, att man frivilligt redovisar dessa 
tillgångars verkliga värde på en begagnatmarknad i noterna. 

6.2.3 Vägledande förmåga 
I enlighet med IFRS Föreställningsram 12:e punkten ska en redovisning kunna vara 
vägledande för framtida ekonomiska värderingsberäkningar och därmed innehålla 
kvalitativ information om bolagets ekonomiska ställning och dess tillgångars värde. Det 
innebär att redovisningen ska vara framställd på ett sådant sätt så att den ger en läsare 
den information som den behöver för att kunna fatta sina beslut. Huruvida en 
värderingsmetod på anläggningstillgångar i verkstadsindustrin skulle vara mer 
vägledande än en annan är svårt att avgöra eftersom det beror vad läsare efterfrågar. 
Som respondenterna från revisionsbranschen har påpekat beror valet av 
värderingsmetod på vad man vill visa med sin redovisning och till vem informationen 
ska presenteras. Vidare pekar respondenterna på att man måste ta ställning till vad 
investeraren ska använda informationen till och vad behövs för att läsaren ska kunna 
utföra dessa användningsområden. Man ska också för att en redovisning ska kunna 
fungera som rättvisande tänka på vad en eventuell läsare har för kunskaper att tyda 
redovisningen. Dessa argument från respondenterna från revisionsbranschen faller väl 
in i Staubus (1961) investerarteori om att man måste presentera sin redovisning utifrån 
den information som användaren behöver.  
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En utav respondenterna från redovisningsbolagen påpekar också den komplexitet som 
finns med att inom en sådan bransch som verkstadsindustrin använda 
omvärderingsmetoden. Ett användande av den metoden på ett verkstadsbolags 
maskinparker kommer enligt respondenten snarare försvåra än att förenkla tolkningarna 
av en redovisning för läsarna. Teorin från Herrmann m fl. (2006) och Nordlund (2008) 
visar däremot på att användandet av omvärderingsmetoden på anläggningstillgångar ger 
mer informativ och kvalitativ information till en investerare. Det är något som inte får 
medhåll från våra respondenter så länge bolaget inte är i en fas där man kan överväga 
att likvidera det. Anledningen till det är att värdena i ett verkstadsbolag enligt 
respondenterna inte finns i substanserna utan i bolagets förmåga att producera och 
utveckla produkter. Vid ett tillfälle där man däremot skulle vara intresserad av att räkna 
på ett bolags värde om man skulle sälja av allt eller att man vill få fram ett netto av 
bolagets substansvärde så är omvärderingsmetoden att föredra. Men återigen kommer 
respondenterna tillbaka till frågan som de anser bör styra valet av metod vilken är vem 
ska ha informationen? och vad ska den använda den till? 
 
Vidare så redovisar bolagen inom verkstadsindustrin i större utveckling sina 
uppskattade verkliga värden på de anläggningstillgångar som har en aktiv 
begagnatmarknad i noterna till balansräkningen. Detta är däremot något som däremot är 
frivilligt och därmed inte direkt påverkar den redovisningens ekonomiska bild av 
bolaget, vilket gör att uppskattningarna inte granskas vid en revison i samma grad som 
de skulle gjorts om tillgångarna var redovisade till omvärderingsmetoden (Nordlund, 
2008, s. 135). Respondenterna från revisionsbolagen ser däremot positivt på 
utvecklingen. Den här utvecklingen stöds även av professorn eftersom det tillgodoser 
investerare med den ytterligare information som de annars enbart skulle ha fått om 
bolagen redovisat till omvärderingsmetoden. 
 
Generellt ställer sig respondenterna frågande till på vilket sätt en ökad användning av 
omvärderingsmetoden skulle ge investerare större vägledning eftersom metoden är 
väldigt komplex att förstå. Det i kontrast till att anskaffningsmetoden är väl etablerad 
och enkel att både hantera och förstå, det både för läsare & företag. Men samtidigt så 
ser man gärna att man i noterna redovisar tillgångars verkliga värde om de kan handlas 
aktivt på en begagnatmarknad. 

6.2.4 Värdeförändring 
Studien som gjorts av Herrmann m fl. (2006) ser på hur externa faktorer i form av 
monetära värdeförändringar, konjunkturer och inflation påverkar de olika metoderna. 
Herrmann m fl. (2006) beskriver att anskaffningsmetoden, som inte justeras efter 
externa faktorer, över tid ger en mycket skev och missvisande bild av en tillgångs 
egentliga värde. Den här synen på anskaffningsmetoden är enligt professor Sundgren 
något som är ett ständigt återkommande forskningsområde inom redovisning, men ett 
ämne som på grund av låga inflationsnivåer i västvärlden inte varit uppe för aktiv 
diskussion under de närmaste åren bakåt i tiden. Både Sundgren och respondenterna 
från revisionsbolagen menar att det självklart är så att tillgångars monetära värde 
förändras över tid och då framförallt tillgångar med en lång ekonomisk livslängd. 
Sundgren menar också på att man vid värdering av stora koncerner ska vara noga med 
att kolla var geografiskt tillgångarna finns, då det finns många mindre utvecklade länder 
med stora produktionsindustrier som även idag har höga inflationsnivåer. Det gör att 
bolag kan i sina koncernredovisningar ta upp tillgångar som återfinns i dotterbolag i 
länder med höga inflationsnivåer men skriva av dem linjärt med hjälp av 
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anskaffningsmetoden utan att externa investerare delges informationen. Här kan man 
anse att bolagen bör ge ytterligare frivillig information om tillgångarnas egentliga värde 
om de använder anskaffningsmetoden, och var geografiskt de olika tillgångarna 
existerar.  
 
Teorin från Nordlund (2008) ser att värdering bör ske enligt omvärderingsmetoden men 
med ett fokus på beräkning utav framtida kassaflöden enligt IAS 16 p 33, vilket skulle 
innebära att man justerar för både monetära förändringar och inflation. Det skulle även 
innebära att tillgångarnas värde beräknas utifrån den produktiva utkomsten från 
respektive tillgång. Detta skapar däremot problematik då det enligt varken 
respondenterna från revisionsbranschen eller professorn kan anses som tillförlitligt 
inom verkstadsindustrin. Det eftersom det inom verkstadsindustrins maskinparker, som 
professorn påpekar, är svårt att urskilja kassagenereande enheter, något som är ett måste 
för att få en hög tillförlitlighet på värderingen. 
 
Representanterna från revisionsbranschen bekräftar professorns syn på att 
anskaffningsmetoden påverkas av inflation och menar att det är svårt att säga var 
gränsen går för när man kan anse anskaffningsmetoden som obrukbar. Det beror enligt 
respondenterna på att det är svårt att förutspå hur ekonomin ska se ut om 40-60 år 
eftersom det beror på faktorer som man inte från företagens sida kan påverka. Sen 
menar en av respondenterna på att man i bolag inom verkstadsindustrin inte kan anse 
skiftningarna i fastighetsinnehavet bland anläggningstillgångarna som något som på ett 
större sätt skulle kunna påverka bolagens ekonomiska ställning. Däremot medger 
respondenten att det eventuellt vore mer rättvisande att värdera vissa tillgångar till 
omvärderingsmetoden. Vidare så påpekar en av respondenterna att man i IAS 40 öppnat 
upp för att flytta alla bolagets byggnader till en ett eget tillgångsslag i balansräkningen 
och värdera dem till omvärderingsmetoden. Eftersom de flesta tillgångarna med en lång 
livslängd består av byggnader så anser respondenten att upp öppnandet av IAS 40 löst 
den problematiken. Sen vill respondenterna påpeka att tillgångar med lång livslängd 
måste underhållas för att värdet ska kvarstå annars kommer tillgångarna bli värdelösa 
med tiden. Vilket gör att det i många fall trots förändringar i monetära värden inte är fel 
att använda anskaffningsmetoden då den ger bra fingervisningar till vilken kostnad som 
underhållet bör sättas till. 

6.2.5 Diskussion 
Den här studien undersöker vilken utav de två värderingsmetoder i IFRS som ger en 
investerare den mest rättvisande bilden över ett verkstadsindustribolags ekonomiska 
ställning. I studiens undersökning har det framkommit att huruvida man kan diskutera 
vilken metod som ger en investerare mest rättvisande information, behöver man först 
konstatera vad en investerare behöver för information om ett verkstadsindustribolag. Ett 
verkstadsindustribolag är ett bolag som förädlar råvaror till färdiga produkter, något 
som gör att bolagen har stora unika maskinparker utan direkt värde på en eventuell 
begagnatmarknad. Maskinparkerna har däremot ett värde för bolaget i sig eftersom de 
utan dem inte kan producera sina produkter, det leder till att trots att maskinparkerna 
inte har något substantiellt andrahandsvärde så har de ett internt värde för bolagen. 
Vidare kan man som tidigare diskuterats i analysen se till att det finns stora innehav av 
industrifastigheter som räknas in i samma tillgångsslag i balansräkningen. Om man 
antar att dessa fastigheter underhålls på ett normalt sätt kan man med största säkerhet 
säga att fastighetens värden över en längre tid inte sjunker. Fastigheterna har dessutom 
långa ekonomiska livslängder för bolagen vilket gör att värderingen av dem påverkas av 
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inflation och monetära förändringar. Det finns således i ett normalt verkstadsbolag dels 
en stor del anläggningstillgångar utan en aktiv begagnatmarknad och så finns det ett 
fåtal större anläggningstillgångar som har en aktiv begagnatmarknad. 

Genom intervjuerna har det framkommit att den viktigaste faktorn vid värderingen av 
ett verkstadsbolag är bolagets rörelseresultat och förmåga att producera kvalitativa 
produkter som kunderna attraheras av. Vidare har det framkommit att användandet av 
anskaffningsmetoden på maskinparker skapar en årlig kostnad som kan härröras till 
kostnaden för bolaget att producera produkten. Den här fasta kostnaden ger enligt 
respondenterna från revisionsbranschen tydlig information till en investerare om vad 
bolaget har för faktiska kostnader för att producera sina produkter. Vidare skapar ett 
användande av omvärderingsmetoden på tillgångar utan begagnatmarknad och som 
anskaffats för bolagets produktion stora skiftningar i upp och nedskrivningar mellan 
rapportperioder vilket inte är önskvärt. Man kan således säga att undersökningen har 
visat på att den teoretiska synen att omvärderingsmetoden skulle ge bättre information 
till investerare inte stämmer på verkstadsbolags maskinparker. 

Däremot vid värderingen av industrifastigheterna där det oftast finns stora övervärden 
och som professorn påpekade att många utav koncernernas fastigheter idag ligger i 
länder med höga inflationsnivåer, finns det anledning att ifrågasätta 
anskaffningsmetodens relevanta informationsflöde till investerarna. Det eftersom 
anskaffningsmetoden inte justerar för inflation och monetära förändringar vilket på 
fastigheter med en livslängd på 40-60 år ger en skev värdering. Dessutom finns enligt 
professorn ofta dessa fastighetsinnehav i länder med högre inflationsutveckling än de vi 
är vana vid i dagens Europa. Respondenterna ger här lite olika förslag till hur man 
komma ifrån detta problem. Dels anser respondenterna att det är mycket bra att, som 
många bolag gör, frivilligt redovisa eventuella övervärden i noterna. Något som teorin 
inte bekräftar eftersom det rör sig om frivillig information som i regel inte granskas vid 
en revision. Vidare finns det efter upp-öppnandet av IAS 40 möjlighet att flytta ut 
fastighetsinnehaven till en egen post i balansräkningen vilket gör det möjligt att värdera 
dessa till omvärderingsmetoden samtidigt som resten av anläggningstillgångarna 
värderas till anskaffningsmetoden. 

Vår slutliga analys av relevansen vid värdering av anläggningstillgångar är efter att 
ovan diskuterat igenom för och nackdelar är att man bör värdera maskinparker till 
anskaffningsmetoden och fastigheter till omvärderingsmetoden. Det för att ge läsaren 
tillförlitlig, lättförståelig och relevant information om bolagets ekonomiska ställning. 
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7. Slutsats  
Vår slutsats sammanfattar och avslutar vår studie, här presenteras resultatet av vad 
studien undersökt och hur vi väljer att svara på problemet utifrån det. Längst ned i 
delen presenteras hur detta fyller ett kunskapsgap och vad för utökad forskning som vi 
anser behöver göras på ämnet. 

7.1 Slutsats 
För att nu avsluta studien och diskutera vad vi kommit fram till gäller det att gå tillbaka 
till studiens begynnelse. Vi valde att i studiens syfte bena upp studiens problematisering 
i de olika delar som sedan låg till grund för vår utformning av intervjuguiden. Utifrån 
frågorna valde vi sedan att analysera svaren utifrån de faktorer som nämns i syftet 
(värdeförändring, vägledande förmåga och rättvisande bild). Det gör att vi känner oss 
säkra på att vi i undersökningen och analysen verkligen har studerat studiens problem. 
Vi har därmed med hjälp av studiens undersökningsmetodik undersökt dessa faktorer 
och analyserat hur de påverkar och kan påverka valet av värderingsmetod ur en 
investerares perspektiv. Med det som bakgrund ska vi nu svara på studiens problem. 
 
Problemet för studien var som följer: 

Redovisar bolag inom verkstadsindustrin värdet av anläggningstillgångar på, ur en 
investerares synvinkel, det mest rättvisande sättet med hänsyn till IAS 1 p9 & 15. 

 
Vi väljer att utifrån vår studie besvara problemfrågan med att; nej, det gör de inte om 
det finns större fastighetstillgångar inräknade i bokslutsposten. Vi anser att det för en 
investerare ges en mer rättvisande bild (IAS 1 p. 15) över företagets ekonomiska 
ställning om industrifastigheter flyttas ut till en egen bokslutspost i enighet med IAS 40. 
Vi anser med stöd av studien att maskinparker och anläggningstillgångar utan aktiv 
marknad bör värderas till anskaffningsmetoden, medan anläggningstillgångar som 
industrifastigheter bör värderas till omvärderingsmetoden för att värderingen ska dels 
vara så rättvisande som möjligt, och dels ge den mest informativa bilden av företagets 
ekonomiska ställning (IAS 1 p. 9) till investeraren. 
 
Vi väljer att utifrån analysen framhålla att verkstadsindustrin inte bör redovisa sina 
maskinparker i enlighet med omvärderingsmetoden oavsett vad de teoretiska 
kunskaperna förordar så länge man avser att fortsätta verksamhetens produktion. 
Däremot har det framkommit uppgifter om att redovisning av tillgångar med långa 
avskrivningstider, då främst industrifastigheter, får en mer rättvisande värdering över tid 
om man väljer att redovisa dessa till omvärderingsmetoden. Idag väljer de flesta av 
bolagen att redovisa dessa under materiella anläggningstillgångar, där en del av 
företagen frivilligt redovisar övervärden i noterna. Den frivilliga övervärderingen i 
noterna är däremot icke externt granskade uppskattningar av marknadsvärden och 
därigenom kan det vara svårt att kontrollera, det eftersom de inte påverkar företagets 
ekonomiska ställning och således inte är ett fokus vid en revision (Nordlund, 2008, s. 
135). Precis som det framkommit i studien finns numera möjligheten att lyfta ut 
fastigheter ur övriga bokslutsposter och redovisa dem separat något som vi anser skulle 
ge en investerare en bättre och mer rättvisande bild, än att värdera dem till 
anskaffningsmetoden och frivilligt uppskatta marknadsvärdena. Det skulle göra det 
möjligt för företagen att värdera dem i enlighet med omvärderingsmetoden eftersom 
fastigheterna då blir ett eget tillgångsslag. Ingen av experterna har motsatt sig att 
använda olika värderingsmetoder på ett tillgångsslag utan hävdar att detta mycket väl 
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kan öka den rättvisande bilden över ett bolags ekonomiska ställning så länge som 
bolaget tydliggör hur de värderar och vad som är värderat till vilken metod. 
 
Vi vill slutligen tydliggöra att denna studies undersökning och analys är gjord utifrån 
intervjuer och teori av och med professionella experter på redovisning enligt IFRS. 

7.2 Forskningsbidrag 
Vår ambition med studien har varit att bidra med forskning som visar på vilken utav 
IFRS två värderingsmetoder som föredras inom verkstadsindustrin. Vi har även haft 
ambitionen att utifrån tidigare forskning studera med hjälp av intervjuer vilken metod 
som ger investerare den mest rättvisande bilden av ett verkstadsbolag. Eftersom tidigare 
forskning fokuserats på antingen informationsmaterialet som går att utläsas utifrån 
respektive metod samt studier på främst fastighetsbranschen, anser vi att det finns ett 
större kunskapsgap i och med att teorierna måste testas på fler olika branscher och 
tillgångsslag. 
Vår studie på ämnet har bidragit tidigare forskning med information om vilken metod 
man väljer för att värdera anläggningstillgångar inom verkstadsindustrin. Studien har 
även bidragit med kunskap om hur man från expertisnivå ser på vilken metod som ger 
den mest rättvisande bilden av ett verkstadsbolags ekonomiska ställning. Vår studie i 
kombination med tidigare forskning ger en bild över hur verkstadsindustrin bör värderar 
anläggningstillgångar för att ge investerare den mest rättvisande bilden över företagets 
ekonomiska ställning. Vi ser att mer forskning behöver göras för att studera andra 
branscher. Det framförallt eftersom fastighetsbranschen (Nordlund, 2008) och 
verkstadsbranschen bör värdera sina anläggningstillgångar till olika värderingsmetoder. 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vi som författare ser att det behöver göras mer forskning inom tillgångsvärdering och 
om hur man tydliggör val av värderingsmetoder i sina ekonomiska rapporter. Vi ser att 
man bör studeravad det finns för krav på tydlighet att visa på hur man värderar samt att 
studera hur kravet efterföljs. Nordlund (2008) menar exempelvis inte på att värderingen 
till omvärderingsmetoden inom fastighetsbranschen redovisas på ett för användare 
tydligt sätt (Nordlund, 2008, s. 84-85). Vidare har vi funnit att det även vid användandet 
av anskaffningsmetoden ges väldigt liten information om tillgångarnas 
värderingsprocess. I regel anger man bara vilka avskrivningsspann man tillämpar. 
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat i form av ett antal 
sanningskriterier. Detta för att kunna visa på att vår studies kvalité och riktighet samt 
dess användning i fortsatt forskning.  
För att vi ska kunna visa på att vi utfört en trovärdig och tillförlitlig studie är det viktigt 
att se till ett antal sanningskriterier; Validitet, Reliabilitet samt Replikerbarhet (Bryman 
& Bell, 2005, s. 48) 

8.1 Validitet 
Som vi tidigare nämnt i kapitel fem är kravet på studiens validitet av högsta grad, det 
eftersom det är viktigt att se till att det vi undersöker är det vi ämnar undersöka 
(Ejvegård, 2012, s. 80), (Wallén, 1996, s. 67). Då vi intervjuat experter från två utav de 
stora revisionsbolagen genom samma semistrukturerade intervju har vi på ett enkelt sätt 
kunnat analysera eventuella skillnader mellan de två experternas svar. Vi har också 
kunnat analysera om experterna har olika uppfattningar om metodernas för och 
nackdelar vid värdering av anläggningstillgångar i verkstadsindustrin. Intervjuerna 
genomfördes på grund av geografiska hinder via telefon och Skype, innan 
intervjutillfällena hade respondenterna möjlighet att sätta sig in i studiens problem, syfte 
och de frågeställningar som vi avsåg att fråga. För att i efterhand kunna på ett så korrekt 
sätt som möjligt analysera och sammanfatta intervjuerna använde vi oss av ett digitalt 
inspelningsverktyg, det för att med respondenternas tillåtelse spela in dessa intervjuer 
vilka vi har transkriberat för att på ett bra sätt lära känna datamaterialet (Dalen, 2008, s. 
69).  
 
Respondenterna på de olika revisionsbyråerna har genom våra frågeställningar indirekt 
relaterat till de tre faktorerna (värdeförändring, vägledande förmåga och rättvisande 
bild)som vi nämner i syftet, och som vi hämtat ur studiens grundteori. Vi har efter 
intervjuerna därför valt att analysera respondenternas svar utifrån de tre faktorerna 
något som gjort att vi fått en överblick över hur pass väl frågorna har undersökt studiens 
problem. Valet av att använda experter från revisionsbranschen och en professor i 
redovisning för våra intervjuer har sin grund i att vi ville få intervjurespondenter som 
förhåller sig objektiv till situationen och vårt syfte. Vi anser att detta val föll väl ut 
eftersom de genom sina svar gav användbar och kvalitativ information som vi troligen 
inte hade fått vid ett val av andra respondenter. Genom användandet av experter från 
revisionsbranschen och en professor får vi dessutom svaren från en bild som är 
avgränsad från både investerare och bolagsledningens incitament, men som har insikt i 
hur båda resonerar något som vi anser har varit viktigt för studien och som har hjälpt 
studien att nå en högre grad av validitet (Bryman & Bell, 2005, s. 309). 

8.2 Reliabilitet 
Kravet på att en studie som genomförs skall uppnå en viss grad av reliabilitet är av hög 
betydelse. Vi vill här visa på att vår studies resultat kan anses hålla en hög tillförlitlighet 
och därmed hög reliabilitet. Vi har valt att i förväg informera våra intervjurespondenter 
om studiens problem, syfte och vad vi ämnar undersöka. Vi har även på ett tidigt stadie 
talat om för dem vad vi vill få ut av intervjuerna med dem och vilka frågeställningar vi 
vill att intervjuerna ska behandla. Det har gjort att intervjurespondenterna haft möjlighet 
att i stor utsträckning sätta sig in i vad vi vill undersöka och hur vi vill att de bidrar. Vid 
val av tidpunkt för intervjun har vi låtit respondenterna fritt få välja en tid som passat 
dem, genom att låta respondenterna själva få välja tid hoppas vi att de inte upplevt en 
stressad situation och att de befunnit sig i en bra miljö för att kunna ge för studien 
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kvalitativa svar (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152) Genom att vi intervjuat två olika 
respondenter på olika revisionsbyråer där de svarat likartad på vårt problem och syfte, 
och genom att vi även har intervjuat professor Sundgren där han bekräftat 
revisionsbolagens syn på vårt problem. Kan vi anse att svaren håller en god reliabilitet 
(Ejvegård, 2012, s. 78-79). 

8.3 Replikation 
En studie skall kunna genomföras igen vid en senare period och även då ge ett likartat 
resultat som under den första studien, med hänsyn till att resultaten är tillförlitliga. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 48). I vår studie har vi använt oss av en förstudie för att i en 
inledande fas få en överblick över hur branschen vi ämnar undersöka värderar sina 
tillgångar. Genom att vi använt bolagens årsredovisningar som underlag till denna 
förstudie och att dessa är offentliga handlingar, finns det möjlighet för vidare studier att 
använda samma material därmed ökar chansen att kunna kontrollera våra resultat. Vi 
har även valt att studera utfallet i vår förstudie genom att ta upp det som en analytisk 
fråga vid genomförandet av studiens intervjuer. Det i kombination med att vi i bilagorna 
presenterar urvalsprocesen i sin helhet gör att förstudien erbjuder höga 
replikationsmöjligheter. 
 
Vid genomförandet av huvudstudien använde författarna sig av en semistrukturerad 
intervjuform vilket gör att möjligheten till att replikera studien minskar. Det eftersom 
intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonen som inte finns 
dokumenterade i intervjuguiden. Vi har däremot valt att till största del låtit 
intervjuobjektet fritt föra en diskussion utifrån de diskussionsfrågor som finns i 
intervjuguiden. Vi ser däremot inte att replikationsmöjligheterna sjunkit på grund av 
vårt intervjuformat eftersom att respondenterna har svarat likartat på studiens frågor, till 
det ska sägas att respondenterna är professionella experter inom studiens ämne. Utöver 
att till studien sammanfatta dessa intervjuer har vi även transkriberad samtliga, det för 
att vi som författare ska bekanta oss ordentligt med datamaterialet så att studien blir så 
korrekt som möjligt (Dalen, 2008, s. 69). Vid framtida försök till att replikera denna 
studie anser vi författare att studien bör ge samma slutsatser som vi kommit fram till, då 
det enda som skulle kunna påverka studiens utfall i en annan riktning är att 
intervjuobjekten skulle vara andra personer eller att regelverket skulle förändras. Men 
då våra intervjuobjekt är professionella experter med mångårig kunskap inom ämnet, 
ser vi inte att andra intervjurespondenter i dagsläget skulle ge några andra svar på 
studiens frågeställningar.  
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8.4 Trovärdighet 
Vi har tidigare diskuterat sanningskriterier utifrån ett bredare perspektiv på uppsatsen, 
men det är även viktigt att ta upp några sanningskriterier för studien. Bryman & Bell 
(2005) anser att studier med kvalitativ karaktär bör värderas enligt andra mått nämligen 
trovärdighet och äkthet. Då en del av vår studie innefattar en kvalitativ intervjumetod är 
det viktigt att se till trovärdigheten av en studie. Med trovärdigheten menas att studien 
är tillförlitlig, överförbar, pålitlig och att den går att styrka och bekräfta (Bryman & 
Bell, 2005, s. 306-308).  
 
Efter att vi har intervjuat med experterna från revisonsbolagen samt analyserat svaren, 
vi har därefter använt oss utav deras svar i vår utformning av intervjuguiden som 
användes vid intervjun med professor Stefan Sundgren. Fördelen med det är att 
professorn indirekt hjälp författarna att tolka vissa svar från revisionsbranschen. Valet 
av intervjurespondenter visar på en hög överförbarhet, det eftersom vi har vi valt att 
intervjua personer som är professionella experter inom studiens ämne. Det för att kunna 
få en bredare bild av hur det generella beteendet och hur informationsbehovet hos en 
potentiell investerare ser ut vid val av värderingsmetod för anläggningstillgångar 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307). 
 
För att författarna inte ska kunna förvränga det genom intervjuerna insamlade 
datamaterialet utan att de sammanfattningar som görs ska sammanfatta vad 
intervjurespondenten sagt utifrån vad som är relevant för studien är det viktigt att spela 
in intervjun. Detta kan däremot inte göras innan man har fått ett godkännande av 
intervjurespondenten med hänsyn till samtyckeskravet i den forskningsetiska grunden 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 63-64). Vi har dessutom efter intervjutillfällena sänt en 
kopia utav den sammanfattning vi har för avsikt att publicera för att respondenterna ska 
ha möjlighet att meddela om de inte anser att den stämmer med vad dem har sagt, detta 
för att uppfylla nyttjandekravet vilket också höjer studiens pålitlighet (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 63-64). Eftersom intervjuerna även är transkriberade så finns det 
möjlighet för opponenter och betygskommitté att granska våra sammanställningar om så 
begärs, däremot kommer dessa transkriberingar inklusive banden att raderas efter att 
studien blivit betygssatt eftersom informationen är insamlad i enlighet med 
nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011, s. 63-64), (Bryman& Bell, 2005, s. 307). 

8.5 Äkthet 
Vi bör även se till graden av äkthet i vår studie (Bryman & Bell, 2005, s. 308-209). Där 
vi analyserat huruvida vår studie resulterar i ett rättvisande och korrekt svar på studiens 
problem och syfte. Vi har därför genom att möjliggöra detta valt att genomföra 
intervjuer med personer som har en expertis på ämnet och har en objektiv position i 
förhållande till investerare och företag. Vi har även i största möjliga mån försökt att ge 
våra respondenter lika stor plats i studien och analysen, men då personerna svarat olika 
där vissa svar varit mer omfattande än andra. Så har det av naturliga skäl blivit så att 
vissa fått större plats på vissa delar i analys och slutsats. Detta är en bedömning som 
möjligtvis inte kan hålla en absolut objektivitet då vi själva valt ut vad vi anser vara 
relevant utifrån studiens syfte och problem samt studiens grundteorier. Slutligen vill vi 
återigen påpeka att författarna genomgående förhållit sig till de källkritiska och 
forskningsetiska aspekter som återfinns i 2.8 och 2.9. 
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Bilaga 1 – Förstudies sökkriterier 
 
Product name Amadeus 
Update number 222 
Software version 8.01 
Data update 18 Mar 2013 (n° 2221) 
Username UmeaIP-9 
Export date 18 Mar 2013 
  Step result Search result 

1. All active companies and companies with unknown situation 477,702 477,702 

2. NACE Rev. 2 (Primary codes only): 2211 - Manufacture 36,055 33,702 
 of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding 
of rubber tyres, 2221 - Manufacture of plastic plates, 
sheets, tubes and profiles, 2223 - Manufacture of 
builders' ware of plastic, 242 - Manufacture of tubes, 
pipes, hollow profiles and related fittings, of steel, 251 
 - Manufacture of structural metal products, 252 - 
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of 
metal, 253 - Manufacture of steam generators, except 
central heating hot water boilers, 254 - Manufacture 
of weapons and ammunition, 255 - Forging, pressing, 
stamping and roll-forming of metal; powder 
metallurgy, 2562 - Machining, 257 - Manufacture of 
cutlery, tools and general hardware, 259 - 
Manufacture of other fabricated metal products, 26 - 
Manufacture of computer, electronic and optical 
products, 271 - Manufacture of electric motors, 
generators, transformers and electricity distribution 
and control apparatus, 272 - Manufacture of batteries 
and accumulators, 2732 - Manufacture of other 
electronic and electric wires and cables, 2733 - 
Manufacture of wiring devices, 274 - Manufacture of 
electric lighting equipment, 275 - Manufacture of 
domestic appliances, 279 - Manufacture of other 
electrical equipment, 28 - Manufacture of machinery 
and equipment nec, 29 - Manufacture of motor 
vehicles, trailers and semi-trailers, 30 - Manufacture 
of other transport equipment 

3. Listed companies 13,692 1,307 
4. Fixed assets: All companies with a known value, 2011, 2010, 

2009, 2008, for all the selected periods 
293,338 1,112 

5. Total assets (th EUR): 2011, 2010, 2009, 2008, 
min=1,000,000, for at least one of the selected periods 

9,951 56 

 Boolean search : 1 And 2 And 3 And 4 And 5 
 TOTAL 56 
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Bilaga 2 – Förstudiens urval 
 
Slutgiltigt urval justerat för konkurser och EU-tillhörlighet 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
DAIMLER AG 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS N.V. 
AUDI AKTIENGESELLSCHAFT INGOLSTADT 
NOKIA OYJ 
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 
BAE SYSTEMS PLC 
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 
BOLLORE 
STMICROELECTRONICS N.V. 
KONE OYJ 
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 
ASML HOLDING N.V. 
JOHN WOOD GROUP P.L.C. 
INFINEON TECHNOLOGIES AG 
SMITHS GROUP PLC 
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY N.V. 
HUSQVARNA AKTIEBOLAG 
DASSAULT AVIATION 
CARGOTEC OYJ 
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA 
ANCHE DANIELI & C. S.P.A. 
TOGNUM AG 
INDESIT COMPANY S.P.A. 
SAAB AKTIEBOLAG 
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 
KRONES AKTIENGESELLSCHAFT 
KSB AKTIENGESELLSCHAFT 
KONECRANES ABP 
JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT 
AALBERTS INDUSTRIES N.V. 
MEGGITT PLC 
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA 
AGGREKO PLC 
ASM INTERNATIONAL N.V. 
PIAGGIO & C. S.P.A. 
NOKIAN RENKAAT OYJ 
SPECTRIS PLC 
FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE BREMBO S.P.A. 
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT 
MANITOU BF 
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ELRINGKLINGER AG 
WACKER NEUSON SE 
GLOBAL PVQ SE 
SPYKER N.V. 
 
Bilaga 2.1 - Bortrensade bolag från urvalet 
Bolag som rensats ut med hänsyn på EU-tillhörighet, landkod inom parentes.  
AKER SOLUTIONS ASA – (NO) 
АВТОВАЗ – (RU) 
ГАЗ – (RU) 
КАМАЗ – (RU) 
ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД – (RU) 
KONGSBERG GRUPPEN ASA– (NO) 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ – (RU) 
AKER ASA – (NO) 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ – (RU) 
ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД – (RU) 
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Bilaga 3 – Intervjuguide revisionsbranschen 
  
Fråga 1: Vår förstudie visar att de 46 största bolagen inom verkstadsindustrin i EU 
använder anskaffningsmetoden på sina anläggningstillgångar, vad tror ni är anledningen 
till att inget av de 45 största bolagen väljer omvärderingsmetoden? 
 
Fråga 2: Hur resonerar er byrå vid val av värderingsmetod enligt IFRS för 
anläggningstillgångar inom verkstadsindustrin? 
 
Fråga 3: Vilken metod skulle ni anse är den som ger den mest rättvisande bilden över ett 
verkstadsindustribolags ekonomiska ställning, med fokus på substansvärdet? 
 
Fråga 4: Tidigare teori påpekar att anskaffningsmetoden ger över en längre tid en skev 
värdering, anser ni att en tillgångs ekonomiska livslängd bör påverka valet av 
värderingsmodell? 
 
Fråga 5: Tror ni att en ökad frihet att använda två olika metoder på samma tillgångsslag 
under samma räkenskapsår skulle öka den rättvisande bilden av ett 
verkstadsindustribolags substansvärde? 
 
Fråga 6: Vilken metod skulle ni anse vara till störst nytta för en utomstående person 
utan ägande eller inflytande över bolaget, men som har ett potentiellt ägarintresse? 
  



 
Rättvisande Värdering - En studie om värderingsmetoder inom IFRS mot verkstadsindustrin 

5 

Bilaga 4 – intervjuguide professorn 
 
Fråga 1: Vad tror du som professor är den största anledningen/anledningarna till att 
verkstadsindustrin väljer anskaffningsmetoden som värderingsmetod vid värdering av 
anläggningstillgångar? 
 
Fråga 2: Varför tror du att representanter för byråerna inte anser att 
omvärderingsmetoden är ett alternativ för verkstadsindustrin? 
 
Fråga 3: Hur tycker du att man ska tolka det faktum att representanter för 
revisionsbolagen är negativa till att använda omvärderingsmetoden inom 
verkstadsindustrin men ändå gärna ser att man i noterna redovisar tillgångarnas verkliga 
värde? 
 
Fråga 4: Vetenskaplig teori framhäver att omvärderingsmetoden skulle ge en investerare 
mer värdefull information än vad anskaffningsmetoden gör, anser du att detta stämmer 
även på en sådan bransch som verkstadsindustrin? 
 
Fråga 5: Hur ser du på att anskaffningsmetoden över tid ger en skevande värdering när 
man väger in externa förändringar så som förändringar i monetärt värde och inflation? 
 
Fråga 6: Baserat på fråga 5 kan anskaffningsmetoden ses som rättvisande på tillgångar 
med lång avskrivningstid? 
 
Fråga 7: Tror du att en ökad frihet att använda två olika metoder på samma tillgångsslag 
under samma räkenskapsår skulle öka den rättvisande bilden av ett 
verkstadsindustribolags substansvärde? 
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