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Abstract 
 
Valuation problems of tangible assets has increasingly become topical. Author and 

businesses have highlighted the lack of better valuation opportunities. Where we today 

primarily make use of valuation at cost method that does not seem to be enough. The 

problems are based in that accounting not fully can reflect the value of companies’ 

tangible assets which bring comparability and credibility into questioning. The intent is to 

address the different applications of valuation techniques that are available and highlight 

why companies are choosing a particular valuation model. We will scientifically, 

practically and theoretically process the study. The paper is based on a qualitative 

approach, to justify the credibility of study. The study examine one main object Mölndals 

Industriprodukter AB were the study has grown more deeply. The study also examines 

three other companies wich will reflect the market for further analyze and discussion. 

Following our theoretical studies has been conducted and the empirical data has been 

analyzed. 

 

The results obtained have clarified that the problem of valuing companies tangible assets 

is based partial on insufficient standards and principles. This require further development 

of tools for valuation to manage our increasingly request. This is the result of a 

combination between obsolete valuation and new over flexible standard settings. The 

theisis will be in swedish. 

 

Keywords: Asset accounting, valuation of tangible assets, fair value, historical cost, 

IFRS, BFNR, score problem, market valuation.



III 

Sammanfattning 
 

Värderingsproblematik för materiella anläggningstillgångar har identifierats av författare 

och företag vilka har belyst avsaknaden av bättre värderingsmöjligheter då vi idag främst 

använder oss av värdering till anskaffningsvärde som. Problematiken grundar sig i att 

redovisningen inte helt avspeglar värdet för företags materiella anläggningstillgångar 

vilket gör att jämförbarheten och trovärdigheten kan ifrågasättas. Syftet med studien är 

att undersöka olika tillämpningar av värderingsmodeller som finns samt belysa varför 

företag väljer en viss värderingsmodell. Metodiskt kommer den genomföras som en 

fallstudie. Detta då uppsatsen bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt för styrkandet av 

studiens verklighetsförankring. Studien innefattar ett huvudobjekt som fungerar som 

vetenskapligt fält, Mölndals industriprodukter AB där mer djupgående granskning skett 

samt kontinuerlig kontakt etablerats. Erhållna resultat som fältarbetet genererat kommer 

jämföras mot tre ytligt granskade företag vilka kommer fungera som reflektion av övriga 

marknaden för analys och vidare resonemang.  Efter att teoretiska studier genomförts har 

det empiriska materialet analyserats.  

 

Erhållna resultat har påvisat att problematiken med att värdera ett företags materiella 

anläggningstillgångar delvis bygger på otillräckliga standarder och principer. Vilket gör 

att det krävs vidare utveckling av värderingsverktygen för att hantera vår alltmer 

komplexa verklighet. Detta då vi i vår värdering i vissa lägen blir alltför ålderdomliga 

medan de nya metoderna i vissa lägen visat sig alltför osäkra och opålitliga. 

 

Nyckelord: Tillgångsredovisning, värdering materiella anläggningstillgångar, verkligt 

värde, anskaffningsvärde, IFRS, BFNR, värderingsproblematik, marknadsbaserad 

värdering.  
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1 Inledning 

I denna inledande del av uppsatsen kommer vi presentera bakgrunden till ämnet . Vidare 

diskuterar vi problematiken kring tillgångsvärderingen.  Slutligen framställs studiens 

frågor och syfte samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Ett av redovisningens primära syften är att förmedla information om företagens ekonomi 

gentemot olika användare, och genom detta tillfredställa respektive användares 

informationsbehov. Redovisning förser företag eller organisationer med detaljerad 

information över alla ekonomiska aspekter. Redovisning är något som alla företag 

kommer i kontakt med och därför ligger det i företagens intresse att det sköts med 

professionalism.  Upptrappningen av globaliseringen av marknader ger upphov till att 

företagsvärlden efterfrågar information baserad på gemensamma internationella 

redovisningsstandarder och deras bidrag till harmonisering av redovisningsmetoder (Beke 

2012).   

 

Den amerikanska normgivaren FASB har fört diskussioner berörande behovet av att röra 

sig från en regelbaserad lagtillämpning mot en alltmer principbaserad. Detta för att 

underlätta redovisningen av komplexa poster, exempelvis materiella 

anläggningstillgångar. IASBs standarder är dock inte problemfira. Avsaknaden 

poängteras av tydliga referenser till redovisningsprinciper. Detta antas ha givit upphov till 

alternativa redovisningsmetoder, rekommendationer och standarder för att bemöta 

hanteringen av komplexa redovisningsposter. Valmöjligheterna av värderingsmetod i 

redovisningen har skapat oreda i redovisningsstrukturen och dess utformande. Stora 

brister har påtalats inom redovisningens kriterier för jämförbarhet vilket i sig är ett av de 

största för dess kommunikativa roll (Nobes 2005). 

 

Ordet värde kommer från det franska språkets ”valoir”. Detta uttryck har konstruerats 

med två dimensioner, ett etiskt och ett materiellt. Det etiska perspektivet involverar 

övervägandet av respekt och att högakta, så att processen för att värdesätta består av att 

uppskatta det inre värdet. Med andra ord vad något är värt för den egna individen. Den 

betydelsen är mycket svår att avgöra och kvantifiera då den är subjektiv. Den materiella 

betydelsen av värde är ofta förväxlat med pris, en relation mellan ett objekt och en 

monetär skala. Skalan representerar en summa som har betalats för det objektet, eller för 

vilken den skulle kunna köpas eller säljas. Priser är materiella värden som är 

observerbara vid transaktioner. Generellt sett är den matematiska definitionen av ett 

värde det nummer eller kvantitet som representeras av en figur eller symbol. I 

redovisningen sker värdering med representation i termer om pengar (Most 1977). 
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1.1.1 Definition av tillgång  

 

Definitionen av en tillgång är viktig för erkännande, värdering och klassificering av 

tillgångarna i redovisning. Materiella anläggningsillgångar av grundläggande klasser 

såsom mark, byggnad, maskiner, rättigheter, varor, fordringar, kontanter, varumärke, 

leasingåtagande, patent och värdepapper ska vara av ekonomisk betydelse för 

redovisningsenheten (Paton 1922).  

 

Förhållandet mellan redovisning och materiella anläggningstillgångar är en viktig aspekt. 

Begreppet tillgång och egendom bör särskiljas (Littelton 1953). Egendom är ett juridiskt 

begrepp och tillgång ett ekonomiskt. Benämningen egendom uppstod efter en tid då 

dubbel bokföring hade introducerats. Termen uppkom troligtvis i rättsliga situationer där 

frågan var om en individs eller enhets egendom skulle behandlas i rättsliga processer. 

Syftet var att avgöra hur individernas skulder skulle täckas. Detta anses inte som centralt 

i redovisningsresonemang och är inte heller den främsta angelägenheten hos ett företag 

(Littelton 1953). 

 

Materiella anläggningstillgångar är den vanligaste resursen som direkt påverkar 

produktionen av tjänster och produkter. Materiella anläggningstillgångar skapar en oro i 

förvaltningen av verksamheter och förväntningar hos borgenärer och ägare (Littelton 

1953). 

 

1.2 Forskning om värdering av materiella anläggningstillgångar  

 

Tidigare efterforskningar av materiella anläggningstillgångar fokuserar huvudsakligen på 

sambandet mellan företagets materiella anläggningstillgångar och allokering av 

materiella anläggningstillgångar i produktionen. Sambandet mellan materiella 

anläggningstillgångar och belåning, materiella anläggningstillgångar och kassaflöde och 

materiella anläggningstillgångar och investeringar har dominerande referenser i befintlig 

forskning (Huang 2010).  

 

Likviditet påtalas vara ett viktigt attribut hos en materiell anläggningstillgång vilket 

värdesätts av investerare vid övervägandet om företagsförvärv och övriga investeringar 

(Ghosh 2007).  

 

Värdering av materiella anläggningstillgångar regleras i svenska regelverk och 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) och skiljer sig gentemot internationell 

normgivning och International Financial Reporting Standards (IFRS). Enligt IAS 16 

punkt 15 ska en materiell anläggningstillgång som uppfyller villkoren för att redovisas 

som en tillgång redovisas till anskaffningsvärde. Vilket då antas spegla den materiella 

anläggningstillgångens verkliga värde. Finns inte några marknadsbaserade belägg för 

verkligt värde på grund av den materiella anläggningstillgångens särskilda karaktär och 

att tillgången sällan avyttras kan man behöva uppskatta verkligt värde genom att använda 

en avkastningsbaserad metod eller en metod som bygger på avskrivet 

återanskaffningsvärde enligt IAS 16 punkt 33. 
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Materiella anläggningstillgångar värderas som huvudprincip med utgångspunkt till 

anskaffningsvärdet enligt BFNAR 2001:3 punkt 3 redovisning av materiella 

anläggningstillgångar. Efter anskaffningstidpunkten ska en materiell anläggningstillgång 

redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuell nedskrivning samt med tillägg för eventuell uppskrivning. 

 

Normgivande IFRS förespråkar delvis en värderingsmetod som bygger på avskrivet 

återanskaffningsvärde istället anskaffningsvärde för att uppnå verkligt värde. Kostnaden 

för att utnyttja en materiell anläggningstillgång beror på alternativkostnaden. 

Återanskaffningsvärdet är ofta det bästa tillgängliga för mätning av alternativkostnaden. 

Teoretiskt är återanskaffningsvärdet mer relevant för värdering av materiella 

anläggningstillgångar jämfört med anskaffningsvärdet (Littrell och Thompson 1998). 

 

Värdering till anskaffningsvärdet av materiella anläggningstillgångar offrar och 

snedvrider värdefull information. Dessa problem är skarpt framställda i tillgångsintensiva 

organisationer såsom producerande verksamheter. I producerande företag avviker därför 

återanskaffningsvärdet från anskaffningsvärdet alltmer från varandra (Littrell och 

Thompson 1998). 

 

De materiella anläggningstillgångarnas värde erkänns endast då de kan sammankopplas 

antingen i en specifik enhet eller specifikt användningsområde. Om den materiella 

anläggningstillgången behöver bytas ut är det enheten som använder den materiella 

anläggningstillgången som måste debiteras för konsumtionen. Det är en grundläggande 

regel från den finansiella teorin att priset för en materiell anläggningstillgång måste vara 

lika med det diskonterade nuvärdet för framtida avgifter man kan erhålla för den 

materiella anläggningstillgången. Allmänna kommissioner rekommenderar 

återanskaffningsvärde justerat för slitage, inkurans och faktisk underhållningsnivå för att 

besluta periodisk avskrivning av tillgångarna (Littrell och Thompson 1998). 

 

Det finns argument till att redovisning till verkligt värde av egendom såsom mark, 

byggnader och maskiner är mer relevant för beslutsfattare. Forskning har visat att 

uppåtvisande omvärdering av materiella anläggningstillgångar är korrelerat med 

aktiekursen och är till hjälp för att prognostisera framtida intäkter. Verkligt värde 

tillhandahåller även relevant information berörande restriktioner gällande utdelningar hos 

företag. Utöver förbättringen att lättare förutsäga värdet tillhandahåller verkligt värde 

dessutom större återkopplingsvärde och mer lämplig finansiell information jämfört med 

anskaffningsvärdet vid värdering av materiella anläggningstillgångar (Herrman, 

Saudagaran och Thomas 2006). 

 

Trovärdighet består av verifierbarhet, neutralitet och representativ trovärdighet. Alla 

antas vara vässäntliga i verkställandet att uppnå ett verkligt värde och en rättvisande bild 

av materiella anläggningstillgångar. Verifierbarhet förespråkar generellt sett 

anskaffningsvärdet som mest tillförlitlig vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar. I situationer då det rör självproducerade materiella 

anläggningstillgångar är dock värdering till anskaffningsvärdet inte lika självklar då det 
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under vissa förhållanden bättre lämpar sig att värdera enligt annan metod såsom 

återanskaffningsvärde för att uppnå ett verkligt värde. Neutralitet och representativ 

trovärdighet stödjer värdering baserat på verkligt värde framför anskaffningsvärde för 

värdering av materiella anläggningstillgångar. Vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar på basis av anskaffningsvärde bryts neutraliteten då denna 

introducerar en distinkt konservativ inverkan (Herrman, Saudagaran och Thomas 2006). 

 

Verkligt värde enligt värdering till återanskaffningsvärde antas även vara överordnad 

anskaffningsvärde vid utgångspunkten för jämförbarhet. Redovisning till verkligt värde 

tillåter då materiella anläggningstillgångar som registrerats vid olika tidpunkter att 

värderas på en jämförbar basis. Anskaffningsvärdet hindrar jämförbarheten vid värdering 

av materiella anläggningstillgångarna genom försvårandet att tydliggöra likheter och 

skillnader mellan liknade objekt gentemot återanskaffningsvärdet som tydliggör dessa vid 

varje aktuell tidpunkt (Herrman, Saudagaran och Thomas 2006). 

 

Under åren har värdering till återanskaffningsvärde betraktats som något annorlunda. 

Metoden anses vara en sista utväg när andra metoder inte är lämpliga eller lyckas uppnå 

ett rättvisande värde. Detta på grund av att det inte finns tillräkligt med marknadsdata.  

Avskrivet återanskaffningsvärde kombinerar både marknads och ickemarknadsmässiga 

element och kan därför inte betraktas som marknadsvärde (Wyatt 2009). 

 

Marknadsvärdet betraktas inte som lika tillförlitligt i jämförelse med värdering till 

återanskaffningsvärde vilken kräver att de materiella anläggningstillgångarna ska baseras 

på marknadsmässiga bevis. Återanskaffningsvärdemetoden används för att värdera 

exempelvis fastigheter där det inte finns någon marknad med kontinuerlig prisnivå i 

realtid, men vi kan anta att det finns en möjlig marknad. För att påvisa denna marknad 

krävs finfördelning av information beträffande marknaden för att samla in och skapa 

jämförbara bevis för en viss industri som blir som ett riktmärke. Svårigheten med att 

påtala jämförbara bevis gör att återanskaffningsvärdemetoden istället används (Wyatt 

2009). 

 

Trots fördelar med att använda återanskaffningsvärde påtalas brister. Praktiska 

tillämpningar och implementeringen av metoden är problematisk. Detta då manipulering 

vid värdering till verkligt värde kan vara förekommande och är ett svårthanterligt 

problem då det kan vara svårt att påvisa den felaktiga värderingen av materiella 

anläggningstillgångar (Shipper och Lombardi Yohn 2007). 

1.2.1 Definition av materiella anläggningstillgångar på basis av standarder  

Särskilda standarder tillämpas för redovisning av materiella anläggningstillgångar. 

Internationell normgivning tillämpar IFRS och för materiella anläggningstillgångar 

hämtas dessa huvudsakligen ur IAS 16 och IAS 36. Syftet enligt IAS 16 punkt 1 är att 

ange hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas så att användare av finansiella 

rapporter kan ta del av information om ett företags investeringar i dess materiella 

anläggningstillgångar och förändringarna i sådana investeringar. De grundläggande 

frågorna vid redovisning av materiella anläggningstillgångar är hur redovisning av 

utgifter sammankopplade till den materiella anläggningstillgången ska rapporteras, hur 
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anskaffningsvärdet ska fastställas samt hur avskrivningar och nedskrivningar ska 

redovisas avseende dem. Standarden ska tillämpas vid redovisning av materiella 

anläggningstillgångar förutom när annan standard kräver eller tillåter en annan 

redovisningsmetod enligt IAS 16 punkt 2. Hur värderingsprocessen ska tillämpas 

beroende av omständigheterna finns också behandlat enligt IAS 16 punkterna 29-41 .  

IAS 36 omfattar nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Syftet med IAS 36 

punkt 1 är att beskriva de metoder som ett företag ska använda för att säkerställa att dess 

materiella anläggningstillgångar inte redovisas till ett högre värde än återvinningsvärdet. 

En tillgång redovisas till ett för högt värde om det redovisade värdet överstiger nuvärdet 

av det inbetalningsöverskott som den materiella anläggningstillgången förväntas ge 

upphov till antingen genom att användas i verksamheten eller genom försäljning. Enligt 

standarden ska värdet för den materiella anläggningstillgången då skrivas ned. 

Standarden anger också när ett företag ska återföra en nedskrivning samt vilka 

upplysningar som ska lämnas. Om indikationer finns på att en materiell 

anläggningstillgång behöver skrivas ned, kan företaget behöva göra en ny bedömning av 

den materiella tillgångens nyttjandeperiod, avskrivningsmetod eller restvärde enligt den 

standard som gäller för den materiella anläggningstillgången. Bedömningen görs 

oberoende av om företaget gjort någon nedskrivning tidigare eller inte. Det redovisade 

värdet ska skrivas ned till återvinningsvärdet endast då återvinningsvärdet för en 

materiell anläggningstillgång är lägre än redovisat värde. Denna minskning utgör själva 

nedskrivningen. En nedskrivning ska direkt kostnadsföras i resultatet, om inte 

omständigheterna är sådana så att den materiella anläggningstillgången inte redovisas till 

ett omvärderat värde i enlighet med en annan standard (IFRS Foundation 2010). 

 

Om det inte finns några marknadsbaserade belägg för verkligt värde på grund av den 

materiella anläggningstillgångens särskilda karaktär och att tillgången sällan avyttras 

utom som en del av en befintlig verksamhet kan ett företag behöva uppskatta verkligt 

värde genom att använda en avkastningsbaserad metod eller en metod som bygger på 

avskrivet återanskaffningsvärde IAS 16 punkt 33. 

 

Det verkliga värdet på materiella anläggningstillgångar fastställs normalt baserat på 

marknadsbaserade uppgifter genom en värdering som vanligen styrs av oberoende 

värderingsmän. Det verkliga värdet för materiella anläggningstillgångar baseras normalt 

på marknadsvärdet som fastställs genom värderingar enligt IAS 16 punkt 32. 

 

Motsvarande IFRS upprättas enligt svensk normgivning bokföringsnämndens allmänna 

råd om redovisning av materiella anläggningstillgångar (BFNAR 2001:3). Dessa har 

angivit hur Redovisningsrådets rekommendation RR 12 materiella anläggningstillgångar 

ska tillämpas i näringsdrivande icke-noterade företag som inte valt att tillämpa RR 12. De 

allmänna råden ska dessutom tillämpas när ett sådant företag upprättar 

koncernredovisning. BFNAR 2001:3 motsvarar RR 12 med de undantag som uttryckligen 

anges. Någon skillnad i sak utöver detta är inte avsedd. 
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BFNAR 2001:3 punkt 2 definierar materiella anläggningstillgångar som fysiska 

tillgångar vilka är avsedda att stadigvarande utnyttjas i verksamheten, inklusive för 

uthyrning. Anskaffningsvärde är det belopp som betalts för en materiell 

anläggningstillgång vid anskaffningen eller verkligt värde av vad som erlagts på annat 

sätt. Vidare beskrivs verkligt värde som det belopp till vilket en materiell 

anläggningstillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter 

som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs. 

Materiella anläggningstillgångar värderas som huvudprincip med utgångspunkt från 

anskaffningsvärdet. Efter anskaffningstidpunkten ska en materiell anläggningstillgång 

redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuell nedskrivning samt med tillägg för eventuell uppskrivning enligt BFNAR 

2001:3 punkt 3. 

 

En materiell anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i balansräkningen när det på 

basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är 

förknippas med innehavet kommer att delges företaget och då det också är möjligt att 

beräkna anskaffningsvärdet för den materiella anläggningstillgången tillförlitligt BFNAR 

2001:3 punkt 4. 

 

Inom vägledningen utifrån BFNAR 2001:3 punkt 6.1 definieras en materiell 

anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp som anskaffningsvärdet med avdrag för det 

beräknade restvärdet. Restvärdet är dock ofta försumbart och behöver då inte tas i 

anspråk då avskrivningsbart beloppet ska fastställas. Om det emellertid är sannolikt att 

restvärdet uppgår till ett betydande belopp ska det uppskattas redan vid 

anskaffningstillfället utifrån rådande prisnivå. Om uppskrivning skett ingår 

uppskrivningsbeloppet i avskrivningsbart belopp. 

  

Redovisat värde för en materiell anläggningstillgång ska i vissa fall skrivas ned. Inom 4 

kap. 5 § ÅRL anges att om det finns indikationer på att en materiell anläggningstillgång 

på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med gjorda 

avskrivningar ska den materiella anläggningstillgången skrivas ned till detta lägre värde, 

om det kan antas vara en bestående nedgång av värdet. En nedskrivning ska återföras, om 

det inte längre finns skäl för den. Nedskrivningar och återföringar ska redovisas i 

resultaträkningen. 
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1.2.2 Empiriskt fält   

 

Vi har valt att få ett bredare perspektiv över våra forskningsfrågor. Därför har vi valt att 

implementera dessa under en djupare kvalitativ granskning av ett företag och översiktlig 

granskning av tre företag. Det företag som kommer ligga till djupare grund för studien är 

företaget Mölndals industriprodukter AB
1
, vilka vi haft en djupare kontinuerlig kontakt 

med och där flertalet intervjuer och möten ägt rum. De företag som studien kommer 

granska av mer ytligt karaktär är Volvo, Scania och SKF.  

 

Vi har valt att granska Volvo, Scania och SKF utefter respektive företags årsredovisning 

gentemot MIAB för att delvis kunna jämföra företagen utifrån deras värderingsmodeller. 

Studiens utformning och framtagande av företag är baserat på att samtliga företag bland 

annat är verksamma på den svenska marknaden, tillämpar svensk normgivning i Sverige 

och IFRS som regelverk internationellt, samt att respektive företag har en betydande del 

materiella anläggningstillgångar. Vi har genom studien medvetet valt att fokusera på 

IFRS gentemot den svenska normgivningen med anledning av att den har fler användare.  

1.3 Problemdiskussion 

 

Materiella anläggningstillgångar förser företag med ekonomiska resurser över en längre 

tidshorisont. Materiella anläggningsillgångar måste klassificeras och kapitaliseras och 

deras kostnader allokeras över den tidsperiod som de ekonomiska fördelarna kan 

hänföras till. Generellt accepterade redovisningsprinciper för materiella 

anläggningstillgångar adresserar frågor såsom fastställande av det initiala värdet som 

uppstått vid förvärvet. Utöver detta även värdet som kan presenteras för nutida 

redovisningsperioder och värderingsmetoder som kan hjälpa till för att uppskatta 

kostnaderna för framtida perioder. Enligt internationella redovisningsstandarder tillämpas 

anskaffningsvärde som huvudprincip men det är även accepterat att periodiskt omvärdera 

materiella anläggningstillgångar som används över en längre period om vissa kriterier 

uppfylls. Karaktäristiska egenskaper som kan hänföras materiella anläggningstillgångar 

är att det är fysiska, avskrivningsbara och förbrukningsbara. Det finns fyra farhågor att 

beakta vid redovisning av materiella anläggningstillgångar. Dessa innefattar vilket belopp 

som en materiell anläggningstillgång ska uppta initialt och vid förvärv, hur 

värdeförändringar ska speglas redovisningsmässigt inklusive frågor som berör 

värdeökning och minskningar som följd av nedskrivningar, i vilken takt den materiella 

anläggningstillgångens belopp ska allokeras till framtida perioder samt upptagandet av 

det efterföljande avyttrandet för de materiella anläggningstillgångarna (Epstein och Mirza 

2003).  

 

IFRS standarder ger möjlighet till redovisning av materiella anläggningstillgångar med 

alternativa värderingsmodeller. Värderingsmodellerna i sin tur har sina utgångspunkter i 

redovisningsvärderingssystem respektive marknadsrelaterade värdesystem. Detta ger 

upphov till en lucka i standardsättningen då samma materiella anläggningstillgång kan 

värderas till olika värden genom tillämpning av olika värderingssystem. Ett annat 

                                                 
1
 MIAB 



- 8 - 

 

problem är att jämförbarhetsprincipen mellan företag och redovisningsperioder åsidosätts 

och tolkning av redovisningsdata försvåras (IFRS Foundation 2010). 

 

De materiella anläggningstillgångarna är fysiska tillgångar enligt IAS 16 punkt 6. Företag 

har dem i sitt innehav för att använda dem för produktionen eller för leverans av varor 

och tjänster, vid uthyrning eller eventuellt i administrativa syften och om de förväntas 

användas i perioder längre än ett år. Materiella anläggningstillgångar definieras som 

resurser och kontrolleras av redovisningsenheten. Standarden beskriver hur de materiella 

anläggningstillgångarna ska identifieras, redovisas och värderas samt beskriver vilka 

upplysningar som ska lämnas berörande dem. Enligt IAS 16 punkt 30 ska en materiell 

anläggningstillgång som uppnått klassificering för redovisningen vid förvärvstillfället 

initialt värderas till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdemetoden innebär att den 

materiella anläggningstillgången ska redovisas till dess anskaffningsvärde minus de 

ackumulerade av- och nedskrivningarna. IAS 16 punkt 31 behandlar också 

omvärderingsmetoden vilken innebär att de materiella anläggningstillgångarna efter det 

initiala redovisningstillfället ska redovisas till omvärderat belopp vilket utgörs av verkligt 

värde vid värderingstillfället minus de ackumulerade av- och nedskrivningarna. Det 

verkliga värdet bestäms främst som det aktuella marknadsvärdet men kan även fastställas 

med hjälp av andra metoder. Processen för omvärdering ska göras med sådan kontinuitet 

att det redovisade värdet för de materiella anläggningstillgångarna inte särskiljer sig 

väsentligt från verkligt värde (IFRS Foundation 2010).      

 

IAS 36 punkt 1 omfattar de metoder som redovisningsenheten ska tillämpa för att kunna 

säkerställa att deras materiella anläggningstillgångar inte värderats till högre värde än 

återvinningsvärdet. Detta värde är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och 

nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av framtida kassaflöden som 

enheten kan förvänta sig från en materiell anläggningstillgång eller kassagenererande 

enhet. Om ett nedskrivningsbehov finns för en materiell anläggningstillgång utgörs detta 

av det belopp som överstiger återvinningsvärdet sett från redovisat värde för en materiell 

anläggningstillgång eller kassagenererande enhet. Efter varje rapporteringsperiod ska 

redovisningsenheten utvärdera om det finns indikationer på om någon materiell 

anläggningstillgång minskat i värde. Om indikation på detta finns ska återvinningsvärdet 

för den materiella anläggningstillgången beräknas enligt IAS 36 punkt 10. 

 

Tillämpas värdering av materiella anläggningstillgångar enligt BFNAR 2001:3 punkt 12 

ska företagen huvudsakligen värdera till anskaffningsvärdet. Med reservation för ned- 

och uppskrivning. BFNAR 2001:3 punkt 8 behandlar uppskrivning av materiella 

anläggningstillgångar vilket således utgör ett undantag från huvudregeln (BFNAR 

2001:3). 

 

Enligt ÅRL uppställs inget krav på att uppskrivningar ska ske enligt någon fastställd 

metod. Av lagens förarbeten framgår att enstaka tillfälliga och principlösa uppskrivningar 

snedvrider de enskilda tillgångsposternas inbördes värden och försämrar därmed 

redovisningens informationsvärde (SOU 1994:17). Enstaka väl motiverade 

uppskrivningar är emellertid förenliga med ÅRL (BFNAR 2001:3). 
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Det finns andra problem vilka kan uppstå vid bedömandet av värdet för materiella 

anläggningstillgångar. Dessa uppstår som följd av olika tolkningar och uppfattningar vid 

beaktandet av definitionen och tillämpningen av det materiella konceptet. Problem 

uppstår vid olika bedömningar och redovisningshandlingar som behandlar samma 

område, detta gör att redovisningen blir inkonsekvent. I praktisk handling kan samma 

materiella anläggningstillgång hos ett företag redovisas som en materiell 

anläggningstillgång i balansräkningen medan den i ett annat behandlas som kostnad i 

resultaträkningen. Detta skapar utrymme för manipulering (Elliott och Elliott 2007). 

 

Det har länge diskuterats huruvida redovisning ska återspegla verkliga värden och 

prisförändringar på ett så rättvisande sätt som möjligt (Lin 2000).  

 

Vi upplever att det finns svårigheter vid värdering av materiella anläggningstillgångar 

berörande att uppvisa ett verkligt värde och rättvisande bild av företaget utifrån deras 

livslängd. Därför vill vi undersöka vilka värderingsmodeller som finns och vilken ett 

företag med stort innehav av materiella anläggningstillgångar väljer.      
 

1.4 Frågeställningar 

Vi undersöker sambandet mellan lagstiftning, standarder och värderingsprinciper inom 

området gentemot att undersöka vad företagen tillämpar för värderingsmodell eller 

modeller.   

 

 Nedan presenteras de frågeställningar som ligger till grund för studien. 

 

- Vilken värderingsmodell av de materiella anläggningstillgångarna väljs av företag 

och hur motiveras valet? 

- Vilka värderingsmodeller presenterar teorin?  
 

1.5 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka olika regelverk, värderingsmodeller och vidare 

vilken modell som väljs av företag.  

1.6 Avgränsning 

 

Vi kommer att avgränsa vårt syfte till att undersöka hur man använder värderingsmetoder 

då företag värderar sina materiella anläggningstillgångar. Studien kommer att avgränsas 

till fyra företag. Varav ett huvudobjekt, företaget MIAB. Samt ytterligare tre företag 

Volvo, Scania och SKF för att se om det eventuellt finns skillnader.  
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1.7 Disposition 

 

Uppsatsens utformning upprättas utifrån följande disposition. Kapitel två beskriver 

studiens tillvägagångssätt. I detta kapitel redogörs datainsamling, intervjuer och analys. I 

kapitel tre beskriver vi den teoretisk bas som ligger till grund för studien. I detta kapitel 

beskrivs lagar och standarder som berör värdering av materiella anläggningstillgångar. 

Kapitel fyra innehåller vår presentation av de resultat vi kommit fram till genom 

intervjuer och granskning av årsredovisningar. I kapitel fem sammankopplas empiri med 

teori. Detta material analyseras och leder senare fram till en slutsatts. I kapitel sex 

fortsätter analysen präglad av våra egna åsikter och slutsatser av uppsatsen.  
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2 Metod 

Under denna del av uppsatsen presenteras vårt tillvägagångssätt. Nedan följer en 

presentation av hur forskningsmomentet och studien vuxit fram och genomförts samt en 

diskussion av dess tillförlitlighet. Beskrivning av hur insamling av data genomförts och 

hanterats presenteras också i kapitlet. Vi kommer även diskutera och motivera urval av 

företag inom given bransch för vårt valda problemområde samt uppsatsens trovärdighet.   

 

2.1 Forskningsansats 

 

Vetenskapligt perspektiv inom forskning är en väsentlig grund för att skapa trovärdighet 

för studien. Generellt finns två perspektiv, deduktivt och induktivt. Ur ett deduktivt 

perspektiv utgår man som forskare från tidigare forskning som bedrivits på 

ämnesområdet. Vilket senare leder fram till ett antagande som senare accepteras eller 

förkastas beroende av vad den empiriska efterforskningen frambringar. Det induktiva 

perspektivet utgår i motsatts till det deduktiva från empirisk data som senare alstrar fram 

en teori. Det finns även ett tredje perspektiv vilket kombinerar det induktiva och 

deduktiva perspektivet som benämns som det abduktiva. Detta perspektiv har sin 

utgångspunkt från en teori som sedan prövas under verkliga förhållanden. Teorin kan 

komma att omarbetas för de perspektiv som resulterar i annat än det som teorin påtalat 

(Bryman och Bell 2011).     

 

I studien tillämpas en deduktiv ansats. Studien omfattar redovisningsprinciper, 

standarder, teori och tolkning av praktiken gentemot dessa. Målet med studien är inte att 

generera en ny teori utan snarare att få fram en kritisk reflektion över forskningsområdet 

och föreslå förbättringsåtgärder.  

 

2.2 Undersökningsansats 

 

Vi har valt att rikta in forskningen på en av de största posterna inom balansräkningen, 

nämligen materiella anläggningstillgångar. Vi upplever att det kan uppstå problematik 

vid värdering av dessa, därför vill vi fördjupa oss i detta område. Problemen uppstår 

delvis då det kan uppstå motsättningar och olika uppfattningar om hur en materiell 

anläggningstillgång ska värderas och vad konsekvenserna av olika värderingsmodeller 

kan ge upphov till. Studien kommer att appliceras som en fallstudie på valt huvudobjekt.  

För att angripa forskningsområdet på företagsnivå valde vi att fördjupa oss i ett företag 

mer djupgående och tre andra för mer ytlig granskning av deras årsredovisningar. MIAB 

som är huvudobjekt för forskningen har givit oss stor access till räkenskaperna och annan 

information.  

 

Vid olika undersökningar differentierar sig ofta tillvägagångssättet mellan att vara av 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär, eller en kombination av dem båda. En av de största 

skillnaderna mellan de olika tillvägagångssätten är att det kvantitativa åtagandet har 

mätandet av olika fenomen som centralt incitament, medan det kvalitativa inte har det. 
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Den kvantitativa undersökningen har dessutom en tendens att distansera sig från det som 

efterforskas på ett mer objektivt plan medan det kvalitativa tillvägagångssättet istället 

utvecklar en närmare relation till forskningsobjektet och knyter an på ett mer mottagligt 

plan (Halvorsen 1992).    

 

Den kvantitativa forskningsprocessen är av mycket mer formaliserad karaktär medan den 

kvalitativa är mycket friare och lämnar större utrymme till egna initiativ och egna 

tolkningar av det som efterforskas. Då en av de centrala företeelserna för det kvantitativa 

tillvägagångssättet som ovan nämnt är mätning så rymmer den även strategiutformningar 

och provtagning som särdrag. Detta för att senare kunna generalisera, kvantifiera och 

jämföra olika företeelser. Vilka är egenskaper som den kvalitativa forskningen inte har 

förmågan att uppta då denna inte har någon given form. Den kvalitativa 

forskningsprocessen utarbetas istället i takt med att undersökningen tar form och är då 

mer specificerad och djupgående på det efterforskade området i motsatts till den 

kvantitativa som rymmer ett bredare forskningsspann. Den kvalitativa 

undersökningsfasen fokuserar istället på färre objekt för att skapa sig en mer detaljerad 

och heltäckande bild för att kunna besvara frågeställningarna (Holme och Solvang 1997).    

 

Vår studie är till formen en fallstudie och bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt, detta 

för att knyta vår empiri till våra frågeställningar och för att styrka studiens 

verklighetsförankring. Det empiriska materialet som undersökningen genererat består av 

granskning av årsredovisningar, intervjuer och deltagande observationer. Granskningen 

av övriga tre företag är inte tillräckligt djupgående för att kunna kvantifiera eller 

generalisera erhållna resultat annat än att styrka antaganden och tolkningar för vårt 

djupgående forskningsobjekt MIAB.  Erhållen primärdata har redogjorts och tolkats 

utifrån en förutsättningslös grund, vilket karaktäriserar ett kvalitativt tillvägagångssätt 

(Merriam 1994).  

2.3 Forskningens utformning 

 

Studien genomförs som en fallstudie för MIAB vilket är en fördel då dessa genomförs 

utefter verkliga förhållanden. Nackdelen med fallstudier är att det är svårt att se hur de 

kommer att ta form i andra sammanhang än de givna förutsättningarna, vilket även 

styrker vårt antagande om att denna studie inte kommer kunna generaliseras (Merriam 

1994). 

 

Inom denna studie kommer vi att använda oss av ett deskriptivt tillvägagångssätt vid 

metodvalet. Detta på grund av att det avgränsade området som efterforskningarna utförts 

inom befinner sig i ett givet sammanhang där det dessutom finns tillgång till viss 

bakgrundsinformation (Wallén 1996). 

2.4 Datainsamling 

 

Processen av datainsamling har anpassats efter studiens syfte och tillvägagångssätt och 

för att kunna besvara problemformuleringarna. Erhållen data är det material som senare 

kommer ligga till grund för vidare diskussion och analys. 
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Datainsamlingsprocessen är generellt kvantitativ eller kvalitativ. Vilken som används är 

beroende av syftet med forskningen. Den kvalitativa processen utförs ofta i samband med 

en mer specificerad och djupgående studie medan den kvantitativa som namnet säger är 

mer inriktad på att hantera större summor av forskningsobjekt med kvantitet och 

kvantifiering av data i fokus (Wallén 1996). 

 

Då studien är en fallstudie antar den framförallt den kvalitativa processens utformande 

med en mer djupgående karaktär på forskningens fältområde. Fallstudie som 

forskningsmetoden är dessutom deskriptiv vilket ger utrymme för vidare tolkning av 

insamlad data (Merriam 1994). 

 

Vår studie kombinerar insamling av såväl primär- som sekundärdata. Detta i form av 

intervjuer och deltagande observationer parallellt med granskning av olika typer av 

dokument. Enligt Bryman och Bell (2010) är det vanligt att man vid kvalitativ forskning 

såsom inom fallstudier kombinerar flera tillvägagångssätt för att samla in data. Med 

anledning av att antingen stärka eller förkasta det som tidigare undersökningar påvisat. 

Vilket är ett av motiven till att medtaga tre företag som granskats mer ytligt via deras 

årsredovisningar.   

 

2.4.1 Tidigare studier 

 

Det har gjorts en hel del tidigare forskning berörande materiella anläggningstillgångar. 

För att få inspiration och en överblick över ämnet granskade vi tidigare studier för att 

senare inta vårt ämnesområde. Den tidigare forskningen som vi tagit del av har 

framförallt behandlat ämnen såsom lagstiftning, redovisningsbeteenden, 

redovisningseffekter, revision och olika former av värderingsproblematik. Då vi 

granskade värderingsproblemtiken insåg vi att detta var ett brett ämne med många 

svårigheter. Vilket gav upphov till att vi såg behovet av att forska mer ingående och 

detaljerat på området. 

 

För att vi skulle kunna identifiera och förstå vårt problemområde var vi tvungna att gå in 

och studera vad som redan fanns publicerat inom ämnet. Denna ämnesorientering inom 

litteratursökningen ger svar på viktiga frågor för studiens senare del (Friberg 2006).  

 

2.4.2 Efterforskning 

 

Efterforskningarna som har gjorts gjordes framförallt med anledning av att vi skulle 

kunna avgöra vilken vald inriktning inom ämnet materiella anläggningstillgångar som 

senare skulle kunna fungera som forskningsbidrag istället för att upprepa redan tidigare 

efterforskningar granskades standarder, teori och tidigare studier 
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Vi valde även att besöka olika internetsidor för att få en uppfattning om hur den allmänna 

diskussionen gällande problemområdet fördes. Medvetenheten om att Internet är vår tids 

största distributionskanal fanns med vilket gjorde att vi var tvungna att granska med stor 

försiktighet och noggrannhet (Friberg 2006).  

     

Då vi fått upp ett intresse och börjat styra in oss på angivet problemområde började även 

processen med att söka och granska litteratur för att få en överblick om hur studiens 

genomförande skulle gå tillväga. Parallellt med att vi sökte information pågick även 

dokumentation av det material som ansågs vara av intresse för studien för att skapa 

struktur och hålla arbetets delar samlade (Friberg 2006). 

 

Bibliotekspersonalen vid Borås högskola och Göteborgs stadsbibliotek har varit till hjälp 

vid insamlingen av data, vilka hade stor erfarenhet av uppsatsskrivande och kunde bidra 

med värdefulla råd. Förekommande ord och formuleringar som använts vid 

informationssökningen var tillgångsredovisning, verkligt värde, anskaffningsvärde, IFRS, 

värdering materiella tillgångar, värderingsproblematik och marknadsbaserad värdering. 

2.5 Intervjuer 

 

Intervjufrågorna som använts var till en början strukturerade och anpassade efter våra 

forskningsfrågor och problemområde för att dessa skulle besvaras och bygga upp studien. 

Desto längre vi kom i forskningsprocessen mynnade dessa ut i mer öppna samtal som 

omfattade de frågor och svårigheter som vi stött på vilka vi ofta kunde få besvarade. 

Dock hade författarna alltid med vissa strukturerade frågor då helt ostrukturerade 

intervjuer sällan kommer till användning som det enda sättet för att samla in kvalitativ 

data (Merriam 1994). 

 

Inför den första intervjun tilldelades respondenten i förtid ett frågeformulär, dock 

kännetecknas kvalitativa studier av att den information som förmedlas gör detta via 

detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, människor och företeelser med hjälp 

av ord vilket ger respondenten eget utrymme att besvara frågorna öppet (Merriam 1994).  

 

Den första intervjun ägde rum på MIABs huvudkontor i Mölndal utanför Göteborg. Inför 

mötet hade vi kontakt via mail med företagets finanschef där frågor inför mötet sändes 

över. Detta för att respondenterna skulle få en möjlighet att förbereda sig inför mötet. Vid 

intervjutillfället träffade vi finanschef Anders Ericsson ostört på hans arbetsrum. Med 

tillåtelse av respondenten spelades intervjun in. Utöver ljudupptagningen antecknade vi 

båda under mötet. Efter intervjun hade avslutats gjordes en rundvandring i MIABs 

lokaler. Intervjun och materialet som samlades in bearbetades omgående efter avslutat 

möte. Vi gick vid flertalet gånger tillbaka till ljudupptagningen för att säkerställa 

informationen.  

 

Då sammanställningen av de svar som givits vid intervjutillfället sammanställts skickades 

en kopia av dessa till respondenten för att säkerställa att vi uppfattat och återgivit dessa 

korrekt. Mindre korrigeringar av intervjuunderlaget utfördes av respondenten. 
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Vid andra intervjutillfället träffade vi finanschefen över en lunch där mer djupgående 

frågor angående hur MIAB arbetar redovisningsmässigt diskuterades. Frågorna som 

ställdes berörde främst värdering av företagets materiella anläggningstillgångar och 

eventuell problematik som kan uppstå i samband med detta. Under forskningsprocessen 

har vi haft kontinuerlig kontakt med MIAB, både med finanschef och VD. Dels med 

upprepade möten samt via telefon och mail.  

 

En tid efter det första intervjutillfället ägde en intervju rum med MIABs VD Berndt 

Denberger. Även han tilldelades i förväg frågor för att inför mötet få en chans att ta 

ställning till det som vi ville diskutera. Även intervjun med Berndt spelades in via 

ljudupptagning vilket var en klar fördel för att underlätta transkriberingen av 

intervjuunderlaget. Även denna sammanfattande intervjudata skickades över till Berndt 

för godkännande av att upptagen information formulerats med ett korrekt budskap.     

2.5.1 Respondenter 

 

Då vi planerade för vilka respondenter som skulle kontaktas för en fråga om att kunna 

medverka inom forskningen valdes de på företagsnivå ut efter matchning mot 

problemområdet. Inför intervjuerna valde vi att ha kontakt med respondenter vilka var 

kunniga inom det ekonomiska området samt hade insikt i problemområdet. En bra 

respondent anses känna till kulturen om det som efterfrågas men även ha förmågan att 

reflektera och i ord formulera vad som sker (Merriam 1994).  

 

Vi intervjuade VD Berndt Denberger och Finanschef Anders Ericsson som har de 

ledande posterna hos industriföretaget Mölndals Industriprodukter AB.  Båda har total 

insikt i företagets räkenskaper och organisation. Majoriteten av intervjuerna gjordes via 

fysiska möten men även över telefon och mail. 

 

2.5.2 Urval 

 

Efter att vi granskat stora mängder av information som var integrerade med ämnet 

började arbetet med att lokalisera problemområdet. Efter det att problemområdet 

etablerats påbörjades arbetet med att mer specifikt ta fram problemformuleringar och 

syfte med studien.  

 

Då vi tagit del av stora mängder sekundärdata inföll en vilja om att angripa 

forskningsfrågan även på det praktiska planet mer ingående vilket gjorde att beslut 

fattades om att ett företag med stor mängd materiella anläggningstillgångar skulle delta i 

studien. Efter överläggande valda vi att kontakta industriföretaget MIAB då dessa 

uppfyllde kriterierna gällande de materiella anläggningstillgångarna samt att goda 

accessmöjligheter lovades då ledningen hos det berörda företaget fann forskningsfrågan 

relevant för deras verksamhet.  

 

Vi insåg även att vidare granskning skulle behövas vilket gjorde att beslut fattades om att 

granskning av årsredovisningarna för SKF, Scania och Volvo skulle genomföras. Valet 
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av dessa företag baserades på att de har en stor mängd materiella anläggningstillgångar 

samt att de enligt svensk normgivning tillämpar samma regelverk som MIAB. Dessutom 

använder de sig av IFRS standarder internationellt vilket var en aspekt vi önskade för att 

erhålla en bredare syn över standarderna generellt sett.    

 

Anders Ericsson finanschef för MIAB var den som fungerade som kontaktperson och 

svarade i störst utsträckning på intervjuer och andra frågor. Anders Ericsson har arbetet 

på företaget i sju år med samma befattning och sett företaget utvecklas från år till år även 

om konjunkturen inte alltid varit den mest gynnsamma. Anders har i botten en 

ekonomiutbildning och har tidigare i sin yrkesbana haft chefsbefattningar för såväl SEB 

som Länsförsäkringar. Berndt Denberger VD och ägare för företaget har erfarenhet av 

såväl styrning som ekonomi.       

 

Då vi börjat angripa problemområdet samt beröra forskningsfrågorna infann sig en vilja 

om att titta något bredare på det som skulle efterforskas. Framförallt för att få en bättre 

känsla för våra mer djupgående efterforskningar inom MIAB och för att få en större 

kännedom för hur vårt forskningsområde hanterades redovisningsmässigt hos andra 

företag av liknande karaktär. 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

 

Validiteten inom forskningsprocessen hanterar måttet om hur väl en fråga mäter det som 

forskningsfrågan omfattar. Detta då individer tolkar samma frågor på olika sätt vilket gör 

att helt olika svar kan avges för samma fråga, vilket gör att validiteten sänks. Det finns 

inga sanna svar utan fokus ligger istället på att mäta hur olika begrepp tolkas. För att 

stärka en studies inre validitet, det vill säga träffsäkerhet inom forskningsområdet kan 

man jämföra svaren som erhållits för samma fråga. Om svaren är likvärdiga eller antas 

avspegla den ställda frågan kan man anta en ökad validitet och då finns också en tanke 

om att jämföra forskningen externt sett i andra likvärdiga sammanhang (Bryman och Bell 

2011).      

 

En studies reliabilitet behandlar istället frågan om hur väl tillvägagångssättet inom 

forskningen kan upprepas. Alltså huruvida utfallet vid ett upprepat forskningstillfället är 

likvärdigt med det tidigare, och därmed om det ökar eller minskar (Merriam 1994). 

 

Grad av reliabilitet och validitet är båda viktiga aspekter för att öka forskningens 

trovärdighet och tillförlitlighet. För att underlätta och i alla fall inte motverka dessa 

aspekter är det viktigt att ställa välformulerade frågor som vidrör studiens syfte och 

problemområde och inte ställa närbesläktade frågor som eventuellt kan skapa förvirring 

för respondenten.  

 

Inom vår studie som är av kvalitativ karaktär har vi försökt att ställa de frågor som varit 

förutbestämda så rakt som möjligt för att underlätta ställningstagandet för 

respondenterna. Då vissa frågor varit av mer ostrukturerad karaktär anser vi att vi givit 

utrymme åt respondenterna att själva svara utan någon påverkan utifrån. Dessutom anser 
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vi oss själva genom vår återkoppling av intervjumaterialet som vi efter varje 

sammanställning skickat till respondenten varit proaktiva för missförstånd och 

feltolkningar.  

2.7 Dataanalys 

 

Berörd data som samlats in till studien har bearbetats och analyserats i olika steg. Detta 

med anledning av att de moment som studien innehåller i form av intervjuer och 

orientering inom sekundärdata skett parallellt. Detta förfarande är förekommande i 

studier som upptar en kvalitativ form är insamlingen och analysen av information en 

rekursiv och dynamisk process (Merriam 1994).  

 

Dock har vi varit noga med att efter varje intervjutillfälle direkt efteråt analysera den 

information som utvunnits. Detta för att undgå att missa något samt direkt släta ut 

eventuella frågetecken då minnet av intervjun är färskt, vilket ökar intervjumaterialets 

kvalitet och trovärdighet (Merriam 1994). 

 

Vad som under studiens gång varit viktigt är att knyta an verklighetsförankringen till 

ämnesområdet därför har vi ständigt diskuterat och analyserat förhållandet mellan teori 

och praktik samt jämförbarheten dem emellan från framtagen sekundärdata. Analys av 

information är den process som går ut på att skapa mening av den. Insamling och analys 

av information är en verklig process som ständigt pågår under studiens gång och kan 

egentligen pågå hur länge som helst då fler frågor väcks efter att informationsinnehavet 

ökar. Vi valde tillslut att ta beslut om att avsluta informationsinsamlingen, vilket också 

skapar tid för organisering av information och starten av intensivanalysen kan påbörjas. 

Alla dessa moment är centrala i fallstudiens struktur (Merriam 1994). 

2.8 Källkritik 

 

Under denna studie har vi använt material både från primära- och sekundära källor. 

Primärdata från framförallt huvudkällan som i vårt fall är MIAB. Sekundär 

databehandling på företagsnivå har berört granskning av årsredovisningar för MIAB, 

Volvo, SKF och Scania. Sekundärdata har inhämtats från litteraturbaserade källor, 

dokument, elektroniska källor och artiklar från vetenskapliga tidsskrifter inom ämnet. Vi 

har granskat alla källor kritiskt som medtagits i studien vilket är en nödvändighet (Friberg 

2006). 

 

Den kritik vi själva kan rikta är att granskningen av de övriga tre företagen skulle varit 

mer ingående eller att fler företag skulle medtagits vid granskandet av årsredovisningarna 

för att få ytterligare tyngd i studien samt för att kunna generalisera.   
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2.9 Metodkritik 

 

Påtalade svagheter som finns hos kvalitativ forskning är riktade mot att utfallen som 

forskningen medför i stor utsträckning bygger och genomsyras av forskarens egna 

preferenser om vad som är viktigt vilket påtalas av Bryman och Bell (2011). Detta gör att 

upprepningsmomentet som är en viktig aspekt försvåras. Fallstudien som sådan har också 

förmågan att överdriva och förenkla i vissa sammanhang menar Merriam (1994). 

 

Då vår studie och forskning framförallt är av kvalitativ karaktär och endast omfattar 

djupare granskning av ett företag är kritiken ganska given. Då det är svårt att generalisera 

de resultat som vi erhåller för andra enheter än den som efterforskats (Friberg 2006). 

 

Den kritik vi själva finner på metodnivå är att studien eventuellt skulle antagit en viss del 

av den kvantitativa forskningens aspekter för att lättare kunna generalisera de resultat 

som erhållits. Eller att vi skulle tagit kontakt med samtliga företag som studien omfattar 

för att ge dem utrymme till att yttra sig.  
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3 Teoretisk referensram 

För att bygga upp vår studie och fördjupa oss inom forskningsområdet ville vi undersöka 

redovisning ur ett större perspektiv. Därför har vi valt att bygga upp en referensram efter 

redovisningsteori, teoribegreppet, standarder och principer inom redovisning samt 

berörd forskning och reglering för forskningsområdet. För att få olika perspektiv på 

ämnet har vi i vissa fall valt att granska samma begrepp och definitioner beskrivet av 

olika författare. 

 

3.1 Definition av Materiella anläggningstillgångar  

 

Materiella anläggningstillgångar ska redovisas antingen när det är troligt att framtida 

fördelar kommer att tillfalla dem eller då deras kostnad kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. Den initiala värderingen baseras på anskaffningsvärdet. Främst används 

anskaffningsvärdet vid värdering av materiella anläggningstillgångar men det är också 

tillåtet att använda värdering till verkligt värde för de materiella anläggningstillgångarna. 

Om omvärderingar sker bör dessa krediteras till reserver och inte ändra en tidigare 

skattekostnad. Minskningar i värderingen bör alltså belasta resultatet och inte vända en 

tidigare kredit till reserver. När det gäller vinst eller förlust vid avyttrandet av en 

materiell anläggningstillgång ska detta beräknas med hänsyn till det redovisade värdet 

(Nobes och Parker 2004). 

 

Den amerikanska normgivaren IASB definierar en materiell anläggningstillgång som en 

resurs som kontrolleras av företaget som en följd av en inträffad händelse. Den förväntas 

även ge framtida ekonomiska fördelar som väntas tillfalla företaget. Om en kostnad ökar 

för att matcha de framtida intäkterna måste detta redovisas i balansräkningen inom ramen 

för en materiell anläggningstillgång (Nobes och Parker 2004). 

 

En materiell anläggningstillgång ska redovisas när det uppfyller definitionen av en 

materiell anläggningstillgång som nämnts ovan, detta gör att det förmodligen kommer att 

medföra framtida fördelar och att de tillförlitligt kan beräkna dess kostnad. Materiella 

anläggningstillgångar ska alltså initialt värderas till dess kostnader. Därefter kan de i 

fortsättningen värderas till anskaffningsvärdet, med reservationer för avskrivningar 

(Nobes och Parker 2004). 
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3.2 Redovisningsprinciper och redovisningspraktik  

 

En teori är en systematisk sammanställning av de regler och eller principer som är 

underliggande eller styr en samling av olika fenomen. En teori kan ses som ett ramverk 

som tillåter organisering av idéer, upplyser om fenomen samt är förutsägande om 

framtida beteenden. Redovisningsteori är den gren inom redovisningen som består av 

systematiska redogörelser av principer samt metoder som skiljer sig från praktiken. En 

teori är framförallt en förklaring. Det finns en utbredd missförståelse om att en teori 

måste kunna stödjas i förutsägbarhet (Most 1977). 

 

Principer är jämförbart med hur forskarna definierar en komplett ekvation där alla 

parametrar fyller ett syfte. Sådana ekvationer bör vara mer än resultatet av experimenten 

då de visar att signifikanta samband finns mellan de berörda delarna. Grundekvationen är 

en mycket kompakt förklaring i form av en sorts rubrik i det berörda teoriområdet 

(Littleton 1953). 

 

Redovisning är delvis uppbyggt på principer som genomsyras av normgivningen. Nedan 

definieras generella redovisningsprinciper, vilka har betydelse för tillgångsredovisning. 

 Redovisning ska underlätta tillgängligheten av all information som kan beskriva 

ett finansiellt tillstånd eller status av ett företag, samt dess tillvägagångssätt för 

hur kapital har intjänats.   

 Transaktioner som läggs till eller dras från kapitalet måste frånskiljas från dem 

som läggs till eller dras från intäkterna. Dessutom i de fall då båda scenarier 

existerar i en transaktion måste båda tydliggöras. 

 Ett trovärdigt historisk händelseförlopp måste kunna uppvisas och styrkas av 

samtliga transaktioner som företaget utför. Denna schemamässiga organisering av 

transaktionerna måste även vara analytiskt för att särskilja kapital och inkomster. 

 Användningen av materiella anläggningstillgångar involverar fördelningen av 

kapital och inkomst över flera redovisningsperioder. Noggrannheten hos 

redovisaren beror i stor utsträckning på utövandet av att ha kompetent omdöme 

och professionalism under arbetet av dessa fördelningar. 

 Basen av behandlingen som berör de olika objekten ska följas genomgående från 

period till period, då någon form av förändring i behandlingen sker ska detta 

medvetet uppföljas och förändringen ska vidare granskas. 

 Den möjliga utsträckningen av oförutsedda händelser av negativ karaktär påkallar 

behandling av konservativ karaktär där omdöme måste appliceras i 

beslutsfattandet (Most 1977). 

 

En princip inom detta ämne är en förklaring, koncist formulerad i ord för att komprimera 

en viktig relation för redovisningens idéer. Detta för att redovisningen delvis ska kunna 

uppfylla sina grundläggande ändamål. Med anledning av detta måste metoder utarbetas 

för att separata beräkningar av företagets kapital och företagets nettoresultat skall finnas. 

Detta förhållande löper mellan grundläggande ändamål och för distinktion mellan de 

materiella anläggningstillgångar och dess utgifter. För att mäta den totala kostnaden för 

att producera periodiska intäkter, måste vi räkna in och sätta de materiella 

anläggningstillgångarna som växer under en längre tid i relation till uppkomsten av nya 
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produkter. De måste även sättas i samband med den periodiska omvandlingen av de 

växande tillgångskostnaderna till följd av kostnaderna. Syfte är att mäta kostnaderna för 

att producera intäkterna och ha en metod för periodisk avskrivning av den materiella 

anläggningstillgångens kostnad (Littleton 1953). 

 

Nobes (2005) beskriver tre typer av principer och regler i en redovisningskontext. Typ A; 

allmänna kriterier som berör t.ex. rättvisande prestation, definitionen av elementen i 

redovisning, speciellt vid företräde av materiella anläggningstillgångar och definitionen 

av ansvar. Typ B; Konventioner är t.ex. försiktighet. Dessa principer sätts i kontrast till 

”reglerna” som är typ C; regler, här undersöks t.ex. kravet att mäta lager till det lägsta av 

anskaffningsvärde och marknadsvärde (Nobes 2005). 

 

3.3 Bedömning av värde i samband med materiella 
anläggningstillgångar  

 

En försiktig bedömning av ett företags materiella anläggningstillgångar är en nödvändig 

fas i processen att värdera dem och företaget. Trots betydelsen att hålla en jämn 

företagsutveckling och tanken om ett fortsatt överlevande företag speglas detta av att 

företagets värde ska underlätta för att stärka maktpositionen gentemot övriga aktörer. En 

sådan bedömning är väsentlig för en ordentlig tolkning och utvärdering av den beräknade 

inkomsten (Paton 1952). 

 

Då de materiella anläggningstillgångarna i industriföretag och producerande företag 

bevisligen upptar en stor del av balansräkningen på grund av deras volym antas det inte 

vara felaktigt att lägga dem med företrädesrätt med respekt till det genererande 

kassaflödet. Detta betyder att den förväntade nivån av intjäning kan tydas som en 

kombination av två delar. Den första delen rättfärdigar engagemanget i de materiella 

anläggningstillgångarna, med andra ord den mängd som krävs för att täcka investeringen 

i sådana tillgångar med en kapitalattraherande återbäring. Den andra delen kan definieras 

som överskottet om det uppstår ett sådant av den totala beräknade inkomsten (Paton 

1952). 

 

Värdering av ett företags materiella anläggningstillgångar består av att fästa en numerisk 

kvantitet till en beteckning eller attribut av ett objekt. Objekt såsom en materiell 

anläggningstillgång eller aktivitet inom produktion. Det har länge pågått en debatt om 

huruvida ett företag på ett så rättvisande sätt som möjligt ska värdera sina materiella 

anläggningstillgångar. Debatten utgörs av förespråkare för värdering till 

anskaffningsvärde med historisk betoning gentemot förespråkare för värdering till 

verkligt värde med fokus på nutid och framtid. De som förespråkar det historiska 

perspektivet anser att anskaffningsvärdet bättre berättar företagets historia medan de som 

förespråkar framtidsperspektivet menar att nutidsredovisning bättre prognostiserar vad 

som komma ska. Den historiska sidan har en benägenhet att fokusera mätningen av 

inkomsterna som det centrala inom redovisningen. För dem är balansräkningen en 

redogörelse av den kvarvarande summan som medtages till den kommande perioden. Ur 

det historiska perspektivet är därför värdering av de materiella anläggningstillgångarna 
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bäst indirekt. De som förespråkar framtidsperspektivet tenderar istället till att göra 

balansräkningen till den centrala enheten inom redovisningen där inkomsten särskiljs som 

en andra åtgärd (Hendriksen ochVan Breda 2001). 

 

Värderingsprocessen inom redovisningen hos företag är den process som används för att 

tilldela meningsfull kvantitativa monetära summor. Detta för materiella 

anläggningstillgångar eller andra processer som verkar inom företaget eller på annat sätt 

bidrar så att de är aggregerande eller uppdelade som krävs för olika situationer. Innan 

värderingsprocessen kan ta form krävs ett specifikt attribut vilket ska mätas. Val av 

attribut är beroende av vad som ska värderas. Exempelvis så kan det vid värdering av 

fabriker och materiella anläggningstillgångar såsom maskiner vara lämpligt att använda 

ett attribut såsom fysisk kapacitet till förfarandet. Värdering av materiella 

anläggningstillgångar kan användas i monetära syften. Exempelvis för att kunna visa ett 

högre värde av ett företags materiella anläggningstillgångar för att stärka 

balansräkningens tillgångssida för att utåt sett visa en starkare position värdemässigt. 

Eventuellt i tider med nyinvesteringar som kräver kapital i åtanke (Hendriksen och Van 

Breda 2001).       

 

Under 1920-talet ökade prisnivåerna vilket innebar att det blev motiverat att omvärdera 

sina materiella anläggningstillgångar då deras anskaffningsvärden inte uppvisade en 

rättvisande bild av dem värdemässigt. Men år 1929 föll priserna och de materiella 

anläggningstillgångarna kom denna gång att omvärderas men denna gång nedåt istället. 

Erfarenheten av detta pekar på att när det talas om ”permanent” så handlar det om en 

mycket lång tid (Littleton 1953). 

 

Om de materiella anläggningstillgångarna ökar eller minskar i värde beror på hur det 

ekonomiska tillståndet befinner sig allmänt. Beroende av detta kommer beräkningen av 

företagets nettoresultat i motsvarande påverkas oavsett faktiska transaktioner. Dock 

behöver vi komma överens om att förändringar i de ekonomiska förhållandena påverkar 

nettoresultatet även utan omvärdering av de materiella anläggningstillgångarna. Detta 

beror på att förändringar i villkoren påverkar köpare och säljare och genom dem påverkas 

priserna och de faktiska transaktionerna. Priset för dessa transaktioner påverkar i sin tur 

det beräknade nettoresultatet för båda parter. Att bedöma värdet av företagets egna 

materiella anläggningstillgångar upp eller ner handlar bara om att lyckas ändra siffrorna 

för fastigheten eller maskinen som vi redan har. Det finns ingen ökning av investerade 

kostnader, bara en förändring från investerade kostnader för att uppskatta värdet. 

(Littleton 1953). 

 

För ledningen handlar det om att ändra sitt sätt att göra sina beräkningar på, beroende på 

rådande omständigheter. Trenden för redovisning och dess utveckling har under de 

senaste hundra åren handlat om att göra redovisningsresultaten mer pålitliga och mindre 

oberäkneliga.  Att göra så att redovisningen mer stämmer överens med det som är 

verifierbart. Även att kunna beakta den objektiva fakta som ges av det givna företaget 

och som gör det mindre utsatt för dåliga råd eller ger fel föreställningar hos ledningen om 

vad siffrorna egentligen kan ge för intryck då dem är ute efter att ha det bästa intrycket 

(Littleton 1953). 
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3.4 Principbaserade gentemot regelbaserade normer  

 

Redovisningsstandarder byggs på redovisningsprinciper. Standarder som tas fram har ett 

mål att uppnå. Det finns en allt större efterfrågan och tillämpning av det professionella 

omdömet hos redovisaren för att fullgöra principerna och standardens mål i dagens läge. 

Beechy (2005) diskuterar hur integrationen bör se ut mellan redovisningsstandardens mål 

eller syfte, omdömet hos redovisaren i förhållande till vilka principer som ska genomsyra 

i förhållande till den regel som lagmässigt verkar och ska fungera för alla involverade 

parter. Han menar att det är bortkastat att ha standarder och regler om de ej 

överrensstämmer med de övergripande mål som finns. Det är viktigt att tidigt veta och 

arbeta efter syftet med standarden annars gäller det att tidigt styra om standarden för att 

få den att fungera såsom det var tänkt från början. Användandet av omdöme har påtalats 

vara en bristande del inom redovisning vilket gjort att vikten av det nu poängteras och 

efterfrågas. Omdömets plats har till viss del skiftat från professionella redovisare till 

chefer. Samtidigt som komplexiteten och antalet redovisningsstandarder ökar så minskar 

kontrollen av chefens roll (Beechy 2005).         

 

FASB påtalar att de finansiella amerikanska rapporteringsstandarderna generellt sett är 

principbaserade skiljt från FASBs konceptuella ramverk Schipper (2003). Standarderna 

innehåller även element som gör att de ibland framstår som regelbaserade. 

Jämförbarheten, relevansen och pålitligheten hos standarderna påverkas av de delar som 

är regelbaserade där den största vikten riktas mot detaljerade och välstrukturerade 

implementeringsguider. Dessa strukturerade guider påverkar jämförbarheten om den ens 

existerar, och i så fall på vilken nivå inom den amerikanske rapporteringen. Det påtalas 

att om den principbaserade delen hos redovisningsstandarder ökat i samband med ökade 

inslag av omdöme så hade nivån och jämförbarheten inom regleringen och 

rapporteringen ökat (Schipper 2003). 

 

2002 publicerade FASB ett diskussionsunderlag angående om USA:s standardsättning 

skulle röra sig från ett ”regelbaserat” tillvägagångssätt mot ett mer ”principbaserat”. Det 

ska även poängteras att USA:s regler ofta baseras på principer. Idag använder 

standardsättarna principer för att framställa reglerna för dem som upprättar de finansiella 

rapporterna. Nobes (2005) föreslår att speciella standarder hellre ska ses som mer eller 

mindre regelbaserade och ger förslag på att regler skulle kunna öka noggrannheten 

mellan hur normgivarna kommunicerar deras krav och hur det kan minska den typ av 

intryck som leder till aggressivare rapporteringsval för ledningen. Dock så poängterar han 

att regler även kan leda till överdriven komplexitet i struktureringen av transaktioner. För 

en del ämnen så kan användningen av anpassade principerna leda till klarare 

kommunikation samt till en mer precisering utan att för den delen behöva använda de 

rådande reglerna (Nobes 2005). 
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Nobes (2005) vill utvärdera hur användandet av principer kan leda till att en normgivare 

förlitar sig alltför mycket på reglerna. Regler har ett antal fördelar i form av ökad 

jämförbarhet, ökad verifierbarhet för revisorer och tillsynsmyndigheter samt förbättrad 

kommunikation mellan standardsättarnas intentioner. Förutom att balansera fördelar och 

nackdelar med mer detaljerade regler och standarder möter normgivarna ibland 

konkurrerande principer. En svårighet kan vara att handla utifrån relevans och 

tillförlitlighet. Beräkningar av aktuella värden av framtida kassaflöden kan vara relevant 

data, medan andra beräkningar kan ha för låg tillförlitlighet för att de ska kunna användas 

som underlag. Normgivare är också föremål för politiska påtryckningar, speciellt från 

ledningen av stora företag. Att ge vika för politiska påtryckningarna kan vara en 

anledning till att man avviker ifrån principerna (Nobes 2005). 

 

Nobes (2005) anser att jämförbarhet är en viktig del inom den finansiella rapporteringen 

och att regler kan hjälpa till att skapa detta. Dock kan det vara så att en del av reglerna i 

befintliga standarder uppstår eftersom en standard baseras på en missanpassad princip för 

den standardens ändamål eller på grund av att det saknas en princip. Användningen av en 

mer lämplig princip skulle minska behovet av godtyckliga och detaljerade regler. Därför 

kan avlägsnandet av reglerna ibland förknippas med ökad tydlighet och jämförbarhet. 

Nobes (2005) understryker dock att han inte menar att antyda att en principbaserad 

standard alltid är bättre än en regelbaserad standard, eller att den uppmärksammade 

användningen av principer kommer att leda till mindre komplexa regler. Dock så kan 

standarder inom vissa delar av redovisningen innehålla omfattande regler och valfria 

redovisningsmetoder på grund av brister inom principerna eller på grund av att 

användningen av en olämplig princip inte finns inom ramarna. I dessa fall kan 

standarderna vara tydligare och leda till en ökad jämförbarhet samtidigt som reglerna 

successivt minskas (Nobes 2005). 

 

Förbättringar uppstår vid ökning av tydlighet, minskad komplexitet och minskad 

motivation för strukturerade transaktioner. Men en ökad tydlighet kan ibland förknippas 

med en minskning av regler. Vi kan inte säga att principbaserade standarder alltid är 

tydligare än regelbaserade standarder. Ser vi till materiella anläggningstillgångar ges 

förslag till förbättringar i form av att tillgångar av liknande slag ska mätas på samma sätt 

(Nobes 2005). 

 

3.5 Anskaffningsvärde  

 

Standarden IAS 16 reglerar materiella anläggningstillgångar såsom mark, maskiner, 

inventarier och byggnader. För att en utgift ska kunna möjliggöras i balansräkningen och 

definieras som en materiell anläggningstillgång krävs enligt denna standard att framtida 

ekonomiska fördelar som kan sammankopplas med den materiella anläggningstillgången 

sannolikt kommer tillkomma företaget. Dessutom att anskaffningsvärdet på tillförlitligt 

sätt kan beräknas. Den årliga förbrukningen av den materiella anläggningstillgången 

matchas mot intäkter vilket senare kommer basera valet av avskrivningsmetod- och plan 

för den materiella anläggningstillgången. Dock ska restvärdet ej avskrivas, det vill säga 

det värde den materiella anläggningstillgången kan tänkas ha vid en eventuell försäljning 
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av den materiella anläggningstillgången efter det att det faktiska företaget haft den 

materiella anläggningstillgången i sin besittning och är helt färdig med dess avskrivning 

(IFRS Foundation 2010). 

 

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång består av: 

 Inköpspriset, inklusive tullavgifter vid eventuell import och punktskatter efter 

avdrag för handelsrabatter och andra rabatter. 

 Eventuella utgifter vilka är direkt hänförbara till den materiella 

anläggningstillgången för dess installation och för att få den att komma i bruk på 

det sätt som var företagsledningens avsikt.  

 Uppskattad utgift för nedmontering och bortforsling av den materiella 

anläggningstillgången och återställande av plats eller område där den finns. Ett 

företags förpliktelse avseende dessa åtgärder uppkommer antingen när den 

materiella anläggningstillgången förvärvas eller som en följd av att företaget har 

använt den materiella anläggningstillgången under en viss period i ett annat syfte 

än att tillverka varor under denna period IAS 16 punkt 16 (IFRS Foundation 

2010).  

En viktig del vid appliceringen av en teori är att den utgör en grundläggande bas för ett 

område inom redovisningen i kombination med redovisningsprinciper vilket senare kan 

sättas i relation till aktuella idéer och trender. Genom denna integrering bevaras det som 

kan betraktas som konservativt hållbart i kombination med en uppbyggnad mot en hållbar 

utveckling inom ett specifikt område av redovisningen. Anskaffningsvärdet är en logisk 

grund för företagets redovisning med tanke på de mål och begränsningar som fäster an till 

redovisningen (Littleton 1953). 

 

Den utgift som ska redovisas för de materiella anläggningstillgångarna bör endast läggas 

under klassen tillgång om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 

förknippade med tillgången kommer gynna företaget ekonomiskt. Den materiella 

anläggningstillgångens anskaffningsvärde bör beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång definieras som kontantpriset per 

redovisningsdatum. Anskaffningsvärdet kan värderas antingen enligt 

anskaffningsvärdesmetoden eller omvärderingsmetoden. Enligt värdering till 

anskaffningsvärde sker detta då en materiell anläggningstillgång uppfyller kraven för att 

redovisas som tillgång. Då ska den materiella anläggningstillgången redovisas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 

ackumulerad nedskrivning. Omvärderingsmetoden behandlar istället en materiell 

anläggningstillgång utifrån dess verkliga värde. Enligt den senare metoden ska den 

materiella anläggningstillgången omvärderas till ett belopp som speglar dess verkliga 

värde (IFRS Foundation 2010). 
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Fastställandet av värdet för materiella anläggningstillgångar sker vid 

anskaffningstidpunkten eller förvärvet vilket då tas upp i balansräkningen till 

anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset inklusive tullavgifter och 

punktskatter samt kostnader som är direkt hänförbara till den materiella 

anläggningstillgången för att föra den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med 

syftet med anskaffningen. Från inköpspriset ska avdrag ske för eventuella varurabatter, 

bonus och liknande liksom för rabatter i form av onormalt fördelaktiga betalningsvillkor. 

Direkt hänförbara kostnader är kostnader i form av: 

 Iordningställande av plats eller område för installation eller uppförande av den 

materiella anläggningstillgången. 

 Leverans och hantering. 

 Installation. 

 Konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster. 

  Lagfart. 

Framtida förväntade utgifter för nedmontering och borttagande av den materiella 

anläggningstillgången och återställande av plats eller område där den materiella 

anläggningstillgången varit installerad respektive uppförd behöver inte inkluderas i 

anskaffningsvärdet (BFNAR 2001:3 punkt 5).  

3.6 Nedskrivningar 

 

Vad som länge varit redovisningspraxis är att en materiell anläggningstillgång ej ska 

övervärderas gentemot sitt verkliga värde. Standarden IAS 36 reglerar nedskrivningar 

och är förenad med försiktighetsprincipen. Då subjektiva bedömningar och svårigheter 

med värdering blir alltmer förekommande är nedskrivning av en materiell 

anläggningstillgångs värde ett bra verktyg för att eliminera osäkerhet i redovisningen 

(IFRS Foundation 2010).  

 

IAS 36 behandlar nedskrivningar vilken kommer till stånd då en materiell 

anläggningstillgångs verkliga värde understiger återvinningsvärdet vilket beräknas 

genom att nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet jämförs. För beräkning av 

nyttjandevärde behövs ett kassaflöde som anses mätbart. Detta kan vara problematiskt då 

inte alla materiella anläggningstillgångar tillför ett kassaflöde som praktiskt kan mätas 

vilket gör att bedömningen värdemässigt försvåras. En lösning på detta är att ett antal 

materiella anläggningstillgångar sammanfogas till en grupp och värderingen sker därefter 

utifrån gruppens förutsättningar. Vid detta scenario ska den materiella 

anläggningstillgången vid bokslut skrivas ner i värde. Prövning om nedskrivning 

aktualiseras ska göras om indikationer finns. Orsaker till nedskrivning kan vara interna 

men likväl externa såsom försämrade förhållanden på marknaden (IFRS Foundation 

2010).    
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Följande indikationer bör beaktas utifrån internt- och externt perspektiv då företaget tar 

ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov IAS 36 punkt 12 (IFRS Foundation 

2010).  

 

Externt: 

 Den materiella anläggningstillgångens marknadsvärde har minskat betydande av 

andra orsaker än den materiella anläggningstillgångens ålder eller normala 

användning. 

 Under den aktuella perioden har betydande förändringar ägt rum. Förändringar 

som innebär negativa effekter för företaget. Händelser inom teknik, 

marknadsförutsättningar, ekonomi eller juridik. Eller händelser vilka väntas 

inträffa, för den marknad för vilken den materiella anläggningstillgången är 

avsedd. 

 Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar har stigit 

under den aktuella perioden. På ett sätt som kan väntas påverka den 

diskonteringssats som används för att beräkna den materiella 

anläggningstillgångens nyttjandevärde, och därmed väsentligt minska den 

materiella anläggningstillgångens återvinningsvärde. 

 Företagets redovisade eget kapital överstiger börsvärdet. 

Internt: 

 Det finns bevis för att den materiella anläggningstillgången är föråldrad eller 

skadad. 

Under den aktuella perioden har betydande förändringar ägt rum, eller väntas äga rum 

inom en snar framtid. Förändringar som på ett negativt sätt påverkar möjligheten att 

utnyttja den materiella anläggningstillgången för avsett ändamål. Exempel på detta är att 

den materiella anläggningstillgången inte längre utnyttjas eller att företaget planerar att 

avveckla eller omstrukturera den verksamhet till vilken den materiella 

anläggningstillgången tillhör. Andra exempel kan vara att företaget har planer på att 

avyttra den materiella anläggningstillgången i förtid och därför gör en ny bedömning av 

den materiella anläggningstillgångens nyttjandeperiod som bestämd i stället för obestämd 

IAS 36 punkt 12 (IFRS Foundation 2010).   

 

Inom ett företags finansiella rapportering bör nedskrivningar bidra till att företaget inte 

rapporterar de materiella anläggningstillgångarnas värden överstigande de sannolika 

framtida ekonomiska fördelarna. Cheferna har stor frihet att själva bestämma både 

timingen och mängden av nedskrivningar, vilket har skapat kontroverser och spekulation 

om manipulering. Vid en företagsrapportering kan exempelvis de materiella 

anläggningstillgångarnas värden blåsas upp för att skapa en illusion av den finansiella 

styrkan medan andra bolag skriver ut verkligt värde för att minska framtida kostnader och 

öka intäkterna. Normgivarna för redovisningsprinciper har försökt hålla tillbaka detta 

beteende genom standarder och vägledning om hur man skriver ner de materiella 

anläggningstillgångarna. De icke diskonterade kassaflödena syftar till att förhindra 

onödiga nedskrivningar. Redovisningsstandarder världen över förlitar sig på hantering av 

uppskattningar av verkligt värde, i motsats till deras anskaffningsvärde är det beroende av 

kontrollerbara betalkurser (Hilton och O´brien 2009). 
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Företag är skyldiga att kontrollera vid varje balansdag om det finns några indikationer på 

nedskrivningsbehov. Om det finns indikationer på att en nedskrivning behövs ska 

företaget beräkna den materiella anläggningstillgångens återvinningsvärde, vilket är den 

större av dess nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Det senare motsvarar det 

diskonterade förväntade nettokassaflöden (Nobes och Parker 2004). 

 

3.7 Avskrivningar  

 

I de flesta länder godtas flera metoder för beräkning av avskrivningar. Den linjära 

metoden är mest förekommande. Men olika metoder för att tillhandahålla accelererade 

avgifter accepteras också bland annat för att minska avskrivning (Nobes och Parker 

2004). Avskrivning är en systematisk periodisering av en materiell anläggningstillgångs 

avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod IAS 16 punkt 6. En central företeelse 

är att oavsett tillämpning av avskrivningsmetod ska det årligen ske en prövning angående 

om den avskrivningsmetod som används är den mest rättvisande för företaget, om ej bör 

avskrivningsmetod bytas IAS 16 punkt 31. 

 

Enligt IAS 16 punkt 60 ska de avskrivningar som ett företag gör avspegla hur det berörda 

företaget kommer förbruka framtida ekonomiska fördelar som den materiella 

anläggningstillgången ger upphov till. Avskrivningsmetoderna som tillämpas är linjära, 

progressiva, degressiva eller produktionsberoende enligt IAS 16 punkt 62. Den linjära 

avskrivningsmetoden är den mest förekommande och förhåller sig så att den materiella 

anläggningstillgången vid samtliga avskrivningstillfällen skrivs av med samma belopp. 

Den produktionsberoende avskrivningsmetoden är som namnet säger beroende av vilken 

storlek produktionen har under den berörda perioden, vilket gör att storleken på 

avskrivningarna kan skifta från år till år. Den degressiva avskrivningen har en negativ 

utvecklingskurva vilket gör att avskrivningarnas storlek minskar från år till år, med andra 

ord kan man säga att den materiella anläggningstillgångens effektivitet justeras vilket gör 

att avskrivningen också följer det mönstret. Den progressiva avskrivningsmetoden gör att 

avskrivningsbeloppen ökar med tiden (IFRS foundation 2010).  

 

En materiell anläggningstillgångs nyttjandeperiod definieras som den tid under vilken 

den materiella anläggningstillgången förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål i företaget 

IAS 16 punkt 57. I ett företags riktlinjer för tillgångsförvaltning kan det ingå att vissa 

materiella anläggningstillgångar ska avyttras efter en viss tid eller efter ett bestämt 

utnyttjande av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Den 

materiella anläggningstillgångens nyttjandeperiod kan därför vara kortare än dess 

ekonomiska livslängd. Uppskattningen av den materiella anläggningstillgångens 

nyttjandeperiod är en fråga om bedömning vilket delvis bygger på företagets erfarenheter 

av hur länge liknande materiella anläggningstillgångar tidigare använts i företaget (IFRS 

foundation 2010). 
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De materiella anläggningstillgångarna ska skrivas av över sin ekonomiska livslängd. 

Enligt IAS 36 punkt 9 ska de materiella anläggningstillgångarna prövas vid varje 

balansdag för att se om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Exempel på 

nedskrivningsbehov är med orsak av fysiska skador. Om det inte skulle finnas någon 

antydan på detta behöver man inte göra några ytterligare beräkningar. Om den materiella 

anläggningstillgångens redovisade värde (berörande avskrivningskostnader) överstiger 

återvinningsvärdet ska överskottet tas bort och ändras med hjälp av en nedskrivning. 

Återvinningsvärdet mäts som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Om ledningen har beslutat att inte sälja sina materiella anläggningstillgångar tyder detta 

på att nyttjandevärdet generellt är högre än nettoförsäljningsvärdet. Nyttjandevärdet mäts 

genom att beräkna diskonterade kassaflöden som förväntas från en materiell 

anläggningstillgång (Nobes och Parker 2004). 

 

I vägledning från BFNAR 2001:3 punkt 6 definieras en materiell anläggningstillgångs 

avskrivningsbara belopp som anskaffningsvärdet med avdrag för det beräknade 

restvärdet. Restvärdet är ofta försumbart och behöver då inte beaktas vid fastställandet av 

avskrivningsbart belopp. Om det dock är sannolikt att restvärdet uppgår till ett betydande 

belopp ska det uppskattas vid anskaffningstillfället i den rådande prisnivån. Om 

uppskrivning skett ingår detta uppskrivningsbelopp i det avskrivningsbara beloppet. Det 

avskrivningsbara beloppet för en materiell anläggningstillgång ska periodiseras enligt en 

systematisk plan över den materiella anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Den 

avskrivningsmetod som används ska återspegla hur den materiella anläggningstillgångens 

värde för företaget successivt förbrukas. Periodens avskrivningar redovisas som 

kostnader. Avskrivning ska aktualiseras från den tidpunkt den materiella 

anläggningstillgången är färdig att tas i bruk. Avskrivning ska ske även då den materiella 

anläggningstillgångens redovisade värde understiger dess verkliga värde. Inträffad 

värdestegring utgör inte grund för att avstå från avskrivning. Avskrivning ska därför ske 

även då den materiella anläggningstillgången under nyttjandetiden ökar i värde (BFNAR 

2001:3). 

 

3.8  Värderingsmetoder   

 

IAS 16 punkt 29 behandlar värderingsmetoder efter första värderingstillfället av 

materiella anläggningstillgångar. Ett företag kan välja antingen en metod som bygger på 

värdering till anskaffningsvärde IAS 16 punkt 30 eller omvärderingsmetoden IAS 16 

punkt 31 som redovisningsprincip. Vald metod ska användas som princip på alla 

materiella anläggningstillgångar av samma slag (IFRS Foundation 2010).  

 

Värdering till anskaffningsvärde innefattar delvis situationer av förvärv eller 

byggnadskostnader vid initialt erkännande. Under förutsättning att avskrivningarna under 

den förväntade ekonomiska livstiden för den materiella anläggningstillgången och för 

möjliggörande av nedskrivning i händelse av en permanent minskning av värdet. Den 

alternativa tillämpningen är att erkänna uppåtgående omvärdering. Logiken att erkänna 

omvärdering relaterar till både balansräkningen och mätandet av periodisk prestation som 

förses via resultaträkningen. Vidare om intäkterna avgörs med referens till 
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anskaffningsvärde för materiella anläggningstillgångar som förvärvats tidigare så 

kommer dessa vid utbyte mot nya materiella anläggningstillgångar inte kunna 

tillhandahålla tillräckliga resurser som erhållits via avskrivningar att räcka till 

anskaffandet av nya materiella anläggningstillgångar. Vid dessa omständigheter kommer 

till och med ett normalt vinstdrivande företag finna det svårt att överleva som följd av 

självlikvidationen som uppstått. I alla fall kommer företaget inte uppleva samma nivåer 

som tidigare inom produktionskapacitet utan nya upptaganden av lån eller eventuella 

tillskott av nytt kapital. I själva verket är detta ett vanligt förekommande problem som 

kan observeras med en tillbakablick från det gångna decenniet (Epstein och Mirza 2003). 

 

Hur ofta omvärderingar ska göras beror på hur mycket det verkliga värdet för de 

materiella anläggningstillgångarna som ska omvärderas förändras IAS 16 punkt 34. När 

en omvärderad materiell anläggningstillgångs verkliga värde väsentligt avviker från dess 

redovisade värde ska ytterligare en omvärdering göras. För vissa materiella 

anläggningstillgångar skiljer sig det verkliga värdet från det redovisade väsentligt vilket 

innebär att årlig omvärdering krävs. Sådana frekventa omvärderingar är inte nödvändiga 

för materiella anläggningstillgångar med obetydliga förändringar av verkligt värde. I 

stället kan det räcka att omvärdera den materiella anläggningstillgången vart tredje eller 

femte år (IFRS foundation 2010). 

    

Det finns en stor internationell variation i den dominerande grunden för värdering och 

olika grader av experiment och kompletteringar med olika alternativa åtgärder. I ett land 

med fungerande och tydliga lagar berörande redovisning och skattereglering kan det 

finnas möjlighet till uppkomst av en kommersiell redovisning (Nobes och Parker 2004). 

 

Materiella anläggningstillgångar värderas enligt BFNAR 2001:3 punkt 12 huvudsakligen 

till anskaffningsvärdet. Med reservation för ned- och uppskrivning. BFNAR 2001:3 

punkt 8 behandlar uppskrivning av materiella anläggningstillgångar vilket således utgör 

ett undantag från huvudregeln. ÅRL tillåter uppskrivning under vissa förutsättningar. 

Uppskrivning av materiella anläggningstillgångar regleras i ÅRL. I 4 kap. 6 § ÅRL anges 

att ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings materiella och finansiella 

anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt 

överstiger bokfört värde får skrivas upp till högst det högre värdet. Under förutsättning att 

uppskrivningsbeloppet används för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller 

nyemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond. Uppskrivningsbeloppet ökar 

den materiella anläggningstillgångens redovisade värde och skrivs av över den materiella 

anläggningstillgångens återstående nyttjandeperiod (BFNAR 2001:3). 

 

Enligt ÅRL uppställs inget krav på att uppskrivningar ska ske enligt någon fastställd 

metod. Av lagens förarbeten framgår att enstaka tillfälliga och principlösa uppskrivningar 

snedvrider de enskilda tillgångsposternas inbördes värden och försämrar därmed 

redovisningens informationsvärde (SOU 1994:17). Enstaka välmotiverade 

uppskrivningar är emellertid förenliga med ÅRL (BFNAR 2001:3). 
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3.9 Redovisning till anskaffningsvärde jämfört med verkligt 
värde 

 

Redovisning till anskaffningsvärdet antar antingen att den monetära marknaden är 

bestående eller att förändringar i värdet hos den monetära marknaden inte är materiell. 

Den generella köpkraften definieras huvudsakligen som förmågan hos den monetära 

enheten att köpa varor eller tjänster omvänt relaterat till köpkraftens förändring om priset 

för varor och tjänster för om priset justeras. Då priset för varor och tjänster stiger medför 

detta en effekt av inflation vilket också är en effekt av minskad köpkraft på den monetära 

marknaden. Då priset för varor och tjänster istället sjunker medför detta en motsatt effekt 

i form av deflation. Detta karaktäriseras istället av att den generella köpkraften ökar.     

Redovisning till anskaffningsvärdet har ett konservativt utgångsläge med fokus på att 

materiella anläggningstillgångar inte ska övervärderas utan att förändringar sker långsamt 

(Riahi-Belkaoui 2000). 

 

En viktig anledning till varför redovisningen inte återspeglar marknadsvärdena är behovet 

av objektivitet, konservatism och försiktighet. Vi kan inte vara helt säkra på att vi kan 

sälja maskinen till dess uppskattade marknadsvärde och på så sätt blir det något 

subjektivt.  Dock finns de få frågor som berör det pris som företagen ursprungligen 

betalade för sina materiella anläggningstillgångar. Anskaffningsvärdet är objektivt och 

kan därför bekräftas av en revisor i räkenskaperna. Här är viktigt att poängtera att det i 

praktiken är viktigt eftersom det antagligen skulle vara mindre tillförlitligt om chefer fick 

fri bestämmanderätt över de materiella tillgångarnas värde. Nackdelen är dock att det 

bokförda värdet av de materiella tillgångarna osannolikt kan återspegla dess verkliga 

värde, vilket gör att räkenskaperna inte ger helt relevant information för beslutsfattande 

(Barker 2001).  

 

Som alternativ värderingsmetod tillhandahåller IAS 16 punkt 32 värdering till verkligt 

värde som vuxit fram som komplement till värdering till anskaffningsvärde. Standarden 

föreskriver att verkligt värde ska kunna användas. Det verkliga värdet ska såsom namnet 

beskriver uppta ett sådant värde som efterfrågan på marknaden värderar att den materiella 

anläggningstillgången faktiskt är värd och vad konsumenten är villig att betala vid en 

försäljning. Vidare kräver standarden att då enheten väl antagit värdering till verkligt 

värde så måste de kontinuerligt omvärdera resterande materiella anläggningstillgångar 

som finns och i de fall då omvärdering är passande ska de materiella 

anläggningstillgångarna redovisas till rådande verkliga värden (Riahi-Belkaoui 2000). 

 

Verkligt värde definieras enligt IAS 16 punkt 33 som generellt sett marknadsvärdet för 

materiella anläggningstillgångar som avgörs av bedömare som har normal kommersiell 

värderingsteknik. Marknadsvärde kan även tillämpas på andra materiella 

anläggningstillgångar som maskiner och utrustning. Men då ofta denna typ av materiella 

anläggningstillgångar inte har lättbedömda marknadsvärden och speciellt i de fall då de är 

avsedda för speciella tillämpningar är de lämpligare att värde dessa till avskrivet 

återanskaffningsvärde Riahi-Belkaoui (2000). Motiv till att företag värderar till verkligt 

värde kan även bero på informationsasymmetri som uppkommer vid värdering till 

anskaffningsvärde, avtalsmässig ökad effektivitet samt ledningens förverkligande Quagli 
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och Avallone (2010). Ledningen har genom denna tillämpning som värderingsmetod 

möjlighet till att påvisa vinster som följd av utslätande redovisningsaktiviteter. Detta 

handlande är negativt sammankopplat med värdering till verkligt värde vilket är en av 

faktorerna som minskar dess trovärdighet Quagli och Avallone (2010). Två alternativ för 

att minska denna snedvridning är antingen att tillämpa återanskaffningsvärde eller 

marknadsvärde för värdering av materiella anläggningstillgångar Copeland, Koller och 

Murrin (1996). Att redovisa materiella anläggningstillgångar till marknadsvärde är 

lämpligt då det realiserbara marknadsvärdet av de materiella anläggningstillgångarna 

väsentligt överskrider anskaffningsvärdet enligt Murrin (1996). 
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4 Empiri  

Vi har valt att göra en djupare granskning av mer kvalitativ karaktär av ett företag och 

utöver detta granska tre företag mer överskådligt. Gemensamt för alla berörda företag är 

att de har ett stort innehav av materiella anläggningstillgångar. Detta har vi gjort med 

anledning av att skapa oss en uppfattning berörande företags agerande när det gäller 

värdering av deras materiella anläggningstillgångar. 

 

4.1 Företag 

 

Nedan följer en kortfattad presentation av företagen och deras verksamheter.  Det vi varit 

intresserade av är att undersöka vilken eller vilka värderingsmodeller företagen tillämpar. 

Utöver detta undersöka vad de har för nettoomsättning och hur mycket materiella 

anläggningstillgångar de besitter, detta för att få en uppfattning och sätta företagen i 

relation till varandra. Vi har valt företag som både är börsnoterade och inte. Detta för att 

undersöka skillnader mellan IFRS och BFNAR.  

 

4.1.1 Scania 

Scania är idag en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och 

marinmotorer. Scania har även tjänsterelaterade produkter och finansiella tjänster. De 

finns idag i 100 länder men deras huvudkontor ligger beläget i Södertälje. 
2
 Allting 

startade år 1891 med en fabrik som tillverkade järnvägsvagnar och ur detta bildades 

Scania år 1900.
3
 Det arbetar idag 35 000 personer i företaget och Scanias vision är att 

vara det ledande företaget i branschen, detta vill de göra genom att skapa bestående värde 

för sina kunder, anställda, aktieägare och andra intressenter. 
4
  

4.1.2 SKF  

SKF grundades år 1907 och blev snabbt ett globalt företag, idag finns de representerade i 

mer än 130 länder. De är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom 

kullager, rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. 
5
 SKFs vision 

handlar om att förse världen med SKFs kunskap. De har en affärsidé som bygger på att 

de vill stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt. Detta vill de göra 

genom att vara det självklara valet för sina kunder, återförsäljare, leverantörer, 

medarbetare och aktieägare. 
6 

 

                                                 
2
 http://scania.se/om-scania/scaniakoncernen/ 

3
 http://scania.se/om-scania/historia/ 

4
http://scania.se/om-scania/scaniakoncernen/index.aspx 

5
http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=055973&lang=sv 

6
 http://investors.skf.com/files/I_korthet_A4_S3.pdf 

http://scania.se/om-scania/scaniakoncernen/
http://scania.se/om-scania/historia/
http://scania.se/om-scania/scaniakoncernen/index.aspx
http://www.skf.com/portal/skf_se/home/omskf?contentId=055973&lang=sv
http://investors.skf.com/files/I_korthet_A4_S3.pdf
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4.1.3 Volvo 

År 1929 stod den förta serietillverkade bilen färdigställd.
7
 Volvokoncernen är tillverkare 

av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella 

applikationer samt komponenter till flygplan och dess motorer. Det är idag ca 100 000 

anställda i koncernen och de har sina produktionsanläggningar i 20 länder och har 

försäljning på över 190 marknader.
8
 De har etablerat sig på marknaderna i Europa, 

Nordamerika och befinner sig även på marknader i Östeuropa, Sydamerika och Asien. 
9
 

Deras vision bygger på att de vill bli världsledande inom hållbara transportlösningar. 

Detta vill de göra genom att bland annat; skapa värden för kunderna i valda segment, leda 

utvecklingen av produkter och tjänster inom transport- och infrastrukturindustrin. Utöver 

detta vill de även skapa kvalitet, säkerhet, omsorg om miljön, och skapa ett arbete med 

energi, passion med respekt för individen i ständig åtanke. 
10

 

4.1.4 Mölndals industriprodukter AB 

MIAB bildades år 1969 och är leverantör av mekanisk transmission. De har sitt 

huvudkontor i Mölndal och är den starkaste leverantören i Skandinavien inom sitt 

område. De har försäljningskontor i Danmark, Norge, Polen, Ungern och Tjeckien.
11

 

MIABs vision är att de vill vara Skandinaviens starkaste leverantör av mekanisk 

transmission.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/Volvo%20Group/history/Pages/history.aspx 
8
 http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx 
9
 http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/Volvo%20Group/worldwide/Pages/volvo_worldwide.aspx 
10 http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/Volvo%20Group/visionmission/Pages/vision.aspx 
 
11

 http://www.moelndals.se/ 
12

 ibid 

http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/history/Pages/history.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/history/Pages/history.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/worldwide/Pages/volvo_worldwide.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/worldwide/Pages/volvo_worldwide.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/visionmission/Pages/vision.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/visionmission/Pages/vision.aspx
http://www.moelndals.se/
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4.1.5 Företagens årsredovisningar 

 

Vi har valt att belysa vissa delar i företagens årsredovisningar och sammanställt denna 

information i en tabell. De delar vi har valt att plocka ut är företagens materiella 

anläggningstillgångar och företagens nettoomsättning.  

 

 

Materiella anläggningstillgångar 2010-12-31 Koncernen Moderbolaget 

MIAB 91 388 612 77 522 754 

SCANIA 20 437 000 000 9 421 000 000 

SKF 12 922 000 000 22 257 000 000 

VOLVO 53 294 000 000 16 000 000 
Tabellen är i kr 

Figur 1: Företagens materiella anläggningstillgångar (12-11-30) 

 

 

 

Företagens nettoomsättning 2012-12-31 Koncernen Moderbolaget 

MIAB 212 886 000 124 303 000 

SCANIA 78 168 000 000 39 981 000 000 

SKF 7 267 204 000 1 683 000 000 

VOLVO 264 749 000 000 564 000 000 
Tabellen är i kr 

Figur 2: Företagens nettoomsättning (12-11-30) 

 
 

De fyra företag som vi presenterat ovan har alla mycket materiella anläggningstillgångar. 

Ser vi till företagens nettoomsättning utifrån deras storlek så ser vi att MIAB har mycket 

materiella anläggningstillgångar med tanke på att de är mindre än vad de andra företagen 

är. Vilket då visar att de har mycket uppbundet kapital som ligger i deras maskiner och 

materiella anläggningstillgångar.  

 

4.2 Företagens redovisningsmodeller 

 

Efter granskning av företagens årsredovisningar har vi sammanställt hur de gått tillväga 

inom valet för respektive värderingsmodell. Vi har tagit fram och kartlagt hur de 

behandlar avskrivningar, restvärde, nyttjandeperioder och nedskrivningar i de olika 

företagen. Vi vill framförallt undersöka om det finns likheter eller skillnader i deras sätt 

att värdera för att skapa oss en bredare uppfattning. 
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Figur 3: Företagens redovisningsmodeller (12-11-30) 

 

 

Vad vi kan observera i tabellen ovan så använder samtliga företag sig av samma 

avskrivningsmetoder. De har valt olika nyttjandeperioder för sina fastigheter och 

inventarier men det är ändå inom samma tidsperiod och det är ingen som sticker ut 

markant. Alla företagen kontrollerar regelbundet om deras materiella 

anläggningstillgångar behöver skrivas ner och om de finner ett behov sker också detta. 

Det finns små skillnader men i det stora hela gör företagen på samma sätt när de ser på 

avskrivningar, restvärde, nyttjandeperioder och nedskrivningar. Det vi framför allt kan 

utläsa i tabellen ovan är att samtliga företag använder sig av värdering till 

anskaffningsvärdet där justeringar för avskrivningar och eventuella nedskrivningar görs.  

 
SCANIA SKF MIAB VOLVO 

Avskrivning och 
restvärde 

Tillgångarna skrivs 
huvudsakligen ned linjärt över 
tillgångens bedömda 
avskrivningstid. Både avskrivning 
och restvärde prövas löpande 
och vid de fall ett restvärde finns 
görs en avskrivning ned till detta 
värde. 

Avskrivningar enligt plan 
grundar sig på det 
ursprungliga 
anskaffningsvärdet minskat 
med beräknat restvärde. 
Avskrivningarna sker linjärt 
över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. 

MIABs tillgångar skrivs 
av systematiskt över den 
bedömda 
nyttjandeperioden och 
de använder sig av en 
linjär avskrivning. 

Avskrivningarna görs 
linjärt med 
tillgångarnas 
anskaffningsvärde som 
grund. 

Nyttjandeperiod Maskiner och inventarier har en 
nyttjandeperiod på tre till tolv 
år. Nyttjandeperioden prövas 
löpande och om 
förutsättningarna förändrats 
justeras dessa. 

Nyttjandeperioden för SKFs 
maskiner och andra tekniska 
anläggningar är tio till tjugo 
år och för inventarier och 
verktyg är det fyra till fem år. 

Nyttjandeperioden för 
deras 
anläggningstillgångar 
ligger för maskinerna på 
fem till tio år och 
inventarier och verktyg 
på tre till tio år. 

Volvo har valt att lägga 
nyttjandeperioden för 
sina maskiner på fem 
till tjugo år och för 
verktyg på två till åtta 
år. 

Nedskrivningar Scania kontrollerar regelbundet 
om indikationer finns på att en 
tillgång behöver skrivas ned. 
Detta sker vid varje balansdag. 
Skulle det finnas en antydan på 
ett nedskrivningsbehov 
beräknas tillgångens 
återanskaffningsvärde, vilket är 
det högsta av tillgångens 
verkliga värde minus 
försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. När en 
nedskrivningsprövning görs 
jämförs det redovisade värdet i 
BR med det beräknade 
återvinningsvärdet. 

Tillgångarna redovisas till 
anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar.  

Om en tillgångs 
redovisade värde 
överstiger dess 
beräknade 
återvinningsvärde skrivs 
den direkt ner till sitt 
återvinningsvärde. 

Prövning görs vid 
bokslutstidpunkten för 
att se om behov av en 
eventuell nedskrivning 
behövs. Detta görs om 
det finns indikationer 
på att 
anläggningstillgången 
har minskat i värde. 
Och om det behövs 
reduceras tillgångarna 
med nedskrivningar 
över den bedömda 
nyttjandeperioden. 
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Men en viktig del som måste poängteras är att om vi istället ser på värderingssituationen 

så måste inte MIAB omvärdera sina materiella anläggningstillgångar varje år. De behöver 

alltså inte göra marknadsvärderingar varje år på sina materiella anläggningstillgångar och 

justera dess värden. Detta måste Volvo, SKF och Scania göra varje år då de är 

börsnoterade. Så här har vi en stor skillnad mellan de börsnoterade och icke noterade 

företagen. Här ser vi även en skillnad mellan regelverken IFRS och BFNAR. 

 

4.3 Mölndals industriprodukter AB 

 

Undersökningen tar avstamp inom en solid bransch med gamla anor nämligen på ett 

traditionellt industriföretag Mölndals industriprodukter AB. Företaget är idag 

marknadsledande inom sin inriktning och detta styrker de genom att både penetrera sin 

grundläggande marknad där mekanisk transmission står i fokus, samt genom att ständigt 

ta marknadsandelar av närliggande områden. Detta för att kunna förse sina kunder med 

helhetslösningar och fylla de behov som kunden har. De har sedan år 2005 haft en 

markant ökad investerings takt jämfört med tidigare år i form av företagsförvärv och 

utökad produktionskapacitet. Kännetecknande för industriföretag är att de har stora 

balansräkningar med mycket uppbundet kapital i dess materiella anläggningstillgångar, 

vilket så även är fallet för MIAB. De är i dagsläget marknadsledande på den svenska 

marknaden och har även påbörjat en internationell expansion. Det har visat sig att svensk 

tillverkning med en modern maskinpark och med ett utbud som vänder sig till kunder 

som har behov av leverantörer som kan leverera hela utbudet fungerar. Detta koncept har 

varit en framgång dels i Sverige och som det ser ut fungerar den även bra både i Polen 

och Tyskland. Med expansion och företagsförvärv ställs företaget inför nya finansiella 

problem. Detta då resultaträkningen utvecklar sig linjärt medan balansräkningen däremot 

har ökat med flera hundra procent. Det har krävts en god planering för att 

balansräkningen inte ska expandera för mycket och för att hålla kapitalflödet i bolaget 

fortsatt positivt. Detta bidrar till en problematik mellan företaget och dess finansiär som i 

detta fall är deras bank. 

 

MIAB anser själva att värderingen som berör deras materiella anläggningstillgångar inte 

korrekt avspeglar deras finansiella ställning. Detta då deras materiella 

anläggningstillgångar har ett väldigt differentierat åldersintervall, framförallt för de 

maskiner som används inom produktionen. Vissa av deras maskiner är nya och speglar 

redovisningsmässigt den nytta de förser företaget med samt hur de används och verkar 

inom produktionen. Å andra sidan har de ett stort antal maskiner som verkar inom 

produktionen vilka vissa till och med passerat sitt slutdatum för avskrivningar men  som 

fortfarande har en stor betydelse för MIABs dagliga drift. Dessa maskiner som är av äldre 

karaktär skulle enligt MIAB kunna säljas till andra länder, Det är likt ett förhållande 

mellan maskinerna och för hur de verkar parallellt inom produktionen. För varje maskin 

fyller sin roll i bolagets produktion men på samma gång har de så olika värden 

redovisningsmässigt, vilket skapar ett dilemma för företaget. 

 

MIAB skulle själva vilja hitta en mer lämplig värderingsmodell som har förmågan att 

hantera hela tillgångsstocken och som värdemässigt skulle kunna skildra de materiella 
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anläggningstillgångarnas funktion och prestation. Detta genom att dels hantera de 

materiella anläggningstillgångar som är av en mer vanlig karaktär som verkar i den daliga 

driften och som har ett värde och en avskrivningsplan som löper från år till år samtidigt 

som nyttan hos de maskiner som är föråldrade också kan tas upp för att mer verkligt 

spegla deras funktion och värde samt kan tillföra bolaget deras rätta värde på de 

materiella anläggningstillgångarna. 

 

4.4 Intervjuer 

 

För att få en djupare syn på hur MIAB hanterar redovisningen av framförallt sina 

materiella anläggningstillgångar men även hur deras dagliga arbete ser ut har en rad 

intervjuer ägt rum med finanschef och företagets VD.  

 

4.4.1 Intervju med Anders Ericsson 

 

Finanschef Anders Ericsson har genom sin karriär utvecklat en stor erfarenhet inom 

ekonomi. Genom sin tidigare anställning inom bankväsendet har han stor insikt och 

förståelse för finansiärens syn på ett företags finansiella ställning. Även vad som kan vara 

problematiskt samt vilka krav som behöver uppfyllas från företagets sida mot finansiären. 

Anders roll inom MIAB innebär huvudansvar för de ekonomiska delarna i företaget som 

dock sker i samråd med VD.     

4.4.1.1 Förvärv 

 

MIAB är uppbyggt som en koncern där de äger samtliga aktier i dotterbolagen som består 

av: Berggrens Mekaniska Verkstads AB, SKS Nylund AB, SKS Teknik AB, 

Conveyorteknik Sweden AB, KILAB Kedjeexperten i Lingbo AB, Mölndals 

industriprodukter Danmark A/S, Mölndals industriprodukter Norge A/S, Mölndals 

industriprodukter Polska Sp.z.o.o, Mölndals industriprodukter Deutschland AG och 

Vittsjö Mekaniska Verkstads AB. Alla dotterbolag har total rapporteringsskyldighet till 

moderbolaget och har själva inget eget mandat. Anders berättar att samtliga bolag har 

förvärvats med anledning av att MIAB önskat stärka sin position på marknaden. När de 

förvärvar företag håller de sig inom genren mekanisk transmission. I dessa bolag finns 

det två huvudinriktningar av vad de är intresserade av och det är antingen produktionen 

eller kundbasen. Sammanställning av årsredovisning för koncern och moderbolag görs 

ifrån huvudkontoret i Mölndal där alla beslut för koncernen går via VD.  

 

Företagsförvärv har varit en stor aktivitet för företaget de senaste sex åren. Anders roll i 

denna process har varit att gå in i respektive objekt och urskilja bolagets värde och vad 

som kan avvecklas. Därefter görs arbetet för att införliva bolagen i koncernens rutiner 

såsom inköp, produktion, försäljning, personal och marknad. Sedan styrs de efter dessa 

rutiner tills det att bolaget stabiliserat sig i sin roll och kan gå över mer självständigt i 

koncernen.  

 



- 39 - 

 

4.4.1.2 Tillämpning av redovisning  

 

Den problematik som finns i bolaget och som inte ger en korrekt bild utåt är de dolda 

materiella anläggningstillgångarna som finns i bolaget. De materiella 

anläggningstillgångarnas värde finns i företaget men det finns inte i redovisningen. Vid 

förvärv så blir detta överskott från en materiell anläggningstillgång till goodwill, för om 

MIAB väljer att köpa upp ett företag till ett högre värde än vad det är utsatt för leder detta 

till ett resultat av goodwill. Man köper helt enkelt aktierna för mer än vad det finns 

tillgångar i bolaget. När MIAB hittar ett potentiellt företag som de skulle vilja köpa, går 

de in och ser över årsredovisningen. I balansräkningen tittar de exempelviss på vad det 

finns för maskiner och byggnader och i resultaträkningen tittar de på vad det finns för 

kunder och inköpskanaler, alltså vilka leverantörer de har. Detta för att man skall kunna 

se om de kan få en positiv utveckling på TB1. Täckningsbidraget (TB1) visar vilket 

bidrag som produkten ger företaget. Denna siffra ger information om företaget och om 

denna materiella anläggningstillgång har tillräckligt för att kunna täcka samkostnader och 

kunna bidra till en eventuell vinst. De vill alltså kunna se om man kan vända bolaget och 

att de skall få ett positivt resultat, alltså vinst. Om de ser detta kan de till och med tänka 

sig att betala mer för maskinerna och byggnaderna, men om man inte ser detta så betalar 

de inte mer för dem. Detta är ett väldigt stort och krävande arbete som de lägger mycket 

tid på. 

 

MIAB uppfyller kriterierna för erkännande av materiella anläggningstillgångar enligt 

anskaffningsmetoden då de vid förvärvstidpunkten kan härleda om sannolikheten finns 

för att framtida ekonomiska fördelar kan sammankopplas med den materiella 

anläggningstillgången. Vilka då kommer tillfalla redovisningsenheten vilket i detta fall är 

MIAB. Samt att de kan beräkna anskaffningsvärdet på ett tillförlitligt sätt.  

 

Efter det att värdet fastställts för en materiell anläggningstillgång görs inga vidare 

omvärderingar om inga indikationer för nedskrivningar finns. De indikationer som dock 

kan uppstå menar Anders kan bero på förändringar inom organisationen eller utifrån 

externa händelser såsom lågkonjunktur. Idag har detta aldrig behövts göras men han kan 

tänka sig att den enda posten som det skulle kunna vara aktuellt för är i så fall goodwill. 

 

När vi frågar om vad som varit framgångsfaktorerna för företaget menar Anders att 

MIAB har klarat av den kraftiga expansionen det senaste sex åren beror på att de har 

kunnat öka omsättningen med en balanserad balansräkning då flertalet företag har svårt 

att både öka sin omsättning och samtidigt hålla ordning på sin balansräkning. Men detta 

görs bara genom ett stort arbete kring kostnadskontroll och genomtänkta investeringar i 

samband med ett mycket stort fokus på TB1, så att man har den vinstmarginalen som 

möjliggör en fortsatt expansion. 

 

Om MIABs egna likviditet inte räcker till för att finansiera dels förvärv av nya bolag och 

deras finansiella behov samt för nya materiella har de två möjligheter. I första hand vid 

ett förvärv försöker dem få en ägarrevers. Vilket innebär att den gamla ägaren till bolaget 

inte får ut sina pengar vid köpet utan får det under en avbetalningstid som kan variera 

mellan tre till fem år. I de andra tillfällena vänder de sig till sin bank för att söka 
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finansiering. Detta för att bolaget är oerhört noga med att alltid ha en stark likviditet så att 

de alltid har en uthållighet och alltid kan göra de affärer som man vill kunna göra när 

tillfälle dyker upp. Banken ställer olika villkor för dessa finansieringar så som säkerhet i 

de materiella anläggningstillgångarna och olika nyckeltal. 

 

4.4.1.3 Anders upplevda problematik 

 

Anders menar att hela värderingsproblematiken är att marknadsvärdet är högre än vad det 

redovisade värdet är. Detta avser både maskiner och byggnader och det är även skillnader 

beroende på i vilket land och på vilken marknad de befinner sig på.  

 

Vid finansiering hos exempelviss banken kan det bli problematiskt då bolaget i dessa fall 

har problem med att påvisa vilka tillgångar som finns i bolagsgruppen. Detta då mycket 

av tillgångarna är dolda, och har ett högre marknadsvärde än vad årsredovisningen visar. 

Detta får de lägga mycket kraft och tid på för att försöka övertyga sina finansiella 

partners om att dessa tillgångars rätta värde, även om de inte syns. 

 

En fundering som MIAB har är hur de ska kunna använda sig av det riktiga värdet på sina 

materiella anläggningstillgångar. Då redovisningen i väldigt många fall påvisar ett 

felaktigt värde. Detta skapar problem vid flera olika tillfällen, dels i kontakten med 

externa partners så som leverantörer och kunder samt finansiella partners som banker och 

leasingbolag. Exempelvis så kan det vara så att MIAB inte har något eget kapital men det 

finns en stor maskinpark för ett flera miljoner, men denna maskinpark står inte med till 

rätt värde i räkenskaperna. Detta gör att det blir en missvisande bild. Dock så finns det ju 

alltid två sidor och en fråga som bolaget ställer sig är att om de skulle kunna redovisa ett 

högre värde, hur ska de då kunna redovisa detta värde utan att det utlöser allt för stora 

skatteeffekter.  

 

Anders ställer sig frågan ”varför ska man behöva sälja en tillgång för att den ska kunna 

tas upp till rätt värde i räkenskaperna?”   

 

När vi frågar om deras åsikter berörande återanskaffningsvärdet berättar Anders att det 

skulle kunna vara en del i att få ett mer rättvisande värde på företagets materiella 

anläggningstillgångar. Idag får vi inte använda återanskaffningsvärdet för värdering men 

detta skulle absolut kunna vara ett bra sätt för att få ett mer korrekt och aktuellt värde. 

Återanskaffningsvärdet ger ett mer aktuellt värde och värderingen sker till de likvida 

medlen. 
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4.4.2 Intervju med Berndt Denberger 

 

VD Berndt Denberger står som ensam ägare till MIAB. Bolaget startades år 1969 och har 

sedan dess haft en stadig utveckling med en kraftig expansion de sista sex åren. Företaget 

har idag 158 anställda som arbetar inom koncernen.   

4.4.2.1 Styrning  

 

Som ensam ägare är Berndt mycket engagerad i vad som ökar företagets vinstmarginal. 

Faktorer som påverkar denna är exempelvis försäljningspris, inköpspris, reklamationer 

och effektivitet inom produktionen osv. Berndt styr mer på en TB1 nivå än på en hög 

omsättning, med andra ord så arbetar de mer med hög kvalitet, special och 

egenproducerat än Kina producerat och stora kvantiteter.  

 

Berndt har byggt sin organisation utifrån ett hierarkiskt perspektiv och har ensam 

bestämmanderätt. Dock diskuterar Berndt ofta i samråd med Anders och de övriga som är 

med i ledningsgruppen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: MIABs organisatoriska struktur (Egen, 12-11-30) 

 

 

4.4.2.2 Berndts upplevda problematik  

 

Ett problem är att använda företagets materiella anläggningstillgångar till en fortsatt 

expansion, då marknadsvärdet oftast är mycket högre än vad vi redovisar i våra 

räkenskaper. Detta skapar en känsla av att företaget är undervärderat vilket gör att de 

måste försvara och argumentera för vad de anser att företaget är värt och vad deras 

materiella anläggningstillgångar är värda. Detta då de vill växa och finansierar sina inköp 

med hjälp av de materiella anläggningstillgångar de har samt en del likviditets överskott 

som verksamheten genererar. Vi har en mycket noggrann uppföljning av likviditeten 

löpande berättar Berndt. 

 

Ser vi till valet av regelverk så har Berndt i dagsläget valt att företaget inte ska övergå till 

att bli börsnoterat vilket gör att de då följer BFNAR och inte IFRS. Anledningen till detta 

är att det skulle vara för mycket arbete för dem i dagsläget att byta ifrån BFNAR till 

IFRS.  
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Då hade vi tvingats till ett väldigt stort arbete med att värdera om alla våra tillgångar, dels 

i moderbolaget men även i alla dotterbolagen. Kanske kommer det bli aktuellt i framtiden 

men som det ser ut idag känner vi inget behov utav att bli börsnoterat berättar Berndt.  

 

Fördelen med att följa BFNAR är att det är ägaren som bestämmer och har kontroll. 

Ägaren kan fatta beslut som inte ger avkastning på kort sikt utan är ett långsiktigt beslut 

då man inte behöver avkastning just då utan styrs av ett högre värde i slutändan som är 

gynnsamt för en fortsatt expansion. Den begränsning som finns i BFNAR skulle väl 

kanske vara att vi som sagt inte är tvungna att göra dessa omvärderingar av våra 

materiella anläggningstillgångar i och med att vi inte följer IFRS, men samtidigt känns 

det konstigt att det inte ska kunna gå att ge ett korrekt värde med hjälp av 

redovisningsrådets rekommendationer. Det finns ju ett flertal företag som inte är 

börsnoterade och följer IFRS. 

 

Den värderingsproblematik som Berndt upplever berör företagets värde vid en framtida 

försäljning av företaget. Dock poängterar han att han idag inte har några planer på att 

sälja företaget. Han anser idag att årsredovisningen inte speglar företagets korrekta värde. 

Detta då de i dagsläget har en stor volym materiella anläggningstillgångar som är fullt 

funktionella och en viktig del i den dagliga produktionen men som ändå inte upptar något 

värde i balansräkningen.    

 

4.4.3 Sammanfattning av empiri 

 

När vi ser på de utvalda företagen kan vi se att de generellt väljer samma 

tillvägagångssätt för att värdera sina materiella anläggningstillgångar. Utifrån våra 

intervjuer och kontakt med MIAB så menar de att det finns luckor och de anser att det 

behövs en förändring i tillvägagångssättet vid värderingen av de materiella 

anläggningstillgångarna. Vi kan ju bara anta att de andra företagen har liknande 

uppfattning och att de också hade velat ha tillgång till nyare redskap för att kunna värdera 

sina materiella anläggningstillgångar.  
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5 Analys   

Nedan följer en sammanställning av studien. Vi kommer analysera resultatet som studien 

har genererat. Den teoretiska referensramen sammankopplat med empirisk inhämtad 

data ligger till grund för studiens analys. 

 

5.1 Allmänt 

 

De materiella anläggningstillgångarna kan antas vara okomplicerade och förutsägbara till 

karaktären och vid upptagandet av dem vid värderingsprocessen. Dock har studiens 

efterforskningar visat att det finns en rad svårigheter och olika aspekter som påverkar 

värderingsprocessen. Anledningen till detta grundar sig i att lagstiftningen skapar 

utrymme för viss egen tolkning. Detta kan skapa en splittring inom jämförbarheten och 

trovärdigheten inom redovisningen. 

 

Svårigheter som kan uppstå vid värdering av materiella anläggningstillgångar innefattar 

att fastställa dess verkliga värde, och vid värderingsprocessen både uppnå en jämn nivå 

av tillförlitlighet och aktualitet. Värde är något subjektivt Littleton (1953) och det skiljer 

sig beroende vem betraktaren är. Tanken styrks om att det snarare är ett ständigt tillstånd 

inom gråzonen. Enligt IAS 16 punkt 32 fastställs det verkliga värdet utifrån 

marknadsbaserade uppgifter. Det krävs därför omdöme för att värdera en materiell 

anläggningstillgång professionellt, med anledning av det fria utrymmet som lämnas åt 

betraktaren. Det svenska regelverket tillämpas genom 4 kap. 6 § ÅRL och i jämförelse till 

internationell normgivning krävs större incitament för uppskrivning, vilken då bör 

motsvara det verkliga värdet. Enligt denna reglering skrivs materiella 

anläggningstillgångar endast upp om det verkliga värdet har ett tillförlitligt och bestående 

värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet. Uppskrivningen får endast skrivas 

upp till högst det högre värdet  

 

För att uppnå ett verkligt värde av materiella anläggningstillgångar följer företag 

normgivande regelverk. Standarderna har vuxit fram för att verifiera jämförbarheten och 

öka enigheten inom redovisningen. De standarder som verkar är förutbestämda och 

upptar en hög grad av formalisering. Detta gör att varje företag vid redovisningstillfället 

får justera sin verksamhet för att kunna delge det som standarden kräver innanför det 

utrymme som inte tillfaller den egna tolkningen. För att uppnå denna matchning kan 

företaget tvingas anpassa sig efter standarden. Det utrymme som standarden 

tillhandahåller vilket inte ger utrymme för egen tolkning tillför en ökning av jämförbarhet 

då samtliga användare av standarden arbetar efter samma premisser (Nobes och Parker 

2004). 
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5.2 Svårigheter i relationen mellan det principbaserade och 
regelbaserade 

 

Frågan berörande om vad det är som står i övertag till det andra berörande 

redovisningsprinciper eller standarder har i tidigare studier diskuterats (2005), Nobes 

(2005) och Schipper (2003). Diskussion som tilltagit berörande detta ämne bottnar även i 

värderingsproblematiken. Detta då aktuella redovisningsprinciper och standarder har som 

primärt mål att tydlig redovisningsinformation ska förmedlas via dessa.  

 

Det som är centralt är att standarden fungerar som en utarbetad regel med ett förutbestämt 

syfte som ska uppfyllas. Dock är det svårt för standarden att hantera verklighetens 

komplexitet och täcka in alla gråzoner. Det är här som principerna kommer in och 

beaktar det etiska i varje unik situation. Här är omdömet en väsentlig del sammantaget 

med professionalism och respekt för affärsmannaskapet. Nobes (2005) poängterar att 

införandet och användandet av redovisningsstandarder ökar jämförbarheten och 

verifierbarhet. Vilket i praktisk handling underlättar revisorns uppdrag.  Dock så 

uttrycker han missnöjet mot att en del av reglerna i befintliga standarder har uppkommit 

som följd av att en standard baserats på en dåligt anpassad princip eller på grund av 

avsaknad av en princip. Användandet av en mer lämplig princip skulle troligen minska 

efterfrågan av regler.  

 

Vid värdering av materiella anläggningstillgångar och med anskaffningsvärdet som 

värderingsgrund tillämpas försiktighetsprincipen vilket varit förekommande för normer 

inom standardsättning för svensk redovisning poängterar Marton m.fl. (2010). Denna 

förening av standard och princip har varit förekommande då dessa bottnar i redovisning 

till anskaffningsvärde. Men vad som kan observeras är att det finns anledning till revision 

av detta vilket möjliggör ökad användningen av verkligt värde som ofta speglar värdering 

till marknadsvärde.     

  

Värdering till verkligt värde för materiella anläggningstillgångar regleras i IAS 16 punkt 

31. Att redovisa materiella anläggningstillgångar till verkligt värde anses vara lämpligt då 

det realiserbara marknadsvärdet av de materiella anläggningstillgångarna väsentligt 

överskrider anskaffningsvärdet menar Copeland, M.fl. (1996). Detta i förenlighet med det 

ovan nämnda svenska regelverket 4 kap. 6 § ÅRL då denna situation aktualiseras finns 

även detta reglerat där materiella anläggningstillgångar skrivs upp då det verkliga värdet 

överstiger det bokförda värdet och kan beräknas tillförlitligt. Gemsamma nämnare för de 

båda regelverken internationellt- och genom svenskt regelverk är att de är förenade med 

försiktighetsprincipen. Detta antas öka tillförlitligheten och legitimiteten för de båda samt 

att professionalismen framförs.   

 

Utgångspunkten vid värdering av de materiella tillgångarna bör alltid baseras på att 

uppnå en så rättvisande bild som möjligt av vad den materiella anläggningstillgången 

faktiskt är värd. Vilken värderingsmodell som bäst avspeglar detta bör avgöras från fall 

till fall utan att generalisera hela klassificeringar och där omdömet lämnas utrymme IAS 

16 punkt 29. Detta tillstånd kan vara svårare att kommunicera via det svenska regelverket 

då starkare incitament krävs 4 kap. 6 § ÅRL. Inte för att värdera till verkligt värde utan 
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för att värdering till verkligt värde ofta är förenligt med att en uppskrivning av det 

redovisade värdet för den materiella anläggningstillgången blir aktuellt.   

 

Med tanke på att det verkliga värdet lämnas allt större utrymme nu jämfört mot tidigare 

perioder kommer detta troligen få en alltmer central utgångspunkt som värderingsprincip 

i värderingsmodellerna. Dock bör standarderna ses över för att strama åt den egna 

tolkningen hos företagen och för att öka verifierbarheten hos regelverket. Andra 

argument för värdering till verkligt värde bygger på bättre relevans av mer aktuell 

information för beslutsfattare. Verkligt värde fungerar även som verktyg för att lättare 

förutsäga det aktuella värdet till dagsaktuell kurs mot anskaffningsvärdet vid värdering av 

materiella anläggningstillgångar Herrman, Saudagaran, Thomas (2006). Vilket kan vara 

det mest avgörande för vissa finansiella beslut. Detta styrker tanken om att värdering till 

verkligt värde är det mest lämpade i vissa situationer. 

 

Littrell och Thompson (1998) Styrker detta resonemang då de menar att värdering till 

anskaffningsvärdet som utgångspunkt inte alltid reflekterar värdefull information och 

snedvrider incitamenten. Dessa problem poängteras inom tillgångsintensiva 

organisationer och blir ännu mer hårt åtstramade då återanskaffningsvärdet och 

anskaffningsvärdet avviker alltmer från varandra. Detta är ett av de påståenden som 

Anders poängterar som problem vid tillvägagångssättet inom värderingsprocessen av de 

materiella anläggningstillgångarna och som delvis ligger till grund för att hitta en 

alternativ värderingsmodell.  

 

Det finns kritiska moment till varför värdering till verkligt värde inte tillämpas fullt ut. 

Samtliga av studiens observerade företag värderar de materiella anläggningstillgångarna 

till anskaffningsvärdet. En av anledningarna kan vara att det är viktigt att redovisningen 

är objektiv, konservativ och försiktig menar Barker (2001). Vilka är några av de 

egenskaper som värdering till anskaffningsvärdet tillhandahåller. Detta är i förenlighet 

med att anskaffningsvärdet ska beräknas på tillförlitligt sätt i enlighet med IAS 16 och 

BFNAR 2001:3 punkt 5. Dessa egenskaper kan vara svåra vid värdering till verkligt 

värde att motivera och bistå med i faktiska rapporter. 

 

Även om en maskin till stor sannolikhet kommer att säljas till marknadsvärde kan man 

aldrig vara helt säker på försäljningspriset menar Barker (2001). Vilket istället gör det 

subjektivt jämfört mot värdering till anskaffningsvärdet vilken är objektiv och kan då 

bekräftas i räkenskaperna. Dock riktas kritik mot att det bokförda värdet vid värdering till 

anskaffningsvärdet av de materiella anläggningstillgångarna osannolikt kan återspegla 

dess verkliga värde. Detta gör att räkenskaperna inte ger helt relevant information för 

beslutsfattande.  

 

MIABs val av värderingsmodell bygger från början på Barkers resonemang. De har dock 

genom sin värderingsproblematik börjat ifrågasätta vissa delar vid värdering till 

anskaffningsvärde. Detta då denna värderingsmodell kan försvåra uppgiften att nå en så 

rättvisande bild av företagets materiella anläggningstillgångar som möjligt finansiellt sett. 

Vilket gör att värdering till verkligt värde då kan ses som ett mer attraktivt alternativ. 
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Dock menar Barker (2001) att det finns en konflikt mellan tillförlitlighet och relevans för 

detta sätt att värdera vilka är centrala begrepp inom redovisningen. 

 

Anders har poängterat att det endast finns ett sätt att värdera de materiella 

anläggningstillgångarna för MIABs del med anledning av det svenska regelverket, till 

anskaffningsvärdet. Vad vi efter utförd fallstudie kan se är att MIAB dels borde se över 

livslängden för sina materiella anläggningstillgångar vilket hade åstadkommit en mer 

verklighetsbaserad bild av de materiella anläggningstillgångarna värdemässigt över 

längre period.      

 

5.3 Tillämpning av standarder för företagen  

 

Vad som är en av grundstenarna inom värderingsprocessen är att materiella 

anläggningstillgångar inte ska uppta ett för högt värde i balansräkningen i enlighet med 

IAS 36 punkt 3. De värderingsmöjligheter som företagen har att tillgå berörande de 

materiella anläggningstillgångarna för att uppnå ett rättvisande värde är att antingen 

värdera enligt huvudregeln med andra ord till anskaffningsvärdet alternativt till 

omvärderingsmetoden enligt IAS 16 punkt 31. Denna standard är förenad med 

försiktighetsprincipen, men den är även principbaserad då den delvis lämnar utrymme för 

egen tolkning till användaren.  

 

Då vi ser till de företag som denna studie omfattar kan vi utläsa att samtliga företag 

nyttjar huvudprincipen alltså värdering till anskaffningsvärdet med justering för 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Detta kan anses vara något som kan 

förändras under kommande år beroende på hur debatten mellan värdering till verkligt 

värde gentemot anskaffningsvärdet fortsätter. Värdering till verkligt värde borde vara 

aktuellt i de fall som försäljning av de materiella anläggningstillgångarna bedrivs för att 

få ett mer aktuellt marknadsvärde.    

  

Vid undersökandet av avskrivningsmetod för de berörda företagen kan vi utläsa att 

samtliga främst förhåller sig till linjär avskrivning. Den metod som företag väljer att 

nyttja kommer att påverka resultatet. Detta då den linjära avskrivningsmetoden genererar 

att avskrivningarna varje år upptar samma belopp med reservation för nedskrivningar. 

Med tanke på att samtliga företag är producerande företag antas att avskrivningarna 

skulle varit korrelerade med produktionen. Hade så varit fallet så hade kostnaderna för 

avskrivningar justerats från år till år. IAS 16 punkt 45 reglerar avskrivningsmetod. Val av 

avskrivningsmetod ska baseras på en metod som överrensstämmer med nyttjandeperiod. 

Detta så att avskrivningarna ska spegla företagets förbrukning av framtida ekonomiska 

fördelar som den materiella anläggningstillgången genererar och det som den förbrukar 

av dennes livslängd. Nyttjandeperioderna för de materiella anläggningstillgångarna 

varierar mellan de fyra företagen över en tidsaxel om tre till tjugo år. Nyttjandeperioden 

är avsatt för så länge som företaget väntas använda tillgången och ha den i bruk. 

Anledningen till att det särskiljer så pass mycket mellan företagen har vi inte möjlighet 

att analysera utöver MIAB då det kräver större vetskap om respektive företag utöver 

granskad årsredovisning.    
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Företag är skyldiga att kontrollera om det finns några indikationer på nedskrivningsbehov 

vid varje balansdag påpekar Nobes och Parker (2004) vilket överrensstämmer med IAS 

36. Som ovan nämnt är den redovisningsstandard som behandlar nedskrivningar vilket 

aktualiseras då en materiell anläggningstillgångs verkliga värde antas understiga 

återvinningsvärdet. Efter granskning av studiens företag kan vi se mönster av att samtliga 

företag är förenade med standarden då de vid samtliga bokslutstidpunkter prövar om 

indikationer finns för nedskrivning och om så är fallet utförs en nedskrivning av den 

materiella anläggningstillgångens värde. Nedskrivning sker även i de fall då företagen vid 

prövotillfället upptäcker att det redovisade värdet för de materiella 

anläggningstillgångarna överstiger det beräknade återvinningsvärdet. Vilket också är i 

samstånd med IAS 36. 

       

Sammantaget ger vi eftertanke åt det som efterforskats. Efter analys av samtliga företag 

kan vi utläsa att i de fall som företagen använder samma typ av tillvägagångssätt inom 

redovisningen kan se vissa branschspecifika tendenser. Vi kan dock inte göra någon 

generalisering av resultatet då studien endast varit av djupgående karaktär för ett av de 

fyra företagen.  

5.4 Slutsats av analys 

 

Efter det att vi har sammanställt all intervjudata, dokument och övrig information har vi 

fått en överblick för hur företaget redovisar sina materiella anläggningstillgångar. Vi 

förstår MIABs upplevda problematik och kan förankra denna på ett teoretisk plan 

kombinerat med rådande regelverk. Vi har efter genomförd studie påtalat svårigheter med 

företags bedömning av materiella anläggningstillgångar. En försiktig bedömning av ett 

företags materiella anläggningstillgångar är en nödvändighet menar Paton (1952). 

Värderingen av materiella anläggningstillgångar är avgörande för företagets räkenskaper 

utåt sett. Detta då värdet av ett företag kan antas vara i princip likvärdigt med det totala 

värdet av de materiella anläggningstillgångarna för vissa branscher vilket även Paton 

(1952) belyser. 

 

En stor del i värderingsproblematiken som kan utläsas från MIAB är att det vid värdering 

till anskaffningsvärdet i balansräkningen speglar det förflutna alltså att det baseras på 

historiska kostnader och händelser. När vi talar om det verkliga värdet av verksamheten 

beror detta även på hur mycket nettokassaflöde verksamheten kommer generera i 

framtiden Barker (2001). Detta ger upphov till att marknadsvärdet kan skilja sig ifrån det 

bokförda värdet. Det huvudsakliga problemet vid värdering till anskaffningsvärdet är att 

balansräkningen speglar det förflutna Barker (2001).  När vi talar om det verkliga värdet 

av verksamheten beror detta även på hur mycket nettokassaflöde verksamheten kommer 

generera i framtiden.  

 

Anders har påtalat att MIABs främsta framgångsfaktorer är parerandet av att klara av 

kraftig expansion kombinerat med en ökad omsättning. Men trotts detta lyckats hålla en 

stabil balansräkning. Dock menar Anders att det hade underlättat ännu mer i arbetet om 

deras räkenskaper mer rättvisande speglat företagets finansiella styrka och likvida medel 
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då mycket av deras kapital idag är uppbundet i de materiella anläggningstillgångarna. 

Vad som från början varit en grundläggande iakttagelse är att värdering till 

anskaffningsvärdet varit pålitligt men ändå inte varit fullt funktionellt ur alla aspekter 

Barker (2001) vilket MIAB är ett resultat av. Inom det svenska regelverket är värdering 

till anskaffningsvärdet det absolut mest förekommande. Det är även det mest 

förekommande inom den internationella normgivningen men här finns fler möjligheter 

till andra värderingsmodeller. För att uppnå ett mer rättvisande värde av de materiella 

anläggningstillgångarna för MIAB som regleras av svenska regelverk har de möjlighet 

även om de inte behöver att pröva om omvärdering bör ske om de kan identifiera 

indikationer som väsentligt kan tillstyrka att omvärdering av de materiella 

anläggningstillgångarna är nödvändigt.  

 

MIABs materiella anläggningstillgångar har ett brett åldersintervall främst för de 

maskiner som används inom produktionen. Vissa av de materiella 

anläggningstillgångarna och maskinerna är nyinköpta och speglar redovisningsmässigt 

den nytta de förser företaget då de vid inköps- eller förvärvstillfället har värderats till 

anskaffningsvärdet. Dock har de som tidigare nämnts en rad maskiner som verkar inom 

produktionen vilka vissa till och med passerat sitt slutdatum för avskrivningar men som 

fortfarande har en stor betydelse för MIABs dagliga drift. De materiella 

anläggningstillgångarna ska skrivas av över sin ekonomiska livslängd enligt IAS 16 

punkt 9 och deras nyttjandeperiod definieras som den tid under vilken de materiella 

anläggningstillgångarna förväntas bli utnyttjade för sitt ändamål i företaget IAS 16 punkt 

57. De materiella anläggningstillgångarna ska prövas vid varje balansdag för att se om 

det finns någon indikation på nedskrivningsbehov IAS 36 punkt 12. MIABs problematik 

är snarare omvänd då de anser sig ha ett högre värde på sina materiella 

anläggningstillgångar än vad som redovisas. Vad erhållen empirir har påtalat är att den 

ekonomiska livslängden hos de materiella anläggningstillgångarna snarare är större än 

den som redovisningen speglar. Kostnaden för den materiella anläggningstillgången ska 

fördelas över den förväntade livslängden på den materiella anläggningstillgången Nobes 

och Parker (2004), detta ska ske på ett sådant sätt så att fördelningen blir så rättvis som 

möjligt. Då det empiriska resultatet visat att MIAB nyttjar delar av deras materiella 

anläggningstillgångar då avskrivningstiden avslutats borde beräkningen för de materiella 

anläggningstillgångarnas nyttjandeperioder i vissa fall revideras. Scanias redovisning 

innefattar att avskrivningsmetoden prövas löpande och om förutsättningarna ändrats 

justeras avskrivningsmetod. Detta hade kunnat visa en mer ekonomiskt rättvisande bild 

av de materiella anläggningarnas ekonomiska livslängd och nyttjandeperiod.   

 

Redovisningstrenden under de senaste hundra åren pekar på att göra 

redovisningsresultaten mer pålitliga och att göra redovisningen mer överrensstämmande 

med det verifierbara Littleton (1953), intressenterna ser fortfarande opålitligheten i detta 

sätt att värdera. Detta kan ses som en av orsakerna till att Scania, SKF och Volvo inte 

använder sig av värdering till verkligt värde löpande av de materiella 

anläggningstillgångarna. 
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6 Diskussion  

Under denna avslutande del kommer vi sammanfatta det som studien bidragit med. Vi 

kommer här kombinera resultat med egna åsikter. Samt föreslå vidare forskning för 

ämnesområdet. 

 

6.1 Avslutande diskussion  

 

Vid granskning av de olika företagen har vi sett att många av komponenterna som 

årsredovisningarna innehåller är lika för samtliga företag. Framförallt berörande hur de 

redovisar och vilka metoder som är förekommande vid värdering. De företag som valdes 

ut för studien är alla från början svenska men har i dagsläget expanderat över Sveriges 

gränser. Med tanke på företagens liknande karaktärer tolkar vi detta som en fördel för 

analysen för att se mönster av de resultat som erhållits samt anknytning till teorin. 

 

Under studiens gång har känslan växt fram av att värderingen av materiella 

anläggningstillgångar inte är så given som vi tidigare trodde. Detta då det är en rad 

element som ska vägas in i en sådan process samt att ett värde inte kan generaliseras. 

Standardmässigt har vi djupgående tolkat IAS 16 och 36 och BFNAR 2001:3 materiella 

anläggningstillgångar. Dessa är tydligt utformade efter ändamål med redovisningen. Då 

vi betraktat värdering av materiella anläggningstillgångar i helhet har helt andra frågor 

uppstått. Vi inser att det krävs stor kunskap, professionalism, objektivitet och respekt för 

att utföra uppgiften. Då vi dessutom befinner oss i ett tillstånd där tidigare accepterade 

principer såsom tillämpning av anskaffningsvärdet till viss del anses inkorrekt eller 

otillräcklig förenklar inte det heller värderingsprocessen.    

 

Vid uppsatsens start insåg vi att det fanns en hel del teori som baserades på gamla anor 

inom redovisningen publicerat av erkänt kunniga författare inom ämnet vilket vi ville ta 

med för att styrka uppsatsens bas. Detta har kombinerats med nytt material samt aktuella 

dokument i form av årsredovisningar för att koppla studiens praktiska tillämpning på ett 

aktuellt plan. Detta med anledning av att styrka uppsatsens bidrag till nutida 

problematiska områden.  

 

Då posten materiella anläggningstillgångar inom balansräkningen för såväl industri- som 

producerande företag ofta behandlar stora volymer är det viktigt att hitta en stabil nivå 

trotts den hårda belastningen. Detta påtalade Anders var en ytterst viktig del i företag av 

denna karaktär. Likväl har vi efter analys insett att det även är högst angeläget för företag 

att kunna tillämpa en värderingsmodell som kan spegla företagets finansiella ställning 

utåt sett.  Detta för att avge en korrekt bild av företaget för det externa- likväl som det 

interna beslutsfattandet. 

 

Vi anser att siffrorna som redovisas i räkenskaperna för de materiella 

anläggningstillgångarna i vissa lägen brister. Detta då det är svårt att veta vad 

värderingen baseras på och vilka faktorer som värderingen bygger på. Detta har vi fått 

erfara under studiens gång då vi trotts tillgång till och granskning av räkenskaperna inte 
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vet vad det korrekta värdet är av de materiella anläggningstillgångarna. Därför kan det 

vara svårt att skapa jämförbarhet och trovärdighet mellan dem. Hela situationen är 

komplex och samtliga värderingsmöjligheter har både för och nackdelar, dock är ingen 

optimal för att uppvisa ett ”riktigt” verkligt värde. Frågan vi ställer oss är vad det 

egentligen är siffrorna i balansräkningen speglar för intressenter och användare och vilka 

slutsatser man kan dra av dem. Är det i vissa fall en siffra som egentligen står utan 

trovärdighet men som är framtagen i enlighet med rådande regelvek men som på samma 

gång måste vara en del i balansräkningen.  

 

För att komma tillbaka till tanken om jämförbarhet vilken är en central del inom 

redovisningen skapas det svårigheter. Om en materiell anläggningstillgång egentligen har 

ett högre eller lägre värde än redovisat hur ska vi då kunna jämföra företag mellan 

varandra. Detta anser vi skapar en brist i redovisningen och denna lucka anser vi behöver 

fyllas. Vi menar alltså att standarderna som finns idag inte fullt ut är tillräckliga redskap 

för att kunna hanetera denna värderingsproblematik. Vi instämmer i frågan om att 

standarder behövs för att företagen skall kunna ha en likvärdig redovisning. Dock tror vi 

det hade vart bra om vi antingen fick flexiblare standarder som kunnat adaptera 

verkligheten på ett mer korrekt sätt. Eller att redovisningsprinciper lämnades större 

utrymme för att uppnå en mer rättvisande bild av företagens materiella 

anläggningstillgångar värdemässigt och finansiella position.  

 

De resultat som erhållits via vår empiriska studie med MIAB har varit givande för 

forskningens utformning. Vi anser att det är missvisande att ett företag i vissa fall först 

efter försäljning av en materiell anläggningstillgång kan återspegla detta i sina 

räkenskaper. Vi anser att det borde finnas eller tas fram verktyg för att lättare återspegla 

ett mer rättvisande värde redan då företagen har de materiella anläggningstillgångarna i 

sin besittning. Vi anser även att ett sådant verktyg skulle behövas för att intressenter av 

olika slag ska kunna göra rättvis bedömning av vad företaget faktiskt är värt. Ser vi till 

vårt huvudobjekt för studien MIAB så speglar de detta scenario då de har mycket 

maskiner som framförallt används i produktionen. Frågan berörande dessa materiella 

anläggningstillgångar är hur en intressent ska kunna avgöra hur mycket dessa faktiskt är 

värda då de har ett annat nyttjandevärde än bokfört värde. Detta anser vi vara en viktig 

fråga då externa intressenter i första hand förlitar sig på det som årsredovisningarna visar. 

Det är svårt för den externa parten att göra en bedömning av om det som står i 

räkenskaperna är en rimlig siffra för de materiella anläggningstillgångarna eller inte då de 

sällan är insatta i verksamheten. Dock ska tilläggas att det är av yttersta vikt att företagen 

från första början gör en rimlig bedömning av hur länge de materiella 

anläggningstillgångarna kommer att nyttjas inom verksamheten. Detta är en brist vi har 

identifierat hos MIAB. Det är i sig är en konst att beräkna nyttjandeperiod även om det 

finns riktlinjer för hur länge verktyg och maskiner bör hålla. Vi anser att det är av yttersta 

vikt att ha personer som klarar av att upprätthålla detta arbete och kunna bedöma 

maskinerna. Vid de tillfällen då bedömningen blivit felaktig eller inaktuell måste det 

finnas sätt att kunna skapa en redovisning som speglar detta. Kanske borde regelverk och 

BFNAR 2001:3 inte vara så restriktiva när det rör sig om att höja ett värde på en materiell 

anläggningstillgång. Dock kan detta skapa utrymme för att utnyttja systemet för att göra 
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olika kreativa lösningar i redovisningen om ett företag behöver snygga till den. Det finns 

ingen självklar väg vid värderingen av materiella anläggningstillgångar . 

 

Det redovisade värdet och det verkliga nyttjandevärdet vilka borde överrensstämma är av 

stor vikt både för intressenten och företaget, i denna studie har vi dock sett att de står i 

konflikt mot varandra. Kanske kan värdet vara lägre då vissa materiella 

anläggningstillgångar inte har någon direkt marknad även om de är ovärderliga för ett 

företag. Men det kan också vara högre än vad som prognostiserats. Vilket vi har kunnat 

se ifrån MIAB då de har maskiner i sin tillgångsstock som inte finns i räkenskaperna då 

de redan är avskrivna och borde vara obrukbara. Men trotts detta är de i bruk och skulle 

kunna säljas vidare, vilket då blir en dold tillgång för företaget. Även om vår åsikt är att 

vi egentligen kan behärska värderingen av materiella anläggningstillgångar så blir denna 

snarare en bedömning eller uppskattning. Vi tror att den framtida 

redovisningsutvecklingen står under förändring med ökad jämförbarhet och tillförlitlighet 

i fokus.  

 

Utifrån de företag som studien bygger på kan vi dra följande slutsatser. Den 

värderingsmodell som företagen väljer är värdering till anskaffningsvärdet. En anledning 

till detta är att den speglar anskaffningsvärdet vilket anses vara tillförlitligt men som i 

dagens läge börjat ifrågasättas. Dock har den tillämpats under en lång period historiskt 

sett vilket styrker dess tillförlitlighet. Problematiken är att det idag inte finns någon 

självklar ersättare då verkligt värde i vissa sammanhang speglar marknaden som inte fullt 

ut känns lika tillförlitlig som anskaffningsvärdet. Detta då de externa förutsättningarna 

ständigt förändras. Tillämpningen av anskaffningsvärdet är i vissa situationer för 

konservativ och föråldrad medan verkligt värde i vissa lägen fortfarande är för ung och 

oförutsägbar för att fungera fullt ut i alla lägen. 

 

De företag som studien omfattar värderar alla sina materiella anläggningstillgångar till 

anskaffningsvärdet, vilket är den metod som idag främst accepteras. MIAB som regleras 

av svenskt regelverk måste enligt dessa värderas till anskaffningsvärdet medan Scania, 

SKF och Volvo har möjligheten enligt internationell normgivning att värdera sina 

materiella anläggningstillgångar till verkligt värde. Vad studien tillstyrker är att 

tillförlitligheten vid värdering till anskaffningsvärdet av de materiella 

anläggningstillgångarna väger tyngre än att uppnå det mer exakt verkliga värdet för dem.   

 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att det är en konst att värdera ett företags 

materiella anläggningstillgångar.  
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6.2 Fortsatt forskning 

 

Vi hade gärna sett en fortsatt forskning inom detta ämne för att se på effekterna av en 

övergång till värdering till verkligt värde av de materiella anläggningstillgångarna. Det 

hade även vart intressant att se på om vi ger återanskaffningsvärdet mer utrymme i vår 

värdering och vad skulle det bli för effekter. Även att ytterligare fördjupa sig i restvärdet 

och se vad de olika regelverken har för inverkan.  

 

Potentiell fortsatt forskning:  

 

 Skatterättsliga effekterna av att använda andra metoder för att värdera materiella 

anläggningstillgångar? 

 Effekter av övergång till värdering till verkligt värde? 
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Bilaga 1. 
 

Personliga frågor: 

 

 Vilken position / befattning har du idag? 

 Arbetsuppgifter 

 Hur länge har du arbetat i företaget? 

 Tidigare arbetslivserfarenheter? 

 

Specifika frågor gällande ämnet: 

 

 Vilken värderingsmetod använder ni?  

 Hur bedömer ni nyttjandeperioden, och hur ofta justeras den? 

 Värderas alla tillgångar ifrån huvudkontoret? 

 Hur går ni rent praktiskt tillväga när ni ser över nyttjandeperioden? 

 Hur fastställs avskrivningsmetod? 

 Har ni någon specifik tillvägagångssätt för att beräkna anskaffningsvärdet på en 

materiell anläggningstillgång? 

 Hur ser ni på återanskaffningsvärdet? 

 Vad anser ni är det största problemet kring värderingen av era maskiner och 

materiella anläggningstillgångar? 

 Vad saknar ni i lagstiftningen eller regelverket? 

 På vilket sätt anser ni att värderingen kan ge upphov till olika värden? 

 Vad anser ni om att ni inte använder er av regelverket IFRS, har ni funderat på att 

börja använda det regelverket istället för redovisningsrådet RR? Varför inte? 

 Vad ser ni för begränsningar och möjligheter med att följa RR? 

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