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Sammanfattning 

Titel: Avskrivningsmetod – ett icke-val? En studie om svenska börsnoterade 

företags val av avskrivningsmetod 

Författare: Andreas Nylén och Gustav Persson 

Handledare: Sven-Arne Nilsson 

Bakgrund: IASB publicerade 2014 ett klargörande rörande vilka 

avskrivningsmetoder som tillåts. Det träder i kraft först 2016, men publiceringen 

gav upphov till en förnyad diskussion rörande de avskrivningsmetoder som är 

tillåtna enligt IFRS. I Sverige anses linjär avskrivningsmetod vara den mest 

tillämpade, men kunskapen om faktisk tillämpning är bristfällig. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka avskrivningsmetoder svenska 

börsnoterade företag använder för deras materiella och immateriella 

anläggningstillgångar. Vi ville se om det fanns en dominerande avskrivningsmetod. 

Samt undersöka hur bransch, revisionsbyrå eller storlek samverkar med valet av 

respektive metod. Vi undersöker därefter hur några av företagen resonerade vid 

valet av avskrivningsmetod, och vad som enligt dem påverkade valet.   

Metod: Studien har i huvudsak induktivt angreppssätt och eklektiskt fokus. 183 

svenska börsnoterade företag årsredovisningar studerades och en enkät skickades 

ut till de 40 företag som inte upplyste om sin avskrivningsmetod. Fyra intervjuer 

genomfördes med redovisningsansvariga från företag med olika 

avskrivningsmetoder. Företagen kategoriserades beroende på de 

avskrivningsmetoder som användes och valdes därefter slumpmässigt ut för 

deltagande i intervjun. 

Slutsats: För såväl materiella som immateriella anläggningstillgångar dominerade 

linjär avskrivningsmetod. Endast 5,1 procent och 3,0 procent tillämpade en annan 

avskrivningsmetod för materiella respektive immateriella anläggningstillgångar. 

Enligt kompletterande enkät tillämpade samtliga företag som inte redovisade 

avskrivningsmetod i årsredovisningen linjär avskrivning. Av intervjuerna framgick 

att enkelheten var den drivande faktorn till att linjär avskrivningsmetod användes. 

Intervjupersonerna menade också att de degressiva och produktionsberoende 

avskrivningsmetoderna ansågs mer komplicerade än den linjära då fler faktorer än 

tid påverkar avskrivningen.  

Nyckelord: avskrivningsmetod, redovisningsval, materiella anläggningstillgångar, 

immateriella anläggningstillgångar, IFRS 



Abstract 

Title: Depreciation and amortization methods – a non-choice? A study regarding 

depreciation and amortization choices by Swedish listed companies 

Authors: Andreas Nylén and Gustav Persson 

Supervisor: Sven-Arne Nilsson 

Background: In 2014 IASB published a clarification regarding the acceptable 

methods of depreciation and amortization. Despite the fact that these amendments 

will be in effect only in 2016, the publishing sparked a debate concerning the 

methods allowed according to IFRS. In Sweden the linear method is supposedly the 

most widely used, but data is limited regarding the actual usage of depreciation 

and amortization methods. 

Purpose: The purpose was to study which depreciation and amortization methods 

are applied by Swedish listed companies. We wanted to see if there is a dominant 

method and if industry, auditor or size affects the choice. The study also attempted 

to understand why companies choose a certain method of depreciation and 

amortization over others, and what factors that affected that choice. 

Methodology: The study has an mainly inductive approach and an eclectic focus. 

Annual reports from 183 Swedish listed companies as well as a questionnaire sent 

to 40 companies that chose not to disclose the method. Four interviews was 

conducted with the accounting officers from companies with different methods of 

depreciation and amortization. The companies were categorized according to the 

used method and thereafter randomly selected for participation. 

Conclusion: The linear method dominated both depreciation and amortization 

choices. Only 5.1 percent and 3.0 percent of the companies applied a different 

method for depreciation and amortization choices. 15 percent of the annual 

reports did not contain disclosures despite requirements. All of these unspecified 

choices turned out to be linear method according to the complimentary survey. In 

the interviews simplicity was stated as a driving force behind the choice. One of the 

respondents said that it was implicitly understood what method they used. The 

respondents also expressed that the diminishing balance method and the unit of 

production method are more complex than the linear method because of the 

increased number of factors affecting the depreciation and amortization.  

Keywords: depreciation method, amortization method, tangible assets, intangible 

assets, IFRS  
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1 Inledning 

Kapitlet inleder med en bakgrund till studiens problemområde och sedan en 

diskussion kring problemet, vilket leder fram till frågeställningar och syftet. 

Därefter följer uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Om samtliga av marknadernas aktörer hade tillgång till felfri och fullständig 

information skulle finansiella rapporter, finansiell redovisning eller 

redovisningsval inte behövas (Watts & Zimmerman, 1986). Tyvärr, eller lyckligtvis, 

ser inte vår värld ut så. Marknader är bristfälliga och denna bristfällighet består i 

obalans på information. Alla aktörer på marknaden har inte tillgång till all 

information om företag. Denna informationsasymmetri mellan de som har tillgång 

till information och de som inte har det leder till ineffektiv kapitalallokering: bra 

investeringar undervärderas och dåliga investeringar övervärderas (Healy & 

Palepu, 2001). 

Syftet med finansiella rapporter blir således att ge underlag för beslut för olika 

parter, både inom och utanför organisationer. Gruppen av parter utanför 

organisationen, även kallade intressenter, är mycket heterogen (Deegan & 

Unerman, 2011). Antalet och olikheten i informationsbehov hos dessa intressenter 

leder till att företaget undviker att publicera rapporter för varje enskild intressent. 

Istället väljer företaget att tillgodose dessa behov genom att skapa generella 

finansiella rapporter (Deegan & Unerman, 2011). 

Kraven på dessa generella finansiella rapporter beror på egenskaper och juridisk 

form hos företaget. Svenska aktiebolags bokföring regleras i Årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554) samt Bokföringslagen (SFS 1999:1078). Båda dessa kräver 

redovisning enligt god redovisningssed (2 § 2 kap. och 6 § 7 kap. i ÅRL, 2 § 4 kap. i 

BFL). Utvecklande av god redovisningssed är Bokföringsnämndens (BFN) ansvar. 

BFN sprider god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd och 

informationsmaterial. För företag börsnoterade i Sverige är det sedan år 2005 

obligatoriskt att upprätta koncernredovisning enligt redovisningsstandarder 

utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) (EG 1606/2002). 

Redovisningsstandarder kan antingen vara princip- eller regelbaserade. 

Regelbaserade redovisningsstandarder baseras, som namnet antyder, på regler 
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med specifika kriterier. Dessa regler kompletteras bl.a. med explicita 

begränsningar, undantag och implementeringsguider (Carmona & Trombetta, 

2008). Den andra typen bygger i sin tur på principer som är dominanta vid 

tolkning. Vedertagna redovisningsstandarder innehåller både regler och principer, 

således är redovisningsstandarder inte rent princip- eller regelbaserade (Bennet, 

Bradbury & Prangnell, 2006). De bör istället ses som relativt princip- eller 

regelbaserade. IASBs redovisningsstandard International Financial Reporting 

Standards (IFRS) anses vara principbaserad (Carmona & Trombetta, 2008).  

I IFRS definieras redovisningsprinciper som ”[…] principer, grunder, sedvänjor och 

regler samt den praxis som ett företag tillämpar vid upprättandet och 

utformningen av finansiella rapporter” (IAS 8 p. 5). Inom IFRS-regelverket finns 

flera redovisningsprinciper. Dessa redovisningsprinciper existerar för att IASB 

anser att det leder till finansiella rapporter som innehåller relevant och tillförlitlig 

information (IAS 8 p. 8).  

Wright (1964) menade att ett objektivt och kontrollerbart värde av en 

anläggningstillgång endast är tillgängligt vid två tidpunkter: vid anskaffning och 

vid avyttring. Om dessa tidpunkter skulle infalla under samma räkenskapsår 

uppstår ingen avskrivningsproblematik. Avskrivningsproblematiken ligger enligt 

Wright (1964) i att uppskatta tillgångens värde utan den objektivitet och 

kontrollerbarhet som en extern transaktion kan tillhandahålla. Wright (1964) 

menade att redovisningsskyldiga har använt sig av två olika angreppssätt för att 

lösa problemen med avskrivningar. Ett sätt är att använda sig av en metod som 

systematiskt och rationellt fördelar tillgångens anskaffningskostnad över den 

aktuella nyttjandeperioden. Det alternativa angreppssättet innebär att man 

värderar tillgångar efter den diskonterade framtida nyttan. (Wright, 1964) 

De tre avskrivningsmetoder som företag kan välja mellan räknas upp i IAS 16 och 

IAS 38: linjär metod, degressiv metod och produktionsberoende metod. Vid 

avskrivning med linjär metod så skrivs den materiella eller immateriella tillgången 

av med lika stora belopp under hela den ekonomiska livslängden. Vid användning 

av den degressiva metoden så är avskrivningsbeloppet minskande, och större 

belopp skrivs alltså av i början av tillgångens nyttjandeperiod. Den 

produktionsberoende metoden innebär att avskrivningen baseras på tillgångens 

producerade kvantitet, och avskrivningen är högre under perioder med hög 

produktion. 

Dessa avskrivningsmetoder är exempel på redovisningsval som företag kan göra. 

Redovisningsval är ett stort område inom dagens forskning. Forskningsområdet 
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studerar de olika redovisningsval ett företag kan göra och utreder vad dessa val 

har för påverkan på företags redovisning. Det finns dock väldigt lite studier på hur 

företag väljer avskrivningsmetoder, samt hur valet påverkar redovisningen. Det 

fåtal studier som har gjorts konstaterar att den linjära avskrivningsmetoden 

används i stor utsträckning. Bowen, Ducharme och Shores (1995) studerade 

mellan 1 300 och 2 500 amerikanska företag vart tredje år mellan 1981 och 1993 

och fann att 68,7 procent av de företagen i studien använde sig av den linjära 

metoden. Jackson, Liu och Cecchini (2009) konstaterade senare i en studie av 7843 

amerikanska företag att den linjära avskrivningsmetoden användes av i 

genomsnitt 79,5 procent av de studerade företagen. Författarna konstaterar också 

att användningen av den linjära metoden ökade mellan åren 1988 och 2006 då 

studien genomfördes. 

1.2 Problemdiskussion 

Det har funnits oklarheter i hur man ska förstå de formuleringar i IAS 16 

respektive IAS 38 som är vägledande för val av avskrivningsmetod. Under 2011 

mottog IFRIC1 därför en förfrågan om att klargöra vad formuleringen innebär. 

Formuleringen löd ”[…] consumption of the expected future economic benefits 

embodied in the asset” (IAS 16; IAS 38), vilket av vissa tolkades som att en 

intäktsbaserad avskrivningsmetod skulle vara tillåten. IFRIC motsatte sig denna 

tolkning och hävdade att en intäktsbaserad avskrivningsmetod snarare skulle 

representera tillkomsten av istället för förbrukningen av ekonomiska fördelar. 

(IFRIC, 2012) 

I maj 2014 publicerade IASB ett klargörande tillägg rörande vilka 

avskrivningsmetoder för materiella anläggningstillgångar (IAS 16) och 

immateriella anläggningstillgångar (IAS 38) som tillåts. I tillägget framgår att 

avskrivningsmetoder baserade på en tillgångs intäktsgenerering inte är tillåtna för 

materiella anläggningstillgångar. Argumentet för det är att intäktsgenereringen 

kopplat till anläggningstillgångar beror på två faktorer: pris och kvantitet. Till 

skillnad från kvantitet är pris beroende av andra faktorer än förbrukandet av de 

ekonomiska fördelarna hos tillgången. Pris reflekterar istället de med tillgången 

producerade varors eller tjänsters omgivning. Enligt den ändring som införs i IAS 

38 är det generellt inte acceptabelt med en intäktsbaserad avskrivning för 

immateriella anläggningstillgångar. Det är dock tillåtet om tillgången uttrycks som 

                                                        

1
 Tolkande organ inom IASB, heter numera IFRS Interpertations Committee 
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ett mått av intäkt, samt om intäkter och förbrukning av tillgången är starkt 

korrelerade. (IASB, 2014) 

Tillägget träder i kraft först 2016, men publiceringen gav upphov till en förnyad 

diskussion rörande de avskrivningsmetoder som är tillåtna enligt IFRS. Valet av 

avskrivningsmetod som företag använder kan i stor utsträckning tänkas påverka 

det redovisade resultatet, vilket i sin tur kan påverka utdelningsmöjligheter och 

aktiekursens utveckling samt eventuellt inkomstbeskattning. 

Baruch Lev (2001) framhöll att immateriella anläggningstillgångar hade fått en allt 

större roll som värdedrivare i den ekonomiska utvecklingen. Sin argumentation 

underbyggde han genom att visa på relationen mellan aktiekursen och eget kapital 

per aktie för de 500 största amerikanska företagen. Denna kvot var år 2001 

ungefär sex, vilket förenklat innebär att för varje sex dollar av marknadsvärde var 

endast en dollar redovisad som eget kapital på balansräkningen. Motsvarade siffra 

för Nasdaq OMX Stockholm vid årsskiftet 2014/2015 var endast 2,2. Lev (2001) 

hävdade att det delvis var immateriella anläggningstillgångar som låg bakom den 

höga relationen mellan marknadsvärde och bokfört värde. Frågeställningen kring 

huruvida finansiella rapporter hade tappat relevans uttrycktes under slutet av 

1990-talet (t.ex. Francis & Schipper, 1999; Lev & Zarowin, 1999; Lev, 2001), men 

idag lyser artiklar och studier om sådana farhågor med sin frånvaro. 

Enligt IAS 16 punkt 51 skall det redovisas minst i slutet av varje räkenskapsår om 

bedömningen av restvärdet har förändrats. Restvärdet påverkar företagets 

avskrivning, då det är skillnaden mellan anskaffningsvärdet och tillgångens 

restvärde som utgör det avskrivningsbara beloppet, och som skrivs av över 

tillgångens nyttjandeperiod (IAS 16). Företaget ska välja den avskrivningsmetod 

som bäst återspeglar förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. I 

IAS 16 punkt 62 och IAS 38 punkt 98, framgår att de tillåtna metoderna är linjär, 

degressiv och produktionsbaserad metod. Intäktsberoende metoder tillåts från 

2016 bara för immateriella tillgångar enligt IAS 38, och endast i undantagsfall 

(IASB, 2014). Tidigare tillät IAS 16 användande av den progressiva metoden. 

Sveriges dåvarande normgivning bestod av Redovisningsrådets 

rekommendationer, vilka baserades på IFRS regler men anpassades för de svenska 

förhållandena. Redovisningsrådets rekommendation (RR) 12 Materiella 

anläggningstillgångar tillät därför den progressiva metoden.  

Forskning kring avskrivningsmetoder är idag begränsad. Endast ett fåtal studier 

som fokuserar på de olika avskrivningsmetoderna har genomförts. En kort 

presentation av Bowen, Ducharme och Shores studie från 1995 samt Jackson, Liu 
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och Cecchinis studie från 2009 finns i bakgrunden. Jackson, Liu och Cecchini (2009, 

s. 55) konstaterade: 

In a review of the accounting choice research published during the 1990s, 

Fields et al. (2001) conclude that “…accounting research has made modest 

progress in advancing the state of knowledge beyond what was known in the 

1970s and 1980s.” They contend that the rate of research progress slowed in 

the 1990s because researchers continued to replicate well-known results in 

slightly different settings. Perhaps one of the reasons that research on 

depreciation method choice has slowed is because of the perception that 

”…depreciation is one accounting issue where the effects of the different 

methods are obvious and well understood” (Ricks, 1982, p. 71). 

Det finns således begränsad nutida forskning på vilka avskrivningsmetoder som 

används. Även om vissa, bl.a. Artsberg (2005) och Drefeldt och Törning (2012), 

påstår att linjär avskrivningsmetod är det dominerade valet i Sverige är kunskap 

om faktiskt tillämpning bristande. 

Fields, Lys och Vincent (2001) kategoriserade avskrivningsmetod i en av tio 

kategorier av redovisningsval, baserat på valets natur. Avskrivningsmetod 

kategoriserades så som ett val mellan lika accepterade regler. Det särskiljer val av 

avskrivningsmetod från vissa andra redovisningsval, till exempel upplysningar. 

Det här, samtidigt som det finns ett nutida kunskapsgap gällande 

avskrivningsmetoder gör att det är otydligt vad som påverkar företags val av 

avskrivningsmetod och i förlängningen hur dessa val ska tolkas. Det gör att vi 

finner det intressant att studera svenska företags val av avskrivningsmetod. 

1.3 Frågeställningar 

Bristen på nutida forskning rörande faktisk tillämpning av avskrivningsmetoder 

gör att vi formulerar följande tre frågeställningar: 

 

 Vilka avskrivningsmetoder används i svenska börsnoterade företag? 

 Vilka teorier om redovisningsval inom företag kan användas för att förstå 

företags val av avskrivningsmetod? 

 Vad påverkar svenska börsnoterade företags val av avskrivningsmetod? 
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1.4 Syfte 

Vi vill med denna studie beskriva och förstå hur svenska börsnoterade företag 

skriver av sina materiella och immateriella anläggningstillgångar. Vi ämnar också 

utreda vilka teorier som kan användas för att förstå val av avskrivningsmetod hos 

svenska börsnoterade företag.  

1.5 Disposition 

Fortsättningen av uppsatsen disponeras enligt nedan. En kortfattad beskrivning, 

även kallad ingress, inleder och beskriver respektive kapitels innehåll. 

Kapitel 2 I kapitlet presenteras studiens vetenskapliga metod. 

Forskningsstrategi, ansats, undersökningsdesign presenteras samt 

hur studiens litteraturinsamling utförts. 

Kapitel 3 I kapitlet redogörs för den institutionalia i form av normgivning från 

IFRS. 

Kapitel 4 I kapitlet konstrueras en teoretisk referensram. En undersökning av 

tidigare studier samt teorier relevanta för studien presenteras. 

Kapitel 5 I kapitlet klargörs val av empirisk metod. Det inkluderar urval och 

beskrivning av insamlingsprocess för både studiens kvantitativa och 

kvalitativa delar. 

Kapitel 6 I kapitlet redovisas insamlad empiri för kvantitativa och kvalitativa 

delar. 

Kapitel 7 I kapitlet analyseras insamlad empiri med utgångspunkt från tidigare 

studier och teorier. 

Kapitel 8 I kapitlet görs slutsats och förslag på framtida forskningsområden. 
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2 Vetenskaplig metod 

Kapitlet redogör för studiens vetenskapliga metod. Inledningsvis presenteras det 

vetenskapliga förhållningssättet, därefter studiens ansats. Slutligen följer en 

diskussion kring studiens val av kvantitativ och kvalitativ metod samt 

litteraturinsamling. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Två vetenskapliga förhållningssätt är positivism och hermeneutik, där positivism 

syftar till att förklara medan hermeneutik syftar till att förstå (Bryman & Bell, 

2013). Då syftet med vår studie var att beskriva och förstå val av 

avskrivningsmetod genom en empirisk studie så utgick vi från det hermeneutiska 

förhållningssättet. Förhållningssättet låg också i linje med vår empiriska metod, 

vilken till största del är kvalitativ. Den empiriska metoden presenteras och 

diskuteras vidare i det fjärde kapitlet. 

2.2 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2013) menade att forskare med ett induktivt angreppssätt ser 

teorier som resultaten av studierna. Den här studien hade i huvudsak ett induktivt 

angreppssätt på grund av att syftet med studien har varit att observera och förstå 

verkligheten för att sedan försöka koppla de empiriska resultaten till de teorier 

som förekommer i dagens redovisningsforskning. På så sätt uppnådde vi en ökad 

förståelse för hur och varför företag använder sig av olika avskrivningsmetoder i 

sin redovisning och rapportering. 

Studier kan utgå från ett teoretiskt eller ett eklektiskt fokus, där man i ett 

teoretiskt fokus använder sig av en enskild teori. Olika teorier behövde enligt Gray, 

Kouhy och Lavers (1995) inte ses som konkurrenter till förklaringen av ett 

problem. Olika teorier kan enligt dem användas tillsammans för att ge en ökad 

förståelse och en mer rättvisande tolkning av det studerade problemet (Gray, 

Kouhy & Lavers, 1995). Vi valde därför att använda oss av ett antal olika teorier för 

att försöka förstå företagens val av avskrivningsmetod. 

2.3 Litteraturinsamling 

Litteraturinsamlingen inleddes med sökande i databaserna Scopus, Google Scholar 

samt Business Source Premier för de vetenskapliga artiklarna. Sökprocessen var i 
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huvudsak fokuserad på olika nyckelord som exempelvis accounting choice, 

depreciation, amortization, och IFRS. Den litteratur som vi fann användes för att 

”söka framåt” och ”söka bakåt”, alltså att navigera mellan de referenser och 

citeringar som artiklarna har, vilket Smith (2003) föreslår. Det gav oss en god 

möjlighet att hitta de tongivande artiklarna som ofta används i forskning rörande 

redovisning och redovisningsval. Vi fick också möjlighet att hitta artiklar som 

kanske inte har fått något större genomslag, men som ändå kan vara relevanta för 

vår studie då dessa artiklar ofta refererar till de klassiska artiklarna inom sina 

respektive fält. 

Vi genomförde även en litteraturöversikt, där vi valde att följa den metodik och 

uppställning som Fields, Lys och Vincent (2001) tidigare använt sig av. Vid 

genomförandet valde vi, likt Fields et al. (2001), att gå igenom ett antal tidskrifter 

istället för att göra breda sökningar på nyckelord. Tack vare det kunde vi gå 

igenom de viktigaste tidskrifterna med låg risk för att vi skulle missa några 

relevanta studier. 

Vi bedömde kontinuerligt artiklarnas kvalitet genom att kontrollera de tidskrifter 

som artiklarna publicerats i, samt genom att bedöma antalet citeringar. Vi 

kontrollerade även hur våra källor framställs i de artiklar som citerar dem. Vi 

tänkte särskilt på att inte stirra oss blinda på en artikels citeringar, då vi ansåg att 

en anledning till ett högt antal kan vara att många forskare känner sig tvingade att 

motargumentera författaren på grund av att åsikterna eller slutsatserna i artikeln 

är kontroversiella. Knopf (2006, s 131) menade att man kan underlätta processen 

med en litteratursammanfattning genom att fråga sig, och svara på följande sju 

frågor (egen översättning): 

- Vilka frågor har publikationer behandlat? Vilka frågor har åsidosatts? 

- Vad är de huvudsakliga slutsatserna i den befintliga forskningen? Vad 

argumenterar de egentligen för? 

- Vad finns det för konvergenspunkter i litteraturen och vad är de 

huvudsakliga meningsskiljaktigheterna? Vad baseras 

meningsskiljaktigheterna på? 

- Vilka teorier och/eller policys och/eller bevis har litteraturen använts sig 

av? Vilken potentiellt relevant information och alternativa teorier eller 

policys har inte undersökts? 

- Hur välgrundade är slutsatserna? Är de baserade på sunda resonemang, 

försiktig värdering av bevisningen och väl utförd metod? Finns det 

anledning att tvivla på någon av slutsatserna? 
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- Hur är den generella litteraturkvaliteten? Vad har vi lärt oss såhär långt? 

- Vad är de viktigaste problemen och gapen som kräver ytterligare forskning? 

Vi fann vid litteraturgenomgång ett gap inom redovisningsforskningen som 

behandlar val av avskrivningsmetod. 
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3 Institutionalia 

Kapitlet behandlar den institutionalia som används i studien. Inledningsvis 

redogörs för föreställningsram och regler för finansiella rapporters upprättande. 

Därefter redogörs för avskrivningsspecifika regler. 

3.1 IFRS normgivning kring avskrivningsmetod 

IFRS normgivning består av en föreställningsram, IAS- och IFRS-standarder som 

behandlar specifika områden. För denna studie är föreställningsramen, IAS 1, IAS 

16 och IAS 38 relevanta. Föreställningsramen innefattar grundläggande begrepp 

och principer för upprättandet för finansiella rapporter. I IAS 1 finns föreskrifter 

för utformning av de finansiella rapporterna. IAS 16 och IAS 38 behandlar 

materiella- respektive immateriella anläggningstillgångar. 

3.1.1 IFRS föreställningsram och IAS 1 

Föreställningsramen beskriver ett antal kvalitativa egenskaper som en 

förutsättning för att de finansiella rapporterna ska anses vara användbara. Dessa 

är begriplighet, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och rättvisande bild. Den 

egenskap som vi fokuserar på i denna studie är rättvisande bild. 

I IAS 1 utvecklas begreppet rättvisande bild. Det framgår att de finansiella 

rapporterna ska ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning. För att 

en rättvisande bild ska uppnås krävs ett korrekt återgivande av transaktioners 

effekter. I standarden framgår också att tillämpningen av IFRS tillsammans med 

upplysningar där det krävs leder till att de finansiella rapporterna ger en 

rättvisande bild. I punkt 17 b, IAS 1, framgår att en rättvisande bild kräver att 

företaget:  

[…] ska redovisa information, inklusive uppgifter om redovisningsprinciper, på 

ett sätt som ger relevant, tillförlitlig, jämförbar och begriplig information, 

Således betonas att externa användare ska kunna förstå hur företaget har kommit 

fram till de redovisade uppgifterna. För avskrivningar gäller det särskilt de 

avskrivningsmetoder och nyttjandeperioder som företaget har använt sig av.  

3.1.2 IAS 16 och IAS 38 

IAS 16 ska tillämpas på alla materiella anläggningstillgångar förutom de som 

innehas för försäljning, biologiska tillgångar, prospekterings- och 
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utvärderingstillgångar samt mineraltillgångar och mineralfyndigheter. Materiella 

anläggningstillgångar kan enligt IAS 16 redovisas till antingen anskaffningsvärde 

eller enligt omvärderingsmetoden. Anskaffningsvärdet består av dess inköpspris, 

direkt hänförbara utgifter och uppskattade utgifter för nedmontering och 

bortforsling. Enligt omvärderingsmetoden ska tillgången redovisas till verkligt 

värde. 

IAS 38 ska tillämpas på immateriella tillgångar förutom de som omfattas av annan 

standard, finansiella tillgångar, prospekterings- och utvärderingstillgångar och 

utgifter för utveckling och utvinning av mineraler, olje- och gasfyndigheter och 

andra liknande naturtillgångar. 

Enligt både IAS 16 och IAS 38 definieras avskrivning som: 

[…] den systematiska fördelningen av en tillgångs avskrivningsbara belopp över 

dess nyttjandeperiod. 

Avskrivningsbart belopp definieras i både IAS 16 och IAS 38 i sin tur som: 

[…] en tillgångs anskaffningsvärde, eller annat belopp i stället för 

anskaffningsvärde, efter avdrag för beräknat restvärde. 

Avskrivningsmetoden ska väljas utifrån den förväntade förbrukningen av 

tillgångens förväntade framtida ekonomiska fördelar. Metoden ska tillämpas 

konsekvent från en period till en annan. De tillåtna avskrivningsmetoderna är 

linjär, degressiv och produktionsberoende metod för både materiella och 

immateriella anläggningstillgångar. 

 

  



 

 

12 

4 Teoretiskt ramverk 

Kapitlet inleds med en översikt av tidigare studier. Sedan följer en genomgång av 

tidigare relevant studier. Kapitlet avslutas med teori och formulering av teoretiska 

antaganden för att ge verktyg till analys av insamlad empiri. 

4.1 Studier inom redovisningsval 

Vi identifierar Fields, Lys och Vincent (2001) som den senaste omfattande 

översikten rörande forskningsläget inom redovisningsval. Sammanfattningsvis 

ansåg de att endast ringa framsteg hade gjorts för att få bättre förståelse för 

implikationerna av redovisningsval under 1990-talet. Vi bygger på denna studie 

genom att använda samma indelning av studier och komplettera med studier 

publicerade efter denna. 

Att sammanfatta samtliga studier publicerade sedan Fields et al. (2001) översikt 

anser vi är en orealistisk uppgift. Vi går därför endast igenom de studier som har 

publicerats i ett fåtal tidskrifter. Likt Fields et al. (2001) undersöker vi Journal of 

Accounting and Economics, Accounting Review och Journal of Accounting Research. 

Vi väljer att även inkludera The European Accounting Review för att innefatta en 

tidskrift som innehåller studier med anknytning till Europa. 

Fields et al. (2001) delade in studierna i tre grupper baserade på områden där 

redovisning spelar en synnerligen viktig roll sett till marknadens ofullkomlighet. 

Dessa tre grupper är: 

1. Agentkostnader är relaterade till problem kopplat till kontrakt, såsom 

ledningsarvoden och lånevillkor2.  

2. Informationsasymmetri handlar främst om relationen mellan företagsledning 

och investerare. 

3. Externa effekter som påverkar icke-kontrakterade parter behandlar, i korthet, 

relationer med tredje parter ur både kontrakts- och icke-kontraktsperspektiv. 

Vi väljer att endast redovisa studierna i de två första grupperna, agentkostnader 

och informationsasymmetri på grund av att den tredje gruppen i stor utsträckning 

bestod av normerande studier. Vi väljer att exkludera dessa då de inte bidrar till 

att besvara studiens huvudfrågeställningar. 

                                                        

2
 Debt convenant på engelska, vanligen lånevillkor. Ett sådant villkor ställs av en borgenär formulerat 

som ett finansiellt nyckeltal. Gäldenären förpliktar sig att uppfylla villkor vid en specificerad tidpunkt. 
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4.1.1 Agentkostnader 

Många kontraktsmässiga lösningar som är konstruerade för att mildra interna och 

externa agentkonflikter baseras, åtminstone delvis, på siffror från redovisningen 

(Fields et al., 2001). Exempel på dessa kontraktsmässiga lösningar är 

företagsledningens kompensationskontrakt (t.ex. Cheng, 2004) samt lånevillkor 

(t.ex. Beatty & Weber, 2003). 

En typisk handling baserad på agentkonflikt är resultatmanipulering. 

Företagsledare som utövar resultatmanipulering gör redovisningsval för att 

vilseleda externa användare av finansiella rapporter (Fields et al. 2001). Med 

utgångspunkt i ämnet resultatmanipulering sammanfattar vi i tabell 1 studier 

rörande resultatmanipulering och agentkostnader under vår insamlingsperiod. 

Tabell 1: Sammanfattning studier (agentkostnader) 

Författare Årtal Ämne Sammanfattning 

Barton & 

Simko 

2002 Resultatmanipulering Sannolikheten att företag 

rapporterade stora positiva eller 

små negativa vinstöveraskningar 

minskade med andelen 

nettotillgångar i relation till 

försäljning. 

Dutta & 

Gigler 

2002 Resultatmanipulering Om företagsledare måste lämna 

vinstvarning var det mindre 

sannolikt att denne sedan 

använde sig av 

resultatmanipulering. 

Beatty & 

Weber 

2003 Resultatmanipulering 

och lånevillkor 

Företag som lånade hade större 

tendens att göra resultatökande 

redovisningsval. 

Cheng 2004 Förändring av 

kompensations-

program 

Företag vars forsknings- och 

utvecklingsutgifter ändrades 

associerades i hög grad med 

förändring av verkställande 

direktörs kompensationsprogram. 

Burghstahl

er, Hail & 

2006 Resultatmanipulering Hög användning av 

resultatmanipulering 
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Leuz associerades med onoterade 

företag samt företag i länder med 

svaga rättsystem. 

Hunton, 

Libby  & 

Mazza 

2006 Resultatmanipulering Ökad transparens ledde till 

mindre resultatmanipulering. 

Roychowdh

ury 

2006 Resultatmanipulering Företag gjorde ändringar i 

verkliga ekonomiska aktiviteter 

för att unvika förluster. 

Tucker & 

Zarowin 

2006 Resultatmanipulering Förändringar i aktiepris innehöll 

mer information om framtida 

vinster hos företag med mycket 

resultatmanipulering än företag 

med lite resultatmanipulering. 

McNichols 

& Stubben 

2008 Resultatmanipulering Resultatmanipulering ledde till att 

företag gör suboptimala 

investeringar. 

Armstrong, 

Jagolinzer  

& Larcker 

2010 Incentivprogram och 

redovisnings-

manipulering 

Företag med verkställande 

direktörer som hade hög andel 

options- eller aktieprogram 

associeras med lägre grad av 

redovisningsmanipulering. 

Bamber, 

Jiang, 

Petroni & 

Wang 

2010 Incentivprogram och 

arbetssituation 

Valet rörande placering av en post 

i de finansiella rapporterna 

påverkades av företagsledares 

incentivprogram och oro över 

anställningstrygghet. 

Bagnoli & 

Watts 

2010 Resultatmanipulering Företag inom samma bransch 

skapade en illusion att deras 

kostnader var lägre än vad de 

faktiskt var. Inom industrier med 

hög vinstmarginal var detta 

vanligare samt inom små 

industrier. 
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Das, 

Kyonghee 

& Patro 

2011 Resultatmanipulering Företagsledare använde 

resultatmanipulering och 

förväntansmanipulering3 

tillsammans när dennes förmåga 

att utföra resultatmanipulering 

var begränsad. 

Alissa, 

Bonsall, 

Koharki & 

Penn 

2013 Resultatmanipulering Företag som inte nådde upp till 

sin förväntade kreditvärdighet 

använde resultatmanipulering i 

högre mån än företag som nådde 

upp. 

Peng-Chia, 

Siew Hong 

& Feng 

2013 Resultatmanipulering Företag med styrelse innehållande 

ledamöter som satt i flera företag 

påverkade graden av 

resultatmanipulering. Företag 

med ledare från företag med hög 

resultatmanipulering gjorde detta 

i högre grad och vice versa. 

Farrell, Goh 

& White 

2014 Incentivprogram Prestationsbaserade 

incentivprogram minskade, men 

eliminerade inte känslors 

inverkan på redovisning- och 

investeringsval. 

Gomez-

Mejia, Cruz 

& 

Imperatore 

2014 Resultatmanipulering Familjeföretag gav mer 

upplysningar och gjorde mindre 

resultatmanipulering. 

 

Som tabell 1 visar har studier rörande resultatmanipulering varit frekventa under 

vår insamlingsperiod. För att finna en användbar gemensam nämnare mellan 

dessa studier väljer vi att sammanfatta dessa i korthet nedan. Vi lägger fokus på val 

av metod, urval samt studiernas resultat. 

                                                        

3
 Expectations management på engelska. 
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Barton och Simko (2002) undersökte huruvida balansräkningens funktion som 

uppsamlare av tidigare resultatmanipulering kan associeras med lägre 

resultatmanipulering. Författarna testade denna tes för 3 649 företag mellan åren 

1993-1999. Resultatet visade att sannolikheten för att företagen ska rapportera 

stora positiva eller små negativa resultat minskade med graden av högt värderade 

nettotillgångar. 

Dutta och Gigler (2002) undersökte förhållandet mellan resultatmanipulering och 

frivilliga vinstprognoser. Författarna utvecklade en modell som uppskattade 

resultatmanipulering enligt optimal kontraktsteori och jämförde dessa sedan hos 

företag med och utan vinstprognoser. Denna modell visade att 

resultatmanipulering var mindre trolig om företaget lämnade frivilliga 

vinstprognoser. 

Beatty och Weber (2003) studerade ett urval av 248 företag som hade lån samt 

hade genomfört redovisningsförändringar. Författarna undersökte vad som 

förklarar dessa redovisningsförändringar. Författarna fann att företag vars 

lånevillkor tillätt att beräkningsgrunderna för lånet förändrades också gör 

resultatökande redovisningsval. 

Cheng (2004) undersökte huruvida ändringar i hur mycket som spenderas på 

forskning och utveckling mellan år kunde kopplas till förändring av den 

verkställande direktörens optionsprogram. Det skulle enligt författaren tyda på att 

arvodeskommittéer justerade kompensation för att avskräcka verkställande 

direktörer att agera i eget intresse. Författaren fann bevis för att denna åtgärd av 

ersättningsskommittén var mer förkommande när forsknings- och 

utvecklingsutgifter förändrades. 

Burghstahler, Hail och Leuz (2006) undersökte hur institutionella faktorer 

påverkade användningen av resultatmanipulering. Författarna gjorde ett urval av 

både noterade och onoterade företag från 13 länder inom EU. Resultatet tydde på 

att resultatmanipulering var mer förekommande i länder med svagare rättssystem 

och tillämpning. 

Hunton, Libby och Mazza (2006) konstruerade ett experiment för att undersöka 

hur transparens i finansiella rapporter påverkar viljan att resultatmanipulera. I 

experimentet deltog 62 finanschefer samt ekonomiavdelningschefer. Slutsatsen 

var att resultatmanipulering minskade vid högre transparens. Enligt författarna 

berodde det på att det skulle sänka företagets aktiekurs samt dess anseende. 
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Roychowdhury (2006) fann, i ett urval av 4 252 företag i USA, bevis för att 

företagsledare manipulerade verkliga ekonomiska aktiviteter för att undvika att 

rapportera förluster. Åtgärder som reapriser på varor och reducering av icke 

produktionshärledda kostnader(t.ex. administrationskostnader och 

marknadsföringskostnader) återfanns bland företag i studiens urval. 

Tucker och Zarowin (2006) ämnade med sin studie att undersöka huruvida det 

fanns information i företags aktiekurs vid resultatmanipulation. Författarna fann 

att framtida kassaflöden var inräknade i aktiekursen för resultatmanipulerande 

företag, men inte för ej resultatmanipulerande företag. 

McNichols och Stubben (2008) undersökte om företag som resultatmanipulerade 

gjorde suboptimala investeringsbeslut. Författarna samlade in ett urval av företag 

som var under utredning av SEC4 mellan åren 1978-2002. Slutsatsen var att företag 

som resultatmanipulerade också överinvesterade i dåliga projekt i större 

utsträckning än icke resultatmanipulerande företag. 

Armstrong, Jagolinzer och Larcker (2010) utforskade associationen mellan 

incentivprogram hos den verkställande direktören och förekomsten av 

redovisningsmanipulering. Författarna tittade på options- och aktiebaserade 

incentivprogram och hur förekomsten av en sådan påverkade sannolikheten för 

redovisningsmanipulering. Slutsatsen var att det fanns bevis för att sannolikheten 

minskade att företag utövade redovisningsmanipulering när dess verkställande 

direktör hade options- eller aktiebaserade incentivprogram. 

Bamber, Jiang, Petroni och Wang (2010) undersökte vad som avgjorde var i de 

finansiella rapporterna som totalresultat rapporterades. Enligt amerikanska 

redovisningsregler kunde totalresultat rapporteras på ett antingen 

resultatrapportsliknande sätt eller som del av rapporten om förändring av eget 

kapital. Författarna undersökte 440 företag och kommer fram till att 

incentivprogram och oro över anställningstrygghet förklarade valet i de finansiella 

rapporterna. 

Bagnoli och Watts (2010) utredde hur konkurrens påverkade finansiella 

rapporter. Författarna gjorde det genom att konstruera en modell med fullt 

rationella deltagare. Enligt denna modell ledde konkurrens till att företag justerade 

sina finansiella rapporter för att skapa illusionen att produktionskostnaderna var 

lägre än vad de egentligen var. 

                                                        

4
 SEC står för United States Securities and Exchange Commission, vilket är den amerikanska 

motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 
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Das, Kim och Patro (2011) undersökte hur resultatmanipulering hängde ihop med 

förväntansmanipulering. Förväntansmanipulering definierades som uttalanden 

och kommunicering till ett företags externa aktörer för att förändra aktörernas 

förväntningar på företaget. Författarna granskade kvartalsrapporter från 4 454 

publika amerikanska företag mellan år 1993-2005.  Resultaten visade att företag 

använde resultatmanipulering och förväntansmanipulering som komplement 

alternativt substitut beroende på om begränsningar på resultatmanipulering är 

låga respektive höga. 

Alissa, Bonsall, Koharki och Penn (2013) utredde huruvida företag som avvek från 

en förväntad kreditvärdering använde sig av resultatmanipulering. Urvalet var 

företag som Standard & Poor har kreditvärdering för mellan åren 1985-2010. 

Slutsatsen var att resultatökande resultatmanipulering associerade med positiva 

förändringar i framtida kreditvärderingar samt vice versa för resultatminskande 

resultatmanipulering. 

Peng-Chia, Siew Hong och Feng (2013) testade hypotesen att resultatmanipulering 

var vanligare i företag vars styrelsemedlemmar också sitter i andra företags 

styrelser som utövar resultatmanipulering. Med andra ord undersöktes om det 

fanns en enligt författarna definierad ”smittningsrisk” mellan företag rörande 

resultatmanipulering om dessa kopplades ihop genom gemensamma 

styrelseledamöter. Genom att undersöka ett urval på 2 406 företag mellan år 1997-

2001 konstaterades att hypotesen stämde samt att position för den gemensamma 

styrelseledamoten också spelade roll. 

Farrell, Goh och White (2014) gjorde en säregen studie genom att kombinera 

neurovetenskap och redovisningsteorier. Författarna testade hur företagsledares 

incentivprogram påverkade deras beslutfattande inom redovisning. Författarna 

fann genom experiment att företagsledare vid svåra situationer påverkade av sina 

incentivprogram att göra suboptimala beslut. 

Gomez-Mejia, Cruz och Imperatore (2014) undersökte släktägda företags 

redovisningstendenser. Författarna utvecklade en teoretisk modell som hävdar att 

släktägda företag resultatmanipulerade mindre samt ger mer frivilliga 

upplysningar. Enligt författarna var den främsta anledningen att släkten ville 

undvika att skada släktens rykte och anseende. 

4.1.1.1 Sammanfattning och bidrag 

Sammanfattningsvis visar studier inom resultatmanipulering att 

resultatmanipulering är en viktig förklaring till hur företag gör redovisningsval. 
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Således anser vi att vi måste ta företagsledares egenintresse i beaktning vid 

förståelse av val av avskrivningsmetod. I teoridelen nedan fångar vi det genom en 

kort genomgång av Positive Accounting Theory (PAT) och formulering av teoretiska 

antaganden. 

4.1.2 Informationsasymmetri 

En annan kategori av studier inom redovisningsval fokuserar på redovisningsval 

och dess koppling till externa användare, främst investerare. Målet hos 

företagsledare med redovisningsval inom denna kategori är ofta att påverka 

företagets aktiekurs (Fields et al. 2001). Vid insamlingen av studier rörande denna 

informationsasymmetri noterade vi att studier i denna kategori föll inom två 

huvudsakliga grupper: conservative accounting samt upplysningar. 

De studier som berörde upplysningar fokuserade på deras konsekvenser, istället 

för vad som driver redovisandet av upplysningar. Vi har gått igenom dessa studier 

och anser att de inte bidrar till besvarandet av våra frågeställningar. De redovisas 

således inte i vår litteraturöversikt. 

4.1.2.1 Conservative accounting 

Conservative accounting definieras som en tendens hos redovisare att kräva högre 

grad av bevisning för att inkludera goda nyheter än dåliga nyheter i finansiella 

rapporter (Basu, 1997). I tabell 2 sammanfattas studier rörande conservative 

accounting under vår insamlingsperiod. 

Tabell 2: Sammanfattning studier (conservative accounting) 

Författare Årtal Ämne Sammanfattning 

Ahmed, Billings, 

Morton & 

Stanford-Harris 

2002 Conservative 

accounting 

Företag som använde conservative 

accounting hade mer problem med 

utdelningspolicy. Conservative 

accounting sänkte även företagens 

kapitalkostnad. 

Beja & Weiss 2006 Conservative 

accounting 

Conservative accounting ledde till 

mindre skadliga fel, men även satte 

neutralitetsprincipen i fråga. 

Brown, He & 

Teitel 

2006 Conservative 

accounting 

Mer conservative accounting ledde till 

högre relevans i siffror för företag. 

Klein & 2006 Conservative Conservative accounting hade viss 
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Marquardt accounting förklaringsgrad på historiskt höga 

förluster, men icke 

redovisningsfaktorer spelade den 

dominerande rollen. 

O’Connell 2006 Conservative 

accounting och 

incentivsystem 

Conservative accounting ledde till att 

incentivsystem associerades starkare 

med vinst under år med goda nyheter 

och vice versa under år med dåliga 

nyheter. 

Chen, Hemmer 

& Zhang 

2007 Conservative 

accounting 

Conservative accounting associerades 

med lägre nivå av 

resultatmanipulering. 

Qiang 2007 Conservative 

accounting 

Kontraktering ledde till conditional 

conservatism. 

Beatty Weber & 

Yu 

2008 Conservative 

accounting 

Förändringar av lånevillkor var mer 

troliga om conservative accounting var 

låg.  

Lafond, R., & 

Roychowdhury 

2008 Conservative 

accounting 

När ägare ej var företagsledare ökade 

användandet av conservative 

accounting. 

LaFond & Watts 2008 Conservative 

accounting 

Ökad informationsasymmetri ledde till 

mer conservative accounting. 

Zhang 2008 Conservative 

accounting 

Conservative accounting ledde till 

bättre villkor hos långivare. 

Gigler, Kanodia, 

Sapra & 

Venugopalan 

2009 Conservative 

accounting 

Conservative accounting ledde till 

sämre kontraktering av skulder. 

Hui, Matsunaga 

& Morse 

2009 Conservative 

accounting 

Conservative accounting ledde till 

mindre informationsasymmetri. 

Khan & Watts 2009 Conservative 

accounting 

Företag med längre investeringscykler, 

högre idiosynkratisk osäkerhet och 

högre informationsasymmetri hade 

högre grad av conservative accounting. 
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Jackson & Liu 2010 Conservative 

accounting 

Företag använde resultatmanipulering 

samt conservative accounting för att nå 

upp till eller slå analytikers prognos. 

Goh & Li 2011 Conservative 

accounting 

Dålig intern kontroll associerades med 

mindre conservative accounting. 

Mak, Strong & 

Walker 

2011 Conservative 

accounting 

Ökad conservative accounting vid 

"omfokuseringsår". 

Ahmed & 

Duellman 

2013 Conservative 

accounting & 

Företagsledares 

övertro 

Övertro och conservative accounting 

var negativt korrelerade. 

 

Likt för studier rörande resultatmanipulering väljer vi att sammanfatta dessa 

löpande nedan. Vi väljer att fokusera på metodval, urval och resultat. 

Ahmed, Billings, Morton & Stanford-Harris (2002) undersökte conservative 

accountings association till företag med problem kring utdelningsbeslut. 

Författarna undersökte totalt 1 323 företag i två tidsperioder: 1993-1998 samt 

1987-1992. Författarna fann att conservative accounting hjälpte att lindra 

problematik vid utdelningsbeslut. Conservative accounting minskade även 

företagets kostnader för skulder. 

Beja och Weiss (2006) konstruerade en teoretisk modell för att undersöka 

informella aspekter av conservative accounting. Författarna delade upp användare 

av redovisningsinformation i två grupper: sofistikerade och osofistikerade. 

Skillnaden mellan de två grupperna var förmågan att värdera finansiella rapporter. 

Författarna fann genom sin modell att sofistikerade användare drog störst nytta av 

conservative accounting, även om osofistikerade fick viss förbättrad förståelse för 

företagets finansiella ställning. 

Brown, He och Teitel (2006) undersökte med ett urval av företag från 20 länder 

huruvida contitional conservatism5 påverkade relevansen av redovisad vinst. 

Författarna undersökte urvalet mellan år 1993-2004. Författarna fann att i länder 

med högt användande av periodiseringar hade conditional conservatism en positiv 

effekt på relevansen av redovisad vinst. 

                                                        

5
 Saknar direktöversättning på svenska. Definierades enligt Basu (1997) som asymmetrisk realisering av 

ekonomiska förluster och vinster. 
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Klein och Marquardt (2006) undersökte bakomliggande faktorer till varför 

andelen företag som rapporterar förluster ökar. Författarna använde ett urval av 

företag mellan år 1951-2001. Författarna fann med hjälp av statistisk analys att 

den främsta förklaringen var icke-redovisningsrelaterade faktorer. Författarna 

observerade även en positiv korrelation mellan redovisad förlust och conservative 

accounting. 

O’connell (2006) undersökte hur conservative accounting påverkade kompensation 

till företagsledare. Författaren undersökte 84 företag noterade på Londonbörsen 

mellan åren 1983-1997. Författaren fann att kompensation till företagsledare var 

särskilt kopplade till vinst vid år med goda nyheter än vid år med dåliga nyheter. 

Chen, Hemmer och Zhang (2007) undersökte kopplingen mellan conservative 

accounting och resultatmanipulering. Författarna konstruerade en modell där 

redovisning ger information i både värderings- och förvaltningssyfte. Författarna 

visade att conservative accounting påverkade nyheters roll i redovisningen och 

därigenom minskade möjligheten för resultatmanipulering. 

Beatty och Weber (2008) undersökte hur conservative accounting associerades 

med ett företags skuldsituation, närmare bestämt vid banklån. Författarna 

identifierade och analyserar 3 641 låneavtal mellan åren 1994-2004. Författarna 

fann att långivare hade krav på försiktighet och att detta uppnåddes genom 

kontraktsmässiga lösningar samt genom konservativa redovisningsval. 

Lafond och Roychowdhury (2008) undersökte hur ägarledning kontra icke 

ägarledning påverkar användningen av conservative accounting. Författarna 

använde ett urval av amerikanska företag mellan år 1994-2004. Författarna fann 

att conservative accounting ökade när företag har tydlig uppdelning mellan ägande 

och drift. Mindre närvaro av ägare i det operativa innebar mer conservative 

accounting. Enligt författarna berodde detta på att conservative accounting var ett 

sätt för aktieägare att reducera agentproblematik. 

Lafond och Watts (2008) undersökte om informationsasymmetri mellan 

aktieägare påverkades av conservative accounting. Författarna använde ett urval av 

företag noterade på New Yorkbörsen samt företag noterade på American Stock 

Exchange (AMEX) mellan år 1983-2001. Författarna fann att aktieägare krävde 

mer conservative accounting. 

Zhang (2008) undersökte hur conservative accounting påverkade effektiviteten vid 

kontraktupprättande av skulder. Vid kontraktupprättandet av skulder har 

långivaren risk för att företaget underpresterade(och därigenom inte betalade), 
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men ingen möjlighet till ytterligare betalning om företaget överpresterande. 

Författaren undersökte 327 företag mellan år 1999-2000. Författaren fann att 

låntagande företag som tillämpar conservative accounting var mer troliga att bryta 

mot lånevillkor, samt att dessa företag fick lägre räntesats av långivare. 

Gigler, Kanodia, Sapra och Venugopalan (2008) likt Zhang (2008) ovan undersökte 

hur conservative accounting påverkar effektiviteten vid kontraktupprättande av 

skulder. Gigler et al (2008) konstruerade en teoretisk modell. Författarna fann i 

denna modell att conservative accounting sänkte effektiviteten vid 

kontraktupprättande av skulder. 

Hui, Matsunaga och Morse (2009) undersökte kopplingen mellan conservative 

accounting och publikation av vinstberäkning av företag. Författarna använde ett 

urval av 2 244 företag mellan år 1991-1996. Författarna fann en signifikant 

negativ relation mellan conservative accounting och frekvensen av publicering av 

vinstberäkning. Enligt författarna tydde detta på att conservative accounting var ett 

substitut för hög frekvens av publicering av vinstberäkning. 

Khan och Watts (2009) undersökte vilka egenskaper hos ett företag som 

associerades med hög grad av conservative accounting. Författarna använde ett 

urval mellan 1962-2005. Författarna fann att företag med långa investeringscykler, 

hög idiosynkratisk osäkerhet och hög informationsasymmetri var mer 

konservativa. 

Jackson och Liu (2010) undersökte relationen mellan conservative accounting och 

resultatmanipulering. Författarna undersökte ett urval av 750 företag mellan 

1980-2004. Författarna fann att företag som resultatmanipulerar för att nå eller 

slå investerares förväntningar också i hög grad använde sig av conservative 

accounting. 

Goh och Li (2011) undersökte relationen mellan interna kontroller och conditional 

conservatism. Författarna undersökte ett urval av 1 098 företag mellan 2003-2005. 

Författarna fann en positiv relation mellan kvaliteten på interna kontroller och 

conditional conservatism. 

Mak, Strong och Walker (2011) undersökte huruvida conservative accounting 

ökade vid s.k. “omfokuseringsår”. Omfokuseringsår var enligt författare år då stora 

förändringar skedde. Författarna undersökte företag i Storbritannien mellan 1990-

1999. Författarna fann ökad conservative accounting vid omfokuseringsår. 

Författarna kopplade det till förändringar i aktiepris och vinstförändringar. 
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Ahmed och Duellman (2013) undersökte kopplingen mellan företagsledare med 

övertro på framtida vinst från investeringar och conservative accounting. 

Författarna undersökte ett urval av 1 500 företag mellan år 1993-2009. 

Författarna fann att företagsledare med övertro på framtida vinst från 

investeringar sköt fram realisering av förlust och använder sig lägre grad av 

conservative accounting. 

4.1.2.2 Sammanfattning och bidrag 

Sammanfattningsvis visar dessa studier att redovisningsval får effekter på 

företagets aktiekurs och att det i sig kan vara en motivation för att redovisa på ett 

visst sätt. Conservative accounting anser vi vara av särskilt intresse för vår studie 

då denna vinkling är generellt applicerbar på redovisningsval. Conservative 

accounting och dess relation till svensk doktrin återkommer i teoridelen. 

4.2 Tidigare studier rörande avskrivningsmetod 

För att sätta vår studie i perspektiv letar vi även äldre studier som specifikt rör 

avskrivningsmetoder. Avskrivningsmetoder inom redovisning har en lång historia 

av att vara i diskussion. 

En tidig förespråkare för en särskild avskrivningsmetod i särskilda branscher var 

Grady (1950). Han menade att tillverkande företag borde tillämpa 

produktionsberoende avskrivningsmetod, då han ansåg att denna bäst 

reflekterade produktionens inverkan på tillgångarnas värde. Linjär metod 

allokerar kostnaden i relation till tidens gång, medan produktionsberoende metod 

delegerar kostnaden till enheterna som tillgångarna producerar. Det innebär att 

avskrivningar blir höga vid hög produktion och vice versa vid låg produktion och 

att rapporterad vinst blir lägre i tider med höga kassaflöden och lättade kostnader 

i tider av ekonomisk recession eller depression. 

Den linjära avskrivningsmetoden etablerades under 1960-talet som den mest 

tillämpade (Wright, 1964). En av den linjära avskrivningsmetodens tidiga 

förespråkare var Campbell (1951). Han menade att eftersom alla inser att metoden 

inte används för att ge en sann bild är den lämplig då den är enkel. Han menade 

även det är den metod som är närmast matchningsprincipen. 

Den linjära avskrivningsmetoden var inte utan kritik. En kritik som framfördes var 

att det vid linjär avskrivningsmetod inte är troligt att bokförda värden och verkligt 

värde stämmer överens (Dixon, 1960). Det är troligt att en tillgång levererar sämre 
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nytta och att svårigheten att få ut lika hög nytta ökar ju äldre tillgången är (Dixon, 

1960). 

I en studie argumenterade Reynolds (1961) för fem faktorer som påverkar val av 

avskrivningsmetod för en homogen grupp av tillgångar: (1) en förväntad summa 

av volym och intäkter som tillgången kommer generera; (2) troliga kostnader över 

tillgångens ekonomiska liv; (3) eventuell effektivitetssänkning; (4) förväntad 

konkurrens från förbättrade substitut av tillgången; samt (5) förväntad 

internränta. Författaren ansåg även att det inte finns en specifik 

avskrivningsmetod som passar alla tillgångar (Reynolds, 1961). 

Myers (1967) undersökte företag som bytte avskrivningsmetod. Ett byte från linjär 

till degressiv eller vice versa skulle, enligt författaren, få en liten effekt på vinster 

om en ändring gjordes retroaktivt och om företag hade en full cykel av tillgångar 

inom en metod och om tillgångarna hade förvärvats relativt nyligen. Arton av 

nitton företag som ändrade från degressiv avskrivningsmetod till linjär 

rapporterade en vinstökning (Meyers, 1967). 

Bowen, DuCharme and Shores (1995) fann att 68,7 procent av studiens urval 

använde linjär avskrivning. 4,9 procent använde endast degressiv avskrivning, 

25,1 procent använde en kombination av degressiv och linjär avskrivning, medan 

1,3 procent använde en ospecificerad eller övriga avskrivningsmetoder. 

Jackson (2008) undersökte huruvida linjär avskrivning, relativt till degressiv 

avskrivning, får företagsledare att göra icke optimala investeringsbeslut. 

Författaren skapade ett experiment där företagsledare måste bestämma huruvida 

de ska fortsätta använda en hypotetisk tillgång eller investera i en ersättning. 

Resultat från experimentet visade att företagsledare som använder sig av linjär 

avskrivning är mindre benägna att ersätta tillgången än företagsledare som 

använder sig av degressiv avskrivning (Jackson, 2008). 

Jackson, Liu och Cecchini (2009) undersökte om företags avskrivningsmetod 

påverkar företagsledares kapitalinvesteringsbeslut. Författarna undersökte ett 

urval mellan år 1988-2006. Jackson, Liu och Cecchini (2009) fann att företag med 

linjär avskrivningsmetod har lägre nivåer av kapitalinvesteringar än företag med 

degressiv avskrivningsmetod. Författarna fann att 79,53 procent i genomsnitt av 

företagen linjär medan resterande använde degressiv. De fann även att den linjära 

metodens popularitet ökade under studiens gång. Andelen företag som tillämpade 

degressiv avskrivningsmetod minskade från ungefär 31 procent år 1988 till 

ungefär 14 procent år 2006 (Jackson et al., 2009). 
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4.3 Teori 

Genom vår översikt har det framkommit att Positive Accounting Theory ofta 

används i litteraturen för att förklara och förstå redovisningsval. Vi använder oss 

därför av Positive Accounting Theory, men väljer att komplettera denna med 

systemorienterade teorier då dessa låter oss fokusera på redovisningsvalens roll i 

relationen mellan organisationer, staten, individer och grupper (Gray, Owen & 

Adams, 1996). I det systemorienterade perspektivet anses företaget påverka och 

påverkas av det samhälle som företaget är en del av (Deegan & Unerman, 2011). 

Vi formulerar antaganden som vi kommer använda för att tydliggöra vad valda 

teorier förutspår att företagen kommer välja för avskrivningsmetod. 

4.3.1 Positive Accounting Theory 

Som litteraturöversikten visade är företagsledares egenintresse fortfarande en 

aktuell förklaringsfaktor till redovisningsval. En teori för att förutspå 

företagsledares egenintresse är Positive Accounting Theory. En situation som denna 

teori förutspår är när staten och intressegrupper identifierar företag som, enligt 

dessa, redovisar onormalt höga vinster så kommer företagen bli reglerade för att 

sänka vinsterna (Watts & Zimmerman, 1978). För att undvika den negativa 

politiska uppmärksamheten och kostnaderna som är associerade med detta gör 

företag redovisningsval som sänker den redovisade vinsten (Deegan & Unerman, 

2011). Av de tre avskrivningsmetoderna anser vi att degressiv och 

produktionsberoende metod har mest potential att möjliggöra för stora 

avskrivningar under ett specifikt år. Således formulerar vi följande antagande: 

A1A: Stora företag tillämpar degressiv och produktionsberoende 

avskrivningsmetod i större utsträckning än små företag. 

4.3.2 Conservative accounting och försiktighetsprincipen 

Conservative accounting, även kallat conservatism, definieras traditionellt inom 

redovisning som att hålla en restriktiv hållning till att redovisa ej fullt konstaterade 

inkomster och en extensiv hållning att redovisa ej fullt konstaterade utgifter 

(Watts, 2003). Den här asymmetrin innebär att kraven på rättsanspråk samt 

verifierbarhet är högre för inkomster än utgifter (Watts, 2003). Då det endast är en 

hållning finns det även nivåer av conservative accounting: större skillnad på krav 

mellan konstaterade inkomster och utgifter ger högre grad av conservative 

accounting. Förklaringar till uppkomsten och fortlevnaden av conservative 
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accounting är kontraktering, stämningsrisk från aktieägare, beskattning och risk 

för reglering (Watts, 2003). 

Kontrakteringsförklaringen utgår från att kontrakt baserade på redovisningssiffror 

är ett effektivt sätt att motverka att företagsledare och andra aktörer verkar i eget 

intresse i stället för att maximera företagets värde. Watts (2003) menar att man 

begränsar företagsledares möjlighet att agera mot ägarnas intressen genom att 

redovisa inkomster restriktivt och utgifter expansivt. Anledningen är enligt 

författaren att nettotillgångar samt ackumulerade vinster är mindre troliga att bli 

övervärderade, och därmed minskar risken att utdelning blir för stor och att 

företagets värde faller (Watts, 2003). 

Förklaringen att stämningsrisk från aktieägare skulle leda till conservative 

accounting beror enligt Watts (2003) på att denna risk ökar när nettotillgångar och 

ackumulerade vinster är övervärderade i jämförelse med undervärderade. En 

eventuell stämning drabbar oftast företagsledare och revisorer, och de har därför 

incitament att rapportera konservativa värderingar (Watts, 2003). 

Beskattningens koppling till finansiell redovisning ger företagsledare incitament 

att sänka företagets beskattningsunderlag genom att sänka företagets redovisade 

resultat. Ett sätt att uppnå det är enligt Watts (2003) genom conservative 

accounting. Det här stämmer så länge företaget har positivt resultat samt 

beskattningsbar inkomst. 

Risk för reglering motiveras enligt conservative accounting på att förluster från 

övervärderade tillgångar och övervärderade resultatrapporter ökar risken för att 

bli reglering (Watts, 2003). 

En princip som liknar conservative accounting existerar inom svensk normgivning, 

den s.k. försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen definieras enligt 2.4 i 

BFNAR 2012:1: 

Bedömningar som görs under osäkerhet ska göras med rimlig försiktighet så 

att värdet på tillgångar och intäkter inte överskattas eller värdet på skulder 

och kostnader inte underskattas, när den finansiella rapporten upprättas. 

Försiktighetsprincipen förekommer även i 4 § 2 kapitlet i ÅRL: 

 3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall 

göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att 

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i 

resultaträkningen, 
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b) hänsyn skall tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till 

räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir 

kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av 

årsredovisningen, och att 

c) hänsyn skall tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för 

räkenskapsåret är en vinst eller en förlust. 

Försiktighetsprincipen är sedan länge etablerad i både teori och praktik i Sverige 

(Artsberg, 2005) och tillsammans med omnämningar i både BFNAR 2012:1 och 

ÅRL anser vi att det finns skäl att anta att principen präglar redovisningsval hos 

svenska börsnoterade företag även idag. Conservative accounting och val 

associerade med denna använder vi således för att förutsäga redovisningsval. 

Stora företag är sannolikt äldre samt har fler analytiker som följer dem, vilket leder 

till mindre osäkerhet och informationsasymmetri (Khan & Watts, 2009). Den 

minskade informationsasymmetrin minskar kontrakteringsförklaringen som 

drivkraft till en hög grad av conservative accounting. Större företag med fler 

divisioner är också mer sannolika att aggregera vinster med förluster mellan 

divisioner och därigenom ha större möjlighet att justera resultatet för koncernen 

(Khan & Watts, 2009). Det här skulle i sin tur sänka beskattningsmotiveringen till 

conservative accounting. Med bakgrund av dessa faktorer förväntar vi oss att stora 

företag gör mindre redovisningsval i linje med conservative accounting.  Av de tre 

avskrivningsmetoderna anser vi att degressiv samt produktionsberoende är 

närmare conservative accounting än linjär. Således formulerar vi följande 

motantagande till A1A:  

A1B: Stora företag tillämpar degressiv och produktionsberoende 

avskrivningsmetod i mindre utsträckning än små företag. 

4.3.3 Institutionell teori 

Den institutionella teorin kommer ursprungligen från organisationsteori och 

utvecklades under 1970-talet (Deegan & Unerman, 2011). Teorin förklarar varför 

organisationer har samma karaktär och form som andra organisationer i samma 

organisatoriska fält. Andra systemorienterade teorier inriktar sig ofta på hur olika 

redovisningsval används för att öka organisationens legitimitet Den institutionella 

teorin inriktar sig istället på hur olika organisationsformer kan användas för att ge 

organisationen legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Inom den institutionella 

teorin menar man att organisationer i samma miljö med tiden får mer och mer 

liknande strukturer och processer på grund av att de legitimerar sig genom att 
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organisera sig som varandra (DiMaggio & Powell, 1983; Eisenhardt, 1988). Det 

finns två huvudsakliga dimensioner av den institutionella teorin: isomorfismer och 

frikoppling. För denna studie är främst isomorfismer relevanta. Det finns tre olika 

typer av isomorfismer, tvingande, mimetisk (härmande) och normativ. De olika 

isomorfismer används för att förklara de olika sorters tryck som organisationer 

utsätts för (Deegan & Unerman, 2011). 

Den tvingande isomorfismen kommer enligt DiMaggio och Powell (1983) från 

politiskt inflytande och problematiken med legitimitet och uppstår på grund av 

formellt och informellt tryck från organisationer som en organisation är beroende 

av. Den tvingande pressen kan kännas som en kraft eller övertalning (DiMaggio & 

Powell, 1983). Exempel på tvingande isomorfismer kan vara nya lagar eller nya 

redovisningsstandarder som företaget måste förhålla sig till. Om företaget inte 

följer till exempel en redovisningsstandard så riskerar man att utsättas för 

nackdelar i form av straff från staten eller ökade kapitalkostnader (DiMaggio & 

Powell, 1983).  

Mimetiska eller härmande isomorfismer är enligt DiMaggio och Powell (1983) till 

skillnad från de tvingande inte nödvändiga för organisationens fortlevnad. Enligt 

den härmande mekanismen så modellerar sig organisationen efter andra 

organisationer (Deegan & Unerman, 2011). Den här modelleringen är ett svar på 

osäkerhet som den härmande organisationen känner. De modeller som härmas 

kan spridas med vilja, av branschorganisationer eller konsulter, men de kan också 

spridas oavsiktligt av anställda som tar med sig idéer och liknande från före detta 

arbetsgivare. Den mimetiska isomorfismens modellering kan till stor del sprids 

avsiktligt eller oavsiktligt inom en bransch (DiMaggio & Powell, 1983). 

Ett exempel på en sådan modellering är redovisningsval och i vårt fall 

avskrivningsmetod. Således formulerar vi följande antagande: 

A2: Företag i samma bransch använder i högre utsträckning samma 

avskrivningsmetod. 

Den normativa isomorfismen kommer från det tryck som professionella grupper 

ger upphov till när de säger hur organisationer bör göra. Ett exempel på en sådan 

professionell grupp är revisorer. Således kan ett företags revisorer förväntas sätta 

normativt tryck på företaget för att definiera sina egna förutsättningar och 

metoder sitt i arbetet med företaget (DiMaggio & Powell, 1983). Tidigare studier 

har visat att revisorer och revisionsbyråer påverkar sina klienters redovisningsval 

(t.ex. Inchasui, 1997). Med bakgrund av det formulerar vi följande antagande: 
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A3: Revisionsbyrå kommer påverka företagens val av avskrivningsmetod. 

4.3.4 Legitmitetsteori 

Legitimitetsteori är en systemorienterad teori som utgår ifrån att organisationer 

kontinuerligt försöker säkerställa att de agerar i linje med de normer som finns i 

samhället. Normerna ändrar sig över tiden och organisationen måste därför vara 

lyhörd för de förändringar som konstant påverkar den etiska och moraliska miljö 

som organisationen vistas i (Deegan & Unerman, 2011). Enligt teorin anses 

organisationen vara absolut beroende av legitimiteten för sin existens (Dowling & 

Pfeffer, 1975), men legitimiteten är också relativ och beror på de normer och 

värden som finns i samhället (Schuman, 1995).  

En organisations legitimitet hänger inte på det faktiska beteendet, utan istället på 

omgivningens uppfattning av organisationen. En organisations beteende kan 

därför skilja sig drastiskt från samhällets normer utan att legitimiteten förloras, 

givet att det inte kommer till samhällets vetskap (Deegan & Unerman, 2011; 

Schuman, 1995). 

I legitimitetsteorin finns ett socialt kontrakt mellan organisationen och samhället 

(Deegan & Unerman, 2011). Kontraktet representerar implicita och explicita krav 

som samhället har på företagets beteende och om hur företaget bör bedriva sin 

verksamhet. Företags vinst var tidigare ett mått på legitimitet men samhället har 

utvecklats under de sista årtiondena och legitimiteten beror nuförtiden i stor 

utsträckning på sociala och miljömässiga frågor (Deegan & Unerman, 2011). 

Organisationerna måste anses möta samhällets sociala och miljömässiga 

förväntningar för att inte riskera sanktioner (Deegan & Unerman, 2011). Dessa kan 

bestå av exempelvis fackliga åtgärder, konsumentbojkotter och ökade 

kapitalkostnader. 

Schuman (1995) menade att det finns tre typer av legitimitetsteori: pragmatisk 

legitimitet, moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet. Den pragmatiska 

legitimiteten baseras på självintresse och handlar om att intressenter och 

organisationer har politiskt, ekonomiskt eller sociala beroendeförhållanden 

(Schuman, 1995). Organisationens beteende påverkar intressenternas välmående 

eller rikedom. Intressenterna värderar därför organisationens beteende utefter 

hur beteendet påverkar dem (Schuman, 1995). Beteenden stöttas alltså beroende 

på om de är till nytta för de som påverkas av det aktuella beteendet. Moralisk 

legitimitet baseras å andra sidan på om bedömningen av aktiviteten är att anse 

som ”den rätta saken att göra”, istället för den pragmatiska, där man tänker på om 
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det är rätt för den som gör bedömningen (Schuman, 1995). Den moraliska 

legitimiteten inte heller värdefri, utan baseras på intressentens sociala 

värdesystem. Den tredje huvudtypen av legitimitetsteori är den kognitiva 

(Schuman, 1995).  

Två varianter är särskilt viktiga. Legitimitet baserad på förståelse och legitimitet 

baserad på att ta för givet (Schuman, 1995). De som använder sig av legitimitet 

baserad på förståelse tänker sig den sociala världen som en kaotisk kognitiv miljö. 

Dessa studier menar att man måste anse något vara troligt, för att det ska kunna 

utveckla legitimitet. Legitimitet baserad på att ta för givet menar att institutioner 

sänker sannolikheten för oenighet. Schuman (1995) menar att det är den starkaste 

typen av legitimitet då alla alternativ anses vara otänkbara. Den legitimerade 

organisationen blir oantastlig. Den här typen av legitimitet är dock väldigt ovanlig, 

och det är väldigt sällan som en organisation anses vara den enda som kan 

genomföra en viss verksamhet (Schuman, 1995). 

Linjär avskrivningsmetod är den mest praktiserade metoden (Artsberg, 2005). Det 

gör att organisationer anpassar sig till sin miljö, och använder den vanliga linjära 

avskrivningsmetoden för att legitimera sig. Vi formulerar därför följande 

antagande: 

A4: Majoriteten av svenska börsföretag använder sig av linjär avskrivningsmetod. 

4.3.5 Intressentteori 

En klassisk definition på en intressent är: ”en grupp eller individ som kan påverka 

eller påverkas av åstadkommandet av en organisations mål” (Freeman, 1984, s. 

46). Det finns många likheter mellan intressentteori och legitimitetsteori, och de 

kan därför anses som överlappande teorier. Båda teorier ser en organisation som 

en del av ett större system, där organisationen och olika grupper i samhället 

påverkar varandra (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitetsteorin utgår dock från 

samhällets förväntningar på organisationen, medan intressentteorin istället utgår 

från olika grupper i samhället, och dessa olika intressentgruppers syn på hur 

organisationen bör driva sin verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). 

Intressentteorin kan delas upp i två olika grenar, vilka kallas för normativ gren6 

och positiv gren7 (Deegan & Unerman, 2011). 

                                                        

6
 Ethical branch på engelska. 

7
 Managerial branch på engelska. 
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Intressenterna bör enligt Clarkson (1995) delas upp i primära och sekundära 

intressenter. De primära intressenterna definieras som intressenter företaget inte 

kan överleva utan att samarbeta med (Clarkson, 1995). Exempel på primära 

intressenter är investerare och kunder då företagets fortlevnad kräver kapital och 

någon som konsumerar företagets produkter. De sekundära intressenterna är 

sådana som påverkar eller påverkas av företaget, utan att vara nödvändiga för 

fortlevnaden (Clarkson, 1995). Ett exempel på en sekundär intressent är media, då 

de har möjlighet att underlätta eller försvåra företagets verksamhet, men 

företagets överlevnad hänger inte på medias samarbete Clarkson, 1995). 

Den normativa grenen kallas också etiskt eller moraliskt perspektiv. 

Grundförutsättningen i perspektivet är att alla intressenter anses ha rätt att 

behandlas rättvist av företaget (Deegan & Unerman, 2011). Intressenternas makt 

är alltså inte intressant i sammanhanget. Det är istället företagets betydelse för 

intressenten som påverkar organisationens ansvar för intressenten (Deegan & 

Unerman, 2011). Enligt perspektivet så har både primära och sekundära 

intressenter samma rätt att få information om företaget beroende på hur de 

påverkas av verksamheten (Deegan & Unerman, 2011). 

Den positiva grenen av intressentteorin tar hänsyn till olika intressenter och hur 

dessa kan ha olika högt tryck på företagets strategier beroende på hur viktig 

intressenten är för organisationen vid det specifika tillfället (Deegan & Unerman, 

2011). De primära intressenternas behov och önskemål är de som måste tas 

tillvara först, då företaget inte kan överleva utan dem (Clarkson, 1995). 

Information är, enligt perspektivet, en viktig faktor som organisationer kan 

använda sig av för att styra eller manipulera intressenter och på så vis få stöd för 

sin ståndpunkt (Gray et al., 1996). 

Investerare premierar en jämn och konsekvent avkastning (Subramanyam, 1996). 

Vi tror därför att företag tillmötesgår dessa primära intressenter genom att 

använda sig av linjär avskrivningsmetod då det leder till ett jämnare 

redovisningsmässigt resultat än degressiv eller produktionsberoende 

avskrivningsmetod.  

År 2004 presenterade en särskild arbetsgrupp en utredning på förslag till svensk 

kod för bolagsstyrning. Ägarstrukturen i svenska börsbolag beskrivs på följande 

sätt: 

Många bolag har visserligen ett förhållandevis stort antal ägare, men det finns 

i flertalet av bolagen en ägare eller grupp av ägare vars innehav av aktier och 
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röster är så stort att bolaget kan sägas ha en kontrollerande ägare. Endast ett 

fåtal svenska börsbolag saknar kontrollerande ägare. (SOU 2004:46, s. 13) 

En kontrollerande ägare har associerats med ökat långsiktigt tänkande och är 

associerade med sina företag (Anderson, Mansi & Reeb 2003). En kontrollerande 

ägare är mer trolig att ta beslut som maximerar företagets värde sett till 

ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer (Prado-Lorenzo, Gallego-Alvarez & 

Garcia-Sanchez, 2009). Kontrollerande ägare gör det genom att ställa tydligare 

krav, förmedla en tydligare förväntan och har mer inflytande än enskilda ägare vid 

en mer spridd ägarstruktur.  

Sammantaget stärker intressentteorin antagande 4.  
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5 Empirisk metod 

I kapitlet presenteras studiens empiriska metod. Inledningsvis redogörs för 

studiens forskningsstrategi. Därefter presenteras den empiriska metod som 

använts i datainsamlingens tre olika delar. 

5.1 Val av empirisk metod 

Vissa forskare tycker att det finns en grundläggande skillnad mellan kvantitativa 

och kvalitativa studier, medan andra tycker att inte längre går att skilja dem åt 

(Bryman & Bell, 2013). En väsentlig skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning är förhållningssättet till teori. Kvantitativa forskningsstrategier har ofta 

utgångspunkt i den deduktiva inriktningen, samt är inriktad på objektivism. Den 

kvalitativa är mer induktivt inriktat och den ontologiska inriktningen är ofta 

konstruktionism (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa forskningen är också mer 

inriktad på ord och formuleringar istället för kvantifiering. 

Den här studiens syfte, med både beskrivande och förstående mål, har gjort att 

både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. Det finns fördelar och 

nackdelar med båda metoder, en kombination av de två kan därför vara till nytta 

genom att kombinera de olika fördelarna, samtidigt som man undviker 

nackdelarna (Bryman & Bell, 2013). Den huvudsakliga forskningsstrategin var 

kvalitativ. I ett första läge användes kvantitativ data för att utreda vilka 

avskrivningsmetoder som används av börsnoterade företag. För att kunna förstå 

varför just dessa metoder användes så behövdes dock en kvalitativ strategi 

användas. 

Studiens datainsamling kan delas upp i tre olika delar. I dokumentstudien 

inhämtades data om vilka avskrivningsmetoder som används. I enkätstudien 

undersöktes vilka avskrivningsmetoder som används av de företag som inte 

presenterar sina val tydligt i årsredovisningen. Den tredje och avslutande 

datainsamlingen bestod av intervjuer med redovisningsansvariga för att utreda 

varför företag använder sig av en specifik avskrivningsmetod. 

5.2 Dokumentstudie 

Insamlingen av avskrivningsmetod hos svenska börsnoterade företag skedde 

enligt tvärsnittsdesign. En fördel med detta är att forskaren har svårare att 

manipulera informationen, på grund av att insamlingen sker vid en tidpunkt 
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(Bryman & Bell, 2013). Insamlingen genomfördes med årsredovisningar för 

verksamhetsåret 2013. Den insamlade datan presenteras i empirikapitlet i form av 

deskriptiv statistik. Vi valde att inte gå vidare med någon statistisk modell för att 

säkerställa samband. Anledningen till det är att urvalet bestod av hela 

populationen och att syftet var att utreda vilka avskrivningsmetoder som 

användes i vilken utsträckning. Insamlingen gav en väldigt tydlig bild av 

användandet av avskrivningsmetoder och fokus flyttades således till den 

kvalitativa delen av studien. 

5.2.1 Studerade företag och kategorisering 

Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska börsnoterade företag skriver 

av sina anläggningstillgångar. De studerade företagen är således definierat i syftet, 

men begränsning gjordes till börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm vars 

moderbolag hade säte i Sverige. Exkludering skedde även av företag som inte var 

börsnoterade under 2013. För företag med brutet räkenskapsår användes den 

senaste årsredovisningen. Ytterligare exkludering skedde av finansiella företag, på 

grund av att finansiella företag har idiosynkratiska transaktioner och 

redovisningsprinciper (Nobes & Perramon, 2013). Efter dessa exkluderingar 

kvarstod 183 företag. Av dessa var det åtta stycken som inte redovisade några 

immateriella tillgångar. Dessa företag exkluderades också, då de skulle ge 

missvisande statistik om de tilläts ligga kvar i datamängden. Efter denna slutgiltiga 

exkludering bestod urvalet av 183 företag med materiella anläggningstillgångar, 

samt 175 företag med immateriella anläggningstillgångar. En stor fördel med detta 

urval är dess omfattning. Då hela populationen undersöktes så fick vi en fullständig 

bild av de använda avskrivningsmetoderna. 

För att kategorisera företagen noterades även: bransch, påskrivande revisionsbyrå 

samt tillhörande börslista. Branschindelning genomfördes enligt Nasdaq OMX 

Stockholms indelning kallad Industry Classification Benchmark (IBC).  

Revisionsbyrå insamlades från respektive årsredovisning. Tillhörande börslista 

var antingen Large Cap, Mid Cap eller Small Cap. Börsnoterade företag med 

börsvärde över en miljard euro hamnar på Large Cap. Företag med börsvärde upp 

till 150 miljoner euro hamnar på Small Cap. Företag mellan dessa gränser hamnar 

på Mid Cap (Nasdaq OMX, 2015). Det går möjligtvis att argumentera för att ett 

annat mått på storlek borde använts. Börsvärde kan möjligtvis bli missvisande för 

exempelvis högt värderade förhoppningsbolag där omsättningen är låg. Dessa 

typer av företag kan ha högt börsvärde men låga redovisningsresurser, alternativt 

få anläggningstillgångar. Vi gjorde dock bedömningen att börsvärde var ett bra 
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mått i sammanhanget då användande av annat mått, exempelvis omsättning, skulle 

lett till en mer resurskrävande insamling samtidigt som man måste definiera vad 

som är ett stort och ett litet företag. 

5.2.2 Insamlingsprocess 

Insamling av avskrivningsmetod skedde för både materiella och immateriella 

anläggningstillgångar. Indelningen skedde efter förekomst och inte huvudsaklig 

tillämpning. Om ett företag redovisade flera slag av materiella 

anläggningstillgångar och endast ett slag skrevs av med degressiv metod så 

kategoriseras företag som ”degressiv” i insamlingen. 

5.3 Enkät 

Vid genomgång av årsredovisningarna upptäcktes att en del av urvalet inte 

lämnade tydliga upplysningar om de avskrivningsmetoder som använts. Detta 

gällde både avskrivning av materiella och immateriella tillgångar. En 

surveyundersökning i enkätform utvecklades för att utreda vilka metoder som 

användes av dessa företag. Enkät valdes för att den är enkel att utforma och 

administrera samt väldigt tidseffektiv (Bryman & Bell, 2013). Frågorna var av 

”ja/nej”-karaktär, men möjlighet att lämna ytterligare kommentarer om 

respondenten fann det nödvändigt. Enkäten konstruerades i tre olika versioner 

beroende på om företaget hade missat upplysa om materiell, immateriell eller 

både tillgångsklassernas avskrivningsmetod. Enkäten bifogas som appendix 1. 

5.3.1 Urval och insamlingsprocess 

Urvalet uppgick till de 40 företag som inte hade lämnat upplysning i 

årsredovisningen om avskrivningsmetod för materiella eller immateriella 

anläggningstillgångar. Då urvalet består av hela den population som inte upplyste 

om avskrivningsmetod, så gav det goda möjligheter till ett generaliserbart resultat 

beroende på antalet svar på enkäten. Undersökningen genomfördes med hjälp av 

e-post utskick till respektive företags investor relations-kontakt. Vi bedömde att 

kontakt med IR-funktionen gav bäst möjlighet att få ett svar, då det ingår i denna 

funktions arbetsuppgifter att svara eller vidarebefordra frågor av den här 

karaktären. Vi antog vidare att IR-kontakten skulle skicka vidare frågan om de inte 

kunde svara på den själva. För att det skulle bli så lätt som möjligt för 

respondenterna att besvara enkäten så låg frågorna direkt i e-post-meddelandet. 

Detta underlättar respondenternas svar, då de bara behöver skriva ett kort 

svarsmeddelande istället för att öppna, skriva i, och bifoga en fil. Det kräver också 
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mindre datorvana än att handskas med en bifogad fil, samtidigt som vi undviker 

eventuella mjukvaruproblem och rädsla för datavirus i bifogade filer (Bryman & 

Bell, 2013). Två påminnelser skickades ut för att öka svarsfrekvensen. 

5.4 Intervjuer med redovisningsansvariga 

För att utreda vad som påverkar de svenska börsnoterade företagens val av 

avskrivningsmetod valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

redovisningsansvariga inom ett urval av de börsnoterade bolagen. Intervjuer är 

den mest använda empiriska metoden i kvalitativ forskning, vilket beror på 

metodens stora flexibilitet. Kvalitativa intervjuer delas ofta upp i ostrukturerade 

och semistrukturerade (Bryman & Bell, 2013). Vi valde att används oss av en 

semistrukturerad intervju, då vi ville ha en intervjuguide att förhålla oss till, 

samtidigt som vi då hade möjlighet att ställa kompletterande frågor om ett sådant 

behov skulle uppstå. Bryman och Bell (2013) menade att en semistrukturerad 

intervju passar undersökningar med ett förhållandevis tydliga fokus. De menade 

att semistrukturerade intervjuer bidrar till ökad jämförbarhet då det krävs en viss 

form av struktur för att kunna jämföra olika fall (Bryman & Bell, 2013).  

Dalen (2015) menade att en intervjuguide alltid behövs om intervju används som 

metod, speciellt om semistrukturerad metod används. Intervjuguiden ska 

innehålla centrala teman som tillsammans med frågor ska utgöra de viktigaste 

delarna av studien. Dessa teman och frågor måste ha relevans för frågeställningen, 

och man bör använda sig av områdesprincipen vid utarbetandet (Dalen, 2015). 

Områdesprincipen innebär att intervjuaren börjar intervjun med enklare frågor för 

att respondenten ska känna sig avslappnad och bekväm med situationen, därefter 

kan man gå in på de huvudsakliga och mer centrala frågeställningarna. Intervjun 

avslutas sedan med enklare frågor om mer generella saker (Dalen, 2015). 

Intervjuguiden bifogas som appendix 2. 

För att garantera att studiens deltagare skyddas utformades intervjuerna i enlighet 

med fyra forskningsetiska krav som formulerats av Vetenskapsrådet (2002). Det 

första kravet, informationskravet, uppfylldes genom att vi informerade 

intervjudeltagarna om den aktuella studiens syfte. Det andra kravet, 

samtyckeskravet, uppfylldes genom att vi såg till att understryka för 

intervjudeltagarna att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta intervjun. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, uppfylldes 

genom att vi erbjöd anonymitet samt att deras identitet inte kan komma till 
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obehörigas kännedom. Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylldes genom att det 

enda som intervjuerna användes till var denna studie. 

5.4.1 Urval och insamlingsprocess 

Vi ville genomföra fem intervjuer då vi med detta antal kunde intervjua företag 

med alla olika kombinationer av avskrivningsmetoder för både materiella och 

immateriella anläggningstillgångar. Fem intervjuer gav oss samtidigt tillräckligt 

med tid för att ha möjlighet att genomföra kvalitativ transkribering och analys av 

intervjuerna. 

Deltagande företag valdes ut genom att alla företag på Stockholmsbörsen 

kategoriserades beroende på vilka avskrivningsmetoder de använder sig av. 

Därefter togs ett företag slumpmässigt ut ur varje kategori för en intervjuförfrågan. 

På detta sätt fick vi fyra företag samtidigt som vi med säkerhet visste att alla 

möjliga avskrivningsmetoder ingick i studien. 

Det visade sig vara svårare än bedömt att få tag i villiga intervjuobjekt då många 

företag var upptagna med upprättande av års- och kvartalsrapporter. Detta ledde 

till att intervju av företag med degressiv avskrivningsmetod för immateriella 

anläggningstillgångar föll bort då det enda företaget som använder sig av den 

metoden inte hade möjlighet att delta i intervjun. Vi genomförde därför endast fyra 

intervjuer. Vi ansåg det motiverat att även intervjua företag som använder sig av 

linjär avskrivningsmetod då vi är av uppfattningen att det kan ge en ökad 

förståelse av frågan om vi vet hur man resonerar vid val av även den vanligaste 

metoden. 

Grundtanken var att genomföra intervjuerna över telefon eller Skype, beroende på 

vad som var smidigast för respondenterna. Vi fick dock möjlighet att på ett 

resurseffektivt sätt genomföra en personlig intervju vilket gör att tre 

telefonintervjuer och en personlig intervju genomfördes. De spelades in för att i ett 

senare skede transkriberas. Inspelning och transkribering är väldigt viktigt då det 

ger möjligheter att få med respondenternas egna ord (Dalen, 2015). Det finns inom 

metodteorin en utbredd uppfattning om att det är en nackdel att inte genomföra 

intervjun ansikte mot ansikte. Tanken är att personliga intervjuer ger möjlighet att 

se, och tolka det kroppsspråk som respondenten har, och att man på detta sätt kan 

se hur intervjupersonen reagerar på en fråga, vilket kan leda till en ökad förståelse 

(Bryman & Bell, 2013). Fördelarna med telefonintervjuer är dock att de är billigare 

och mer tidseffektiva att genomföra, då man inte måste transportera sig till 

intervjupersonen (Bryman & Bell, 2013). 
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Vi har valt att genomföra både telefonintervjuer och personliga intervjuer då detta 

gav oss möjlighet att utreda om det fanns några nackdelar med telefonintervjuer i 

vårt fall. Vi kom till slutsatsen att detta förmodligen inte har påverkat 

intervjuernas resultat då frågornas karaktär inte kräver någon större analys av 

intervjupersonernas kroppsspråk. Våra intervjupersoner har också stor vana av att 

diskutera redovisningsfrågor över telefon genom sina yrkesroller, vilket leder till 

bedömningen att telefonintervjuerna inte riskerat studiens kvalitet. 

Telefonintervjuer har också använts tidigare i redovisningsforskningen utan 

nämnvärda problem. Ett exempel är Graham, Harvey och Rajgopal (2005) som 

genomförde både telefonintervjuer och intervjuer ansikte-mot-ansikte. De hade 

inga kommentarer kring telefonintervjuernas resultat kontra de personliga 

intervjuerna, och det förefaller därför som att det fungerade bra med intervjuer 

över telefon. 

5.4.2 Respondenter 

Som tidigare nämnts, genomfördes fyra intervjuer. Anonymitet erbjöds vid 

intervjutillfället och en respondent valde att acceptera.   

Följande intervjuer har genomförts: 

Group Controller A, intervjuades under 21 minuter, 2015-04-17. Telefonintervju. 

David Heinonen, intervjuades under 26 minuter, 2015-04-23. Telefonintervju. 

Peter Malmersjö, intervjuades under 15 minuter, 2015-04-27. Personlig intervju. 

Adam Dahlberg, intervjuades under 26 minuter, 2015-04-28. Telefonintervju.   
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6 Empiri 

I kapitlet presenteras empiriska data som insamlats från årsredovisningar och 

intervjuer. Inledningsvis presenteras data från den kvantitativa delen av studien 

där syftet var att utreda vilka avskrivningsmetoder som används. Data 

sammanställs i form av tabeller. Avslutningsvis presenteras det kvalitativa data 

som insamlats med hjälp av intervjuer indelat efter respondent.  

6.1 Data från årsredovisning 

Vid tillfället för studien fanns 264 bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Ett 

antal av dessa har dock exkluderats av olika skäl. 47 finansiella företag 

exkluderades från studien då de är föremål för särskilda regler som skulle kunna 

påverka på studien. 25 företag hade utländska huvudkontor och har därför inte 

räknats som svenska i insamlingen. Nio företag noterades på Stockholmsbörsen 

under 2014 och exkluderades således. Ytterligare åtta företag sorterades bort från 

den immateriella statistiken då dessa inte hade några immateriella tillgångar, och 

de riskerade därför att sorteras felaktigt under ospecificerad avskrivningsmetod. 

Urvalet blev på grund av dessa exkluderingar till slut 183 företag med materiell 

avskrivningsmetod, samt 175 företag med immateriell avskrivningsmetod. 

Resultatet av datainsamlingen presenteras nedan. Den insamlade data delas upp 

enligt signerande revisionsbyrå, enligt branschindelning som används på Nasdaq 

OMX Stockholm samt efter vilken börslista företaget var noterat på.  

Tabell 3: Avskrivningsmetod sorterat på revisionsbyrå (materiella tillgångar) 

Revisor, materiell 
N=183 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions-
baserad (%) 

Ospecificerad 
(%) 

Antal 
(n) 

Deloitte 95,5 0,0 0,0 4,5 22 
EY 71,1 0,0 6,7 22,2 45 
KPMG 89,2 2,7 0,0 8,1 37 
PwC 80,6 1,4 5,6 12,5 72 
Grant Thornton 0,0 0,0 0,0 100,0 3 
Mazars 66,7 0,0 0,0 33,3 3 
BDO 100,0 0,0 0,0 0,0 1 
Aritmetiskt 
medelvärde 80,3 1,1 3,8 14,8 

 Medianvärde 80,6 0,0 0,0 12,5 
  

I tabell 3 visas statistik över hur avskrivningsmetoderna för materiella tillgångar 

fördelade sig, sorterat på revisionsbyrå. PwC reviderade cirka 40 procent av de 
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observerade börsbolagen och 80,6 procent av dessa bolag använde sig av linjär 

metod vid avskrivning av de materiella tillgångarna. Detta kan jämföras med 

Mazars där 66,7 procent av de reviderade bolagen använde den linjära metoden, 

samt Deloitte och KPMG där 95,5 respektive 89,2 procent av bolagen använde 

linjär metod. Dessa resultat kan jämföras med medelvärdet på 80,3 procent och 

medianvärdet 80,6 procent linjär avskrivning. Det verkar också som att det skiljer 

en del i andel ospecificerad avskrivningsmetod mellan de olika byråerna. 22,2 

procent av de bolag som reviderades av EY hade en ospecificerad 

avskrivningsmetod, för KPMG var denna andel endast 8,1 procent. Det finns bara 

en observation av BDO, vilket gör det svårt att säga någonting om den statistiska 

betydelsen. 

Tabell 4: Avskrivningsmetod sorterat på revisionsbyrå (immateriella tillgångar) 

Revisor, immateriell 
N=183 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions-
baserad (%) 

Ospecificerad 
(%) 

Antal 
(n) 

Deloitte 90,9 0,0 0,0 9,1 22 
EY 77,3 0,0 2,3 20,5 44 
KPMG 82,4 0,0 2,9 14,7 34 
PwC 81,2 1,4 1,4 15,9 69 
Grant Thornton 50,0 0,0 50,0 0,0 2 
Mazars 66,7 0,0 0,0 33,3 3 
BDO 100,0 0,0 0,0 0,0 1 
Aritmetiskt 
medelvärde 81,1 0,6 2,3 16,0 

 Medianvärde 81,2 0,0 1,4 14,7 
  

Tabell 4 visar de immateriella tillgångarnas avskrivningsmetod, sorterat på 

revisionsbyrå.  Deloitte hade även här en hög andel linjär avskrivning, men det 

finns en något högre andel ospecificerad avskrivning. Deloitte, KPMG och PwC 

hade högre andel ospecificerad avskrivning när vi ser till dem immateriella 

tillgångarna. Detta kan också ses på medianvärdet som är 14,7 procent för de 

immateriella tillgångarna, jämfört med 12,5 procent för de materiella tillgångarna 

enligt tabell 1. Den ospecificerade metodens medelvärde var även det högre för de 

immateriella tillgångarna, och skillnaden är 2,2 procentenheter. 
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Tabell 5: Avskrivningsmetod sorterat på bransch (materiella tillgångar) 

Bransch, materiell 
N=183 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions-
baserad (%) 

Ospecificerad 
(%) 

Antal 
(n) 

Allmännyttiga 
tjänster 100,0 0,0 0,0 0,0 1 
Industriverksamhet 80,6 1,6 0,0 17,7 62 
Konsumenttjänster 91,3 0,0 0,0 8,7 23 
Konsumentvaror 85,0 5,0 0,0 10,0 20 
Olja och gas 0,0 0,0 100,0 0,0 4 
Råvaror 72,7 0,0 27,3 0,0 11 
Sjukvård 79,3 0,0 0,0 20,7 29 
Teknik 79,3 0,0 0,0 20,7 29 
Telekom. 100,0 0,0 0,0 0,0 4 
Aritmetiskt 
medelvärde 80,3 1,1 3,8 14,8 

 Medianvärde 80,6 0,0 0,0 8,7 
  

I tabell 5 delas insamlad data upp efter företagens branschtillhörighet enligt OMX 

Stockholms definition. Bolag sorterade under allmännyttiga tjänster bestod endast 

av en observation, vilket gör det svårt att generalisera något i det fallet.  Något som 

dock är väldigt tydligt är att materiella tillgångar inom branschen olja och gas till 

100 procent skrivs av med produktionsbaserad avskrivningsmetod, samt att linjär 

avskrivning användes i stor grad inom telekommunikation. Avskrivningar i 

råvarubranschen var linjära i 72,7 procent av fallen och resterande var 

produktionsberoende. Medianvärdet för linjär metod var 80,6 procent och 8,7 

procent för ospecificerad avskrivningsmetod.  
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Tabell 6: Avskrivningsmetod sorterat på bransch (immateriella tillgångar) 

Bransch, 
immateriell 
N=183 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions-
baserad (%) 

Ospecificerad 
(%) 

Antal 
(n) 

Allmännyttiga 
tjänster - - - - 0 
Industriverksamhet 85,2 0,0 3,3 11,5 61 
Konsumenttjänster 81,8 0,0 0,0 18,2 22 
Konsumentvaror 95,0 0,0 5,0 0,0 20 
Olja och gas 0,0 0,0 0,0 100,0 4 
Råvaror 63,6 0,0 0,0 36,4 11 
Sjukvård 80,8 0,0 3,8 15,4 26 
Teknik 77,8 3,7 0,0 18,5 27 
Telekom. 100,0 0,0 0,0 0,0 4 
Aritmetiskt 
medelvärde 81,1 0,6 2,3 16,0 

 Medianvärde 81,3 0,0 0,0 16,8 
   

Tabell 6 visar immateriella tillgångars avskrivningsmetod sorterat på bransch. 

Jämfört med tabell 3 är den ospecificerade andelen mycket högre här, med ett 

medelvärde på 16 procent och ett medianvärde på 16,8 procent jämfört med 14,8 

respektive 8,7 procent i tabell 3. Olja och gas hade en kraftig överrepresentation av 

ospecificerad avskrivningsmetod, då ingen av de 4 företagen i branschen hade 

redovisat vilken avskrivningsmetod som har använts. 

Telekommunikationsbranschen hade en kraftig överrepresentation vad gäller 

linjär avskrivningsmetod, då alla fyra företag hade använt sig av linjär metod. De 

immateriella tillgångarna hade också en nästan obefintlig andel degressiv och 

produktionsbaserad avskrivning. Medelvärdet är 81,1 procent för linjär 

avskrivning, samtidigt som medianen är 81,3 procent. 

Tabell 7: Avskrivningsmetod sorterat på börslista (materiella tillgångar) 

Börslista, materiell 
N=183 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions-
baserad (%) 

Ospecificerad 
(%) 

Antal 
(n) 

Large Cap 73,2 4,9 4,9 17,1 41 
Mid Cap 82,0 0,0 2,0 16,0 50 
Small Cap 82,6 0,0 4,3 13,0 92 
Aritmetiskt 
medelvärde 80,3 1,1 3,8 14,8 

  

I tabell 7 redovisas de materiella avskrivningsmetoderna sorterat på företagens 

börslista. Företag tillhörande Large Cap-listan använde sig av linjär 
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avskrivningsmetod i 73,2 procent av observationerna. Samma procentsats för 

företag tillhörande Mid Cap och Small Cap var 82 respektive 82,6 procent, alltså en 

markant skillnad jämfört med Large Cap. Det visade sig också att det fanns en liten 

skillnad vad gällde ospecificerad avskrivningsmetod. 17,1 procent av Large Cap-

bolagen hade en ospecificerad avskrivningsmetod. Samma siffra för Mid Cap och 

Small Cap var 16 respektive 13 procent. Medelvärdet i tabell 5 var 80,3 procent för 

linjär metod och 14,8 procent för ospecificerad avskrivningsmetod. Det är svårt att 

använda sig av medianvärdet i denna tabell, där värdet räknas ut på tre 

observationer (Large Cap, Mid Cap och Small Cap). Värdet blir därför missvisande. 

Tabell 8: Avskrivningsmetod sorterat på börslista (immateriella tillgångar) 

Börslista, 
immateriell 
N=183 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions-
baserad (%) 

Ospecificerad 
(%) 

Antal 
(n) 

Large Cap 73,2 2,4 4,9 19,5 41 
Mid Cap 85,4 0,0 0,0 14,6 48 
Small Cap 82,6 0,0 2,3 15,1 86 
Aritmetiskt 
medelvärde 81,1 0,6 2,3 16,0 

  

Tabell 8 visar de immateriella tillgångarnas avskrivningsmetod sorterat på 

börslista. Bolag tillhörande Mid Cap använde sig i 85,4 procent av fallen av linjär 

metod och 14,6 procent av de medelstora företagen hade ospecificerad metod. 

Företagen inom Large- och Small Cap hade till 73,2 respektive 82,6 procent av 

fallen linjär avskrivning av de immateriella tillgångarna. Andelen med 

ospecificerad metod var 19,5 procent för Large Cap och 15,1 procent för Small Cap. 

Medelvärdet var 81,1 procent linjär avskrivning och 16 procent av företagen hade 

ospecificerade avskrivningsmetoder. Det är även här svårt att använda sig av 

medianvärdet då uträkningen endast sker på 3 observationer. Degressiv och 

produktionsbaserad avskrivning av immateriella tillgångar var vanligare bland 

Large Cap-företag, än bland företag tillhörande Mid Cap och Small Cap. 

Tabell 9: Börslista sorterat på branschtillhörighet 

Börslista Allmännyttig. 
(%)  

Industri 
(%) 

Konsumenttj. 
(%) 

Konsumentv. 
(%) 

Antal 
(n) 

Large Cap 0,0 39,0 12,2 14,6 27 
Mid Cap 0,0 38,0 22,0 14,0 37 
Small Cap 1,1 29,3 7,6 7,6 42 
Totalt 0,5 33,9 12,6 10,9 106 
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Tabell 10: Börslista sorterat på branschtillhörighet, fortsättning 

Börslista Olja och gas 
(%) 

Råvaror 
(%) 

Sjukvård 
(%) 

Teknik 
(%) 

Telekom 
(%) 

Antal 
(n) 

Large Cap 2,4 12,2 9,8 4,9 4,9 14 
Mid Cap 2,0 0,0 16,0 8,0 0,0 13 
Small Cap 2,2 6,5 18,5 25,0 2,2 50 
Totalt 2,2 6,0 15,8 15,8 2,2 77 
 

I tabell 9 och 10 framgår de ingående företagens börslista sorterat på 

branschtillhörigheten. Den största listan sett till antal ingående företag var Small 

Cap, med 92 företag. Teknikföretag var relativt överrepresenterade gentemot den 

totala andelen teknikföretag på Stockholmsbörsen. Det fanns också viss 

överrepresentation i sjukvårdsbranschen, samtidigt som konsumenttjänster och 

konsumentvaror var underrepresenterade.  

Mid Cap bestod av 50 företag. Konsumenttjänster var överrepresenterade med 10 

procentenheter jämfört med den totala populationen. Det fanns också en 

överrepresentation av industriföretag och konsumentvaror. På denna lista var 

dock råvarubranschen och teknikbranschen underrepresenterade tillsammans 

med telekom. 

Large Cap bestod i sin tur av 41 företag. Den i särklass största branschen var 

industri, med 39 procent, vilken var en överrepresentation med 5 procentenheter. 

Råvaror var en annan överrepresenterad bransch, samtidigt som sjukvårds- och 

teknikbranscherna var underrepresenterade. 

6.2 Enkät 

Vid genomgång av årsredovisningarna fann vi att ett antal företag inte lämnade 

upplysning om de avskrivningsmetoder som användes för materiella eller 

immateriella tillgångsklasser. 27 företag redovisade inte tydligt den materiella 

avskrivningsmetoden, samtidigt som 24 företag inte redovisade den immateriella 

avskrivningsmetoden. Det var totalt 40 företag som inte redovisade 

avskrivningsmetoden och det var 11 företag som inte redovisade varken materiell 

eller immateriell metod. Enkäten skickades ut till 40 företag och efter två 

påminnelser var svarsfrekvensen 85 procent av respondenterna. Detta innebär att 

det bara var 6 företag som valde att inte besvara enkäten. 
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Resultaten av den kompletterande enkäten visade att alla de företag som inte 

specificerade metoden för avskrivning av tillgångar använde sig av den linjära 

avskrivningsmetoden, både vad gällde materiella och immateriella tillgångar.  

6.3 Intervju 

Vi har kompletterat dokumentstudien med intervjuer, mer ingående förklarat i 

metodkapitlet. Under denna rubrik redogörs sammandrag av intervjusvar 

uppdelat per intervjudeltagare. 

6.3.1 Group Controller A, företag A 

6.3.1.1 Bakgrund 

Group Controller A arbetade på ett industriföretag (fortsättningsvis företag A) 

noterat på Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm. A arbetade hos sin nuvarande 

arbetsgivare sedan sin examination som civilekonom från Handelshögskolan i 

Stockholm. As nuvarande befattning som Group Controller innebär att A var 

ansvarig för att göra företagets delårsrapport, bokslutskommuniké samt den 

finansiella delen av årsredovisningen. As företag var ett av de företag som inte 

explicit angav vilken avskrivningsmetod som användes. Vid enkätstudien framkom 

att de använde sig av linjär avskrivningsmetod för både materiella och 

immateriella anläggningstillgångar.  

6.3.1.2 Sammanfattning av intervju 

A berättade att valet av avskrivningsmetod inte är någonting som diskuterades 

inom företag A, då det var bestämt enligt en intern redovisningsmanual att alla 

tillgångstyper ska skrivas av enligt linjär metod. Anledningen till att företag A 

endast använde sig av linjär avskrivningsmetod var enligt A att den förstods av alla 

samt att det var den metod som var mest förenlig med lokal skattelagstiftning. 

Vi vill ogärna ha skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga värden: 

[…] det ställer till en otrolig massa problem. 

A berättade vidare att en problematik för att tillämpa degressiv eller 

produktionsberoende avskrivningsmetod var att tillämpningen blev komplicerad. 

Det komplicerade låg i frågor som hur pass degressiv den degressiva metoden i 

sådana fall ska vara. A utvecklade och menade att degressiv avskrivningsmetod, 

med hög avskrivningskostnad i början av dess ekonomiska livslängd, innebar i 

praktiken ett ”straff” för nya maskiner. Produktionsberoende, med varierande 

kostnad under året, innebar ett otydligare prognosunderlag ansåg A. A menade 
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även att om detta skulle tillåtits inom företag A fanns även faran att 

redovisningsansvariga i företagets divisioner skulle kunna missbruka det. 

De[Degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetod] är svåra att 

tillämpa och svåra att hålla lite koll på att inte folk ute i organisationen håller 

på och dribbla med det för att klara sina resultatmål eller liknande. 

På frågan rörande att företag A inte specificerade val av avskrivningsmetod i 

årsredovisningen för 2013 berättade att A att de upplevde att de implicit 

specificerade avskrivningsmetod. Genom att inte skriva hur avskrivningen 

förändrades eller att den var produktionsberoende ansåg A att företag A levde upp 

till kravet inom IFRS att specificera avskrivningsmetod. A påpekade att företag As 

revisor aldrig anmärkt på detta tillvägagångssätt. 

 IFRS är ju ett ramverk och det ger ju upphov till en tolkning vad man tycker 

uppfyller regler. 

A förklarade att företag A använde en annan intern kostnadsfördelningsmetod för 

sina producerande tillgångar. Företag A var ett producerande företag där det var 

viktigt att varje producerad enhet bar en del av kostnaden för maskinen som 

producerade enheten. Denna metod var någorlunda lik den produktionsbaserade 

avskrivningsmetoden. Genom att justera den ekonomiska livslängden hos 

tillgången i fråga hölls kostnaden någorlunda jämn och relevant för kalkyler. 

6.3.2 David Heinonen, Tethys Oil AB 

6.3.2.1 Bakgrund 

David Heinonen (fortsättningsvis förkortat DH) var utbildad civilekonom som tog 

examen 2007. Han arbetade som Controller på Tethys Oil AB sedan 2011. DH 

sammanfattade sina arbetsuppgifter som att koordinera företagets externa 

rapportering. Mer specifikt översåg han över konsolidering av dotterföretag samt 

skapande av externa rapporter. Tethys Oil använde sig av produktionsberoende 

avskrivningsmetod för materiella och immateriella olja- och gastillgångar. Linjär 

avskrivningsmetod användes för övriga materiella tillgångar. 

6.3.2.2 Sammanfattning av intervju 

DH berättade att Tethys Oil för ett par år sedan endast var ett prospekteringsbolag. 

Företaget hade således inga kommersiellt producerande tillgångar och tillämpade 

linjär avskrivningsmetod på de tillgångar som företaget hade. Företaget fick sedan 

en produktionslicens och då uppstod frågeställningen vilken avskrivningsmetod 

som företaget borde tillämpa. Företaget valde, likt majoriteten av olja och 
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gasbranschen på Stockholmsbörsen, den produktionsbaserade 

avskrivningsmetoden. Den stora anledningen var att matcha intäktsflödet som 

produktionen gav upphov till. 

Så hade man valt en linjär metod så skulle man då ha […] problemet att 

kostnaderna smetas ut jämt under hela fältets livslängd […], men intäkterna 

kommer som en stor massa i de första åren. 

DH berättade vidare att han inte upplevde upplysningskraven i IFRS som särskilt 

svåra. Däremot poängterade DH att han verkligen såg ett värde att förklara 

produktionsbaserad avskrivningsmetod eftersom den är mer ovanlig samt leder 

till stor påverkan på resultatet. Eftersom avskrivningen matchar intäktsflödet 

innebär det i praktiken att när tillgången börjar ta slut minskar även 

avskrivningen. 

DH förklarade att han ansåg att det var en okontroversiell ställning att redovisa 

enligt linjär avskrivningsmetod. Den främsta anledningen till detta var att det är en 

bra uppskattning av intäktsflödet och att detta är i linje med IFRS 

rekommendation. 

6.3.3 Peter Malmersjö, Saab AB 

6.3.3.1 Bakgrund 

Peter Malmersjö (fortsättningsvis förkortat PM) arbetade sedan år 2000 som Head 

of Accounting and Reporting på Saab, där han arbetade med koncernredovisning 

och koncernrapportering. Saab använde sig av linjär avskrivningsmetod för 

materiella anläggningstillgångar. För avskrivning av immateriella 

anläggningstillgångar använde man sig av både linjär och produktionsberoende 

avskrivningsmetod.  

6.3.3.2 Sammanfattning av intervju 

Linjär avskrivning var den vanligaste avskrivningsmetoden inom Saab, men 

produktionsberoende användes i vissa fall för immateriella anläggningstillgångar. 

PM sade att val av avskrivningsmetod inte var något som diskuterades, särskilt 

inte för materiella anläggningstillgångar. Det förekom dock diskussioner när det 

gällde de immateriella anläggningstillgångarna, även om det var mer diskussioner 

tidigare när man aktiverade mer utvecklingskostnader. Hur det enskilda fallet såg 

ut var en av de viktigaste faktorerna vid bestämmande av avskrivningsmetod för 

en aktiverad produktutveckling. Man tittade då på de förväntade affärerna för att 
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välja linjär eller produktionsberoende metod, beroende på vilken som bäst 

matchade det aktuella fallet.  

Man bygger på ett allmänt ”case", man kan se specifika affärer direkt och då 

kanske […] väljer att ha […] linjär över den här tiden. 

PM menade att den linjära metoden speglade materiella anläggningstillgångars 

förbrukning väl, och att man samtidigt gjorde det lite enklare. PM menade vidare 

att de upplysningskrav som fanns var rimliga, men att man kanske inte fick en helt 

rättvisande bild när det gäller nyttjandeperioder. PM sade att 

komponentavskrivning av exempelvis rörelsefastigheter gjorde att 

nyttjandetiderna hade ett väldigt brett spann. Han menade att man kanske skulle 

kunna vara mer precis än så. 

Vi kör ju komponentavskrivning på dem och då blir ju kanske informationen, 

om vi går från 20 till 90 år… Vad säger det då, egentligen? […] Man kanske kan 

vara ännu mer precis. 

PM tyckte inte att det finns några svårigheter i att argumentera för de 

avskrivningsmetoder som man vill använda. Han ansåg inte att det har varit några 

problem med att använda produktionsberoende avskrivning om man har bra 

argument för detta. Revisorerna ville enligt PM gärna ha en förklaring till valet av 

avskrivningsmetod.  

Men det har inte varit ett problem att argumentera för endera så att säga, mot 

revisorer eller något sådant där. Tycker man att man har en bra 

argumentation […] så har det inte varit några problem.  

På frågan om Saab gjorde några uppskrivningar av tillgångar när tillgångar 

fortfarande användes i verksamheten, trots att de är helt avskrivna så sade PM att 

det inte har förekommit några större uppskrivningar. PM menade att företaget 

försökte anpassa avskrivningstiden för att den ska överensstämma med 

nyttjandeperioden. Saab gjorde dock inga större uppskrivningar om det skulle 

uppstå en differens däremellan. 

6.3.4 Adam Dahlberg, Sandvik AB 

6.3.4.1 Bakgrund 

Adam Dahlberg (fortsättningsvis förkortat AD) var ansvarig för Group Financial 

Control på Sandvik AB. AD arbetade med koncernrapportering och var ansvarig för 

internkontroll inom Sandvikkoncernen samt koordinering av extern revision. 

Sandvik använde sig av linjär och degressiv avskrivningsmetod för materiella 
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anläggningstillgångar. För immateriella anläggningstillgångar användes linjär 

avskrivningsmetod.   

6.3.4.2 Sammanfattning av intervju 

AD förklarade att inom Sandvik-koncernen var linjär avskrivning det vanligaste. 

AD berättade att det var en relativt strikt policy att det var linjär 

avskrivningsmetod som skulle tillämpas, men att det även förekom degressiv 

avskrivning, då för datorer- och IT-relaterade materiella anläggningstillgångar. AD 

fortsatte och berättade att det även inom andra områden var vanligt med 

förenklingar för att få bättre kontroll över verksamheten. AD tillade att 

förenklingarna även ledde till stabilitet vid uppföljning av dotterbolagens 

redovisning, eftersom vid val av samma avskrivningsmetoder fortsätter 

avskrivningen att vara relativt lika. 

För lämnar man det för mycket öppet för tolkning så är risken att det blir 

ganska rörigt, [...] inte rätt och [att] vi tappar kontrollen. 

AD utvecklade diskussionen om varför linjär avskrivningsmetod var den 

dominerande och det var enligt AD dess enkelhet. Denna förenkling ledde till att 

prognoser och budgetering blev lättare. Jämförbarheten mellan affärsområden och 

bolag blev också lättare vid samma enkla avskrivningsmetod. AD medgav att det 

ibland sker förenklingar som ledde till att avskrivningsmetoden inte återspeglade 

hur tillgångens framtida ekonomiska fördelar väntas bli förbrukade. 

Vi vill att det ska vara strikt jämförbart[…]. Även om det kanske inte strikt 

speglar förbrukningen av tillgången i det enskilda fallet. 

På frågan rörande varför Sandvik tillämpade degressiv avskrivning för datorer- 

och IT-relaterade materiella anläggningstillgångar berättade AD att främst tre 

anledningar bakom detta: (1) dessa tillgångar föll snabbt i värde; (2) eliminering 

av osäkerhet samt (3) att undvika en situation där företaget måste genomföra en 

nedskrivning av tillgången. 

[…] vi ser en fara att vi får en övervärderad tillgång. Det är försiktighetsprincip 

inbyggt i det här. […] en linjär metod så att säga ökar 

impairment[nedskrivnings]-risken. 

I och med att nedskrivningar nämndes kom frågan upp om huruvida 

uppskrivningar görs. AD berättade att detta sker extremt sällan, så gott som inte 

alls. AD berättade även att Sandvik nyligen har ändrat interna kalkylmässiga 

avskrivningar att numera matcha de redovisningsmässiga. Detta gjordes för ökad 

transparens och enhetlighet. 
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7 Analys av empiri 

I detta kapitel analyseras den empirin som har insamlats i studien. Först 

analyseras empirin efter formulerade antaganden. Sedan görs jämförelser med 

tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en analys om konsekvenser baserat på 

empirin. 

7.1 Resonemang om antaganden 

Vi fann vid litteraturgenomgången inga tidigare studier som har undersökt 

svenska börsnoterade företags val av avskrivningsmetod. Ämnet är således relativt 

ostuderat och vi ämnar därför att brett analysera de val av avskrivningsmetoder 

som svenska börsnoterade företagen gör. Vi väljer att genomföra studiens analys 

med hjälp av de formulerade antagandena. För ökad tydlighet har vi slagit samman 

dokumentstudien och enkäten i gemensamma tabeller. En gemensam uppfattning 

bland respondenterna i intervjun var att den linjära avskrivningsmetoden är 

enklare än den degressiva och den produktionsberoende metoden. Anledningen 

till detta är att det är fler faktorer som påverkar avskrivningsbeloppet än vid 

användning av linjär avskrivningsmetod. Vi kommer därför att benämna degressiv 

och produktionsberoende metod som mer komplicerade val i analysen. 

Efter kompletterande enkät uppgick den totala populationen av svenska 

börsnoterade företag som upplyste om avskrivningsmetoder 177 stycken för 

materiella anläggningstillgångar och 165 stycken för immateriella 

anläggningstillgångar. Av de177 stycken företag som redovisade 

avskrivningsmetod för materiella anläggningstillgångar var det endast nio som 

tillämpade degressiv eller produktionsberoende avskrivning. För immateriella 

anläggningstillgångar var motsvarande antal fem stycken som tillämpade 

degressiv eller produktionsberoende. 

De nio företag som tillämpade degressiv avskrivningsmetod för materiella 

anläggningstillgångar var Sandvik AB och Svenska Cellulosa AB (SCA). Hexagon AB, 

Lundin Petroleum AB, Tethys Oil AB, Endomines AB, Nordic Mines AB, PA 

Resources AB samt Shelton Petroleum AB tillämpade samtliga 

produktionsberoende avskrivningsmetod för materiella anläggningstillgångar. 

För immateriella anläggningstillgångar var det endast Ericsson AB som tillämpade 

degressiv avskrivningsmetod, medan Electrolux AB, Skanska AB, Allenex AB och 

CTT Systems AB tillämpade produktionsbaserad avskrivningsmetod. 
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7.1.1 Resultatminskning (A1A och A1B) 

 A1A: Stora företag tillämpar degressiv och produktionsberoende 

avskrivningsmetod i större utsträckning än små företag. 

 A1B: Stora företag tillämpar degressiv och produktionsberoende 

avskrivningsmetod i mindre utsträckning än små företag. 

I tabell 11 och 12 visas deskriptiv statistik på avskrivningsmetoder sorterat efter 

börslista. Denna statistik visar att andelen linjär avskrivning var högre för företag 

noterade på Small- och Mid Cap än på Large Cap. Detta gällde avskrivningsmetoder 

för såväl materiella som immateriella tillgångar. 

Tabell 11: Avskrivningsmetod sorterat på börslista inkl. enkätsvar (materiella 

tillgångar) 

Börslista, materiell 
N=177 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions- 
baserad (%) 

Antal 
(n) 

Large Cap 90,0 5,0 5,0 40 
Mid Cap 97,9 0,0 2,1 48 
Small Cap 95,5 0,0 4,5 89 
Aritmetiskt medelvärde 94,9 1,1 4,0 

 Medianvärde 95,5 0,0 4,5 
  

Tabell 12: Avskrivningsmetod sorterat på börslista inkl. enkätsvar (immateriella 

tillgångar) 

Börslista, immateriell 
N=165 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions- 
baserad (%) 

Antal 
(n) 

Large Cap 92,3 2,6 5,1 39 
Mid Cap 100,0 0,0 0,0 46 
Small Cap 97,5 0,0 2,5 80 
Aritmetiskt medelvärde 97,0 0,6 2,4 

 Medianvärde 97,5 0,0 2,5 
  

Den deskriptiva statistiken går i linje med A1A och i motsats med A1B. Stora 

företag föreföll ha motiv att använda mer komplicerade avskrivningsmetoder. 

Huruvida detta berodde på egenintresse eller någon annan faktor kan vi inte svara 

på med endast vår relativt enkla statistiska undersökning. Under intervjun med 

Group Controller A uttryckte han oro för att degressiv och produktionsberoende 

avskrivningsmetod skulle kunna utnyttjas av dotterbolag eller divisioner för att 

klara resultatmål. Problematiken med resultatmanipuleringsmöjligheter kan både 
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innebära en utgiftsökning eller minskning, även om Controller A tog att nå 

resultatmål som exempel. Respondentens oro tyder på att egenintresse inom 

organisationen var en delförklaring till företag As beslut att endast tillämpa linjär 

avskrivning. Även respondent AD menade att det finns en risk att tillåta degressiv 

och produktionsbaserad avskrivningsmetod ute i organisationen. Risken 

förklarade AD var att man från koncernens sida kan tappa kontroll över 

avskrivningarna samt att man ville undvika oklarheter när det gäller 

avskrivningarna.  

Rörande conservative accounting och försiktighetsprincipen finner vi inget stöd för 

antagandet A1B, i den deskriptiva statistiken. Respondent AD argumenterade för 

degressiv avskrivning för vissa tillgångar. Han ansåg att det annars fanns risk för 

att dessa övervärderades i början av anläggningstillgångens nyttjandeperiod om 

de skrevs av med linjär metod.  

Faktumet att stora företag föreföll använda mer komplicerade 

avskrivningsmetoder kan också bero på andra faktorer. Stora företag torde ha 

stora ekonomiavdelningar för att hantera komplexiteten i koncernen och 

svårigheterna vid konsolidering. De stora företagen bör generellt sett även ha 

större ekonomiavdelningar tack vare sin storlek. Detta leder till att stora företag 

har möjligheten att välja mer komplicerade avskrivningsmetoder än små företag. 

Detta torde särskilt vara rimligt om kraven för att få tillämpa mer komplicerade 

avskrivningsmetoder är höga, och således kräva mer arbete. Större företag har 

generellt större tillgångsmassa och därför större incitament och resurser att bruka 

mer komplicerade avskrivningsmetoder om dessa anses vara fördelaktiga för 

företaget. 

7.1.2 Bransch (A2) 

 A2: Företag i samma bransch använder i högre utsträckning samma 

avskrivningsmetod. 

Den deskriptiva statistiken i tabell 13 och 14 nedan visar avskrivningsmetoder 

sorterat på bransch. Råvaruföretag samt företag inom olja och gas-branschen 

sticker ut då de hade en stor andel produktionsbaserad respektive 

avskrivningsmetod. Konsumentvaror hade ett något större användande av 

degressiv avskrivningsmetod än de övriga branscherna. Denna tydliga skillnad 

gällde materiella, men inte immateriella tillgångar. 
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Tabell 13: Avskrivningsmetod sorterat på bransch inkl. enkätsvar (materiella 

tillgångar) 

Bransch, materiell 
N=177 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions- 
baserad (%) 

Antal 
(n) 

Allmännyttiga tjänster 100,0 0,0 0,0 1 
Industriverksamhet 98,4 1,6 0,0 61 
Konsumenttjänster 100,0 0,0 0,0 22 
Konsumentvaror 95,0 5,0 0,0 20 
Olja och gas 0,0 0,0 100,0 4 
Råvaror 72,7 0,0 27,3 11 
Sjukvård 100,0 0,0 0,0 27 
Teknik 100,0 0,0 0,0 27 
Telekommunikation 100,0 0,0 0,0 4 
Aritmetiskt medelvärde 94,9 1,1 4,0 

 Medianvärde 100,0 0,0 0,0 
  

Tabell 14: Avskrivningsmetod sorterat på bransch inkl. enkätsvar (immateriella 

tillgångar) 

Bransch, immateriell 
N=165 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions- 
baserad (%) 

Antal 
(n) 

Allmännyttiga tjänster - - - 0 
Industriverksamhet 96,7 0,0 3,3 60 
Konsumenttjänster 100,0 0,0 0,0 21 
Konsumentvaror 95,0 0,0 5,0 20 
Olja och gas 0,0 0,0 0,0 0 
Råvaror 100,0 0,0 0,0 9 
Sjukvård 95,8 0,0 4,2 24 
Teknik 96,3 3,7 0,0 27 
Telekommunikation 100,0 0,0 0,0 4 
Aritmetiskt medelvärde 97,0 0,6 2,4 

 Medianvärde 96,5 0,0 0,0 
  

Utöver branscherna olja och gas samt råvaror, som har egen normering, ser vi 

tecken på en allmän praxis inom de övriga branscherna. För immateriella 

tillgångar var linjär avskrivningsmetod något av en allmän praxis eftersom 

tillämpningen är relativt konstant utöver samtliga branscher. Endast ett fåtal 

företag inom varje bransch tillämpade någon annan avskrivningsmetod. 

Sammanfattningsvis finner vi ingenting som tyder på att branschtillhörighet i sig 

påverkar valet av avskrivningsmetod enligt A2. Det är istället särskilda regelverk 

som påverkar avskrivningsvalet för olja och gas samt råvarubranscherna.  
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Respondent DH menade under intervjun att den produktionsberoende metoden 

var lämplig för att matcha det intäktsflöde som produktionen genererade. 

Oljetillgångar har ett väldigt speciellt intäktsflöde med ökande intäkter i början av 

tillgångens nyttjandeperiod. Intäkterna uppnår sedan en topp, och minskar 

därefter svagt i takt med att man pumpar upp oljan och trycket i reservoaren 

minskar. Företagets resultat blir enligt DH missvisande om man inte tar hänsyn till 

detta vid avskrivningen av tillgången. Grady (1950) förespråkade den 

produktionsberoende metoden för tillverkande företag av samma anledning. Man 

får med hjälp av den produktionsberoende metoden en avskrivning som förändras 

i takt med att kapacitetsutnyttjandet varierar. En hög produktion bör leda till en 

högre avskrivning då man förbrukar anläggningstillgången i takt med att man 

tillverkar produkter (Grady, 1950). 

7.1.3 Revisionsbyrå (A3) 

 A3: Revisionsbyrå kommer påverka företagens val av avskrivningsmetod. 

I tabell 15 och 16 nedan redovisas avskrivningsmetoder sorterat på revisionsbyrå.  

Tabell 15: Avskrivningsmetod sorterat på revisionsbyrå inkl. enkätsvar 

(materiella tillgångar) 

Revisor, materiell 
N=177 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions- 
baserad (%) 

Antal 
(n) 

Deloitte 100,00 0,00 0,00 21 

EY 93,20 0,00 6,80 44 
KPMG 97,20 2,80 0,00 36 
PwC 92,80 1,40 5,80 69 
Grant Thornton 100,00 0,00 0,00 3 
Mazars 100,00 0,00 0,00 3 
BDO 100,00 0,00 0,00 1 
Aritmetiskt medelvärde 94,90 1,10 4,00  
Medianvärde 100,00 0,00 0,00  
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Tabell 16: Avskrivningsmetod sorterat på revisionsbyrå inkl. enkätsvar 

(immateriella tillgångar) 

Revisor, immateriell 
N=165 

Linjär 
(%) 

Degressiv 
(%) 

Produktions- 
baserad (%) 

Antal 
(n) 

Deloitte 100,00 0,00 0,00 21 

EY 97,60 0,00 2,40 42 

KPMG 97,00 0,00 3,00 33 

PwC 96,80 1,60 1,60 63 

Grant Thornton 50,00 0,00 50,00 2 

Mazars 100,00 0,00 0,00 3 

BDO 100,00 0,00 0,00 1 

Aritmetiskt medelvärde 97,00 0,60 2,40  

Medianvärde 97,60 0,00 1,60  

 

Likt diskussionen om branschpraxis gör det dominerande användandet av linjär 

avskrivningsmetod det svårt att urskilja en eventuell påverkan av revisionsbyråer 

vid valet av avskrivningsmetod. Trots att företag A inte explicit upplyste om valet 

av avskrivningsmetod så sade Group Controller A att revisorerna inte hade 

anmärkt på detta. Respondent RM sade vid intervjun att revisorerna vill ha en 

förklaring till valet av avskrivningsmetod. Båda dessa uppgifter tyder på att 

revisorer inte rådfrågas vid val av avskrivningsmetod, utan snarare endast har en 

övervakande funktion. Ingen av våra intervjuobjekt tyckte dock att det var några 

problem att argumentera för en annan avskrivningsmetod som de ansåg vara 

lämpligare än den linjära. Den linjära avskrivningsmetoden krävde således inte en 

förklaring, utan ansågs vara standardvalet.  Även om intervjupersonerna inte 

tyckte att det var problematiskt att argumentera för en degressiv eller 

produktionsberoende avskrivningsmetod är de mer komplicerade, och därför mer 

resurskrävande att använda. Detta är därför möjligt att man väljer den linjära 

metoden av bekvämlighetsskäl, istället för en annan och mer rättvisande 

avskrivningsmetod. 

7.1.4 Legitimitet och intressent (A4) 

 A4: Majoriteten av svenska börsföretag använder sig av linjär 

avskrivningsmetod.  

Den tydliga dominansen för linjär avskrivning vilken var genomgående i hela vår 

empiriska del kan tyda på att linjär avskrivningsmetod anses vara det enda 

legitima valet. Vill företag använda sig av degressiv eller produktionsberoende 

metod så måste detta legitimeras. Detta tar sig uttryck i att revisorerna, enligt 
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respondenterna ovan, ville att man argumenterar för sitt val om man inte tillämpar 

den linjära avskrivningsmetoden. DH uttryckte en uppfattning om att det är extra 

viktigt att förklara den produktionsberoende metoden i den externa 

rapporteringen. Detta visar att den linjära avskrivningsmetoden är den legitima, 

grundläggande avskrivningsmetoden och att det anses vara mindre legitimt med 

en avvikande metod hos externa intressenter. Det faktum att DH uttryckligen 

beskrev linjär avskrivningsmetod som den vedertagna indikerar att företagen 

räknar med att dess omgivning förväntar sig linjär avskrivning.  

Investerare efterfrågar en jämn och konsekvent avkastning på sitt kapital 

(Subramanyam, 1996). Tillämpningen av linjär avskrivning innebär att 

kostnaderna för anläggningstillgångar fördelas jämnt över avskrivningsperioden. 

Den linjära avskrivningsmetoden leder därför till ett jämnare redovisat resultat än 

om degressiv eller produktionsberoende avskrivningsmetod hade använts.  

Således kommer investerare att påverka företaget mot att välja den linjära 

avskrivningsmetoden. 

15 procent av de börsnoterade företagen som ingick i studien upplyste inte om den 

avskrivningsmetod som används. Fördelning för dessa mellan Mid och Small Cap 

var ungefär densamma. Fördelningen av dessa på Large Cap var 17,1 procent för 

materiella anläggningstillgångar och 19,5 procent för de immateriella 

anläggningstillgångarna. Detta innebär att större företag i högre utsträckning än 

mindre väljer att inte upplysa om val av avskrivningsmetod. Den större andelen 

ospecificerad metod hos företagen på Large Cap jämfört med Mid och Small Cap 

tyder på att den linjära avskrivningsmetoden är mer legitim hos de största 

företagen. De anser inte att man behöver upplysa om den linjära metoden används. 

Detta är också i linje med vad Controller A sa, då han menade att de implicit 

specificerade sitt val genom att inte skriva att någon annan avskrivningsmetod 

användes.  

Resultatet av enkäten visade att samtliga företag som inte upplyste använde sig av 

den linjära metoden. Detta indikerar att företagen förväntade sig att den externa 

användaren skulle anta att det var den linjära metoden som användes. Eftersom 

revisorer också tillät detta vara ospecificerat tyder det på att även revisorer anser 

den linjära avskrivningsmetoden vara det underförstådda valet. Med andra ord är 

linjär avskrivningsmetod den tysta konsensusen om vilken avskrivningsmetod 

som bör användas. 
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7.2 En tilltagande trend? 

Frågan om resultatet av den deskriptiva statistiken ter sig extrem kan endast 

avgöras i jämförelse med liknande studier. Bowen et al. (1995) fann att 68,7 

procent av de undersökta företagen använde linjär avskrivning, jämfört med cirka 

96 procent i vår studie. Studiens resultat är inte helt jämförbart med våra resultat 

då plats och urval skiljer sig åt. På grund av brist på jämförbara studier får vi hålla 

oss till godo med denna. Studierna kan också jämföras med Jackson et al. (2009) 

som fann att 79,5 procent av urvalet använde sig av linjär avskrivningsmetod. Likt 

Bowen et al. (1995) är studiens plats och urval annorlunda. Jackson et al. (2009) 

fann även en stigande användning av linjär avskrivningsmetod mellan åren 1988 

och 2006. I en tid med internationell normgivning och ökad harmonisering mellan 

länder torde det inte vara otroligt att utvecklingen fortsatte efter att Jackson et al. 

(2009) avslutade sin insamling. Svenska börsnoterade företag verkar sedan länge 

på den globala marknaden. Det intressanta ligger inte i en direkt jämförelse, utan 

snarare i en relativ jämförelse. Oavsett hur det svenska valet av avskrivningsmetod 

såg ut tidigare så är Sverige idag till stor del annorlunda än dessa studier. 

Campbell (1951) argumenterade för den linjära metodens styrkor. Han lyfte fram 

enkelheten i tillämpningen och att den är lätt att förstå. Respondent A, PM och AD 

tyckte samtliga att en viktig anledning till användandet av den linjära metoden är 

dess enkelhet. Respondent A betonade att det är en metod som förstås av alla och 

att den är mest förenlig med olika lokala skattelagstiftningar. Respondent AD lyfte i 

sin tur fram att den linjära metoden underlättar budgetering och prognoser samt 

att jämförbarheten mellan affärsområden och bolag ökar om alla använder linjär 

avskrivningsmetod. Det verkar således som att metodens enkelhet premieras på 

bekostnad av mer rättvisande och mer komplicerade val. 

Lev (2001) menade att immateriella anläggningstillgångar numera är de viktigaste 

värdedrivarna och att dessa utgör en betydande del av ett företags uppskattade 

värde. Han visade även att det har skett en kraftig ökning av andelen immateriella 

tillgångar jämfört med materiella tillgångar över tid. Lev (2001) menade att en 

problematik med immateriella tillgångar är komplexiteten i uppskattningen av 

dess värde. Med anledning av den svårigheten så vill företag möjligtvis inte 

komplicera redovisningen ytterligare med en mer komplex metod än den linjära. 

Vi kan se tecken på detta i vår deskriptiva statistik, då det framgår att den linjära 

metoden används i högre utsträckning för immateriella anläggningstillgångar. 

Så gott som samtliga bolag på Stockholmsbörsen är koncerner av varierad 

komplexitet och storlek. Med större och mer komplicerade koncerner ökar 
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svårigheten med konsolidering av moder- och dotterbolag, vilket i sin tur torde 

öka motivationen att använda redovisningsval som förenklar konsolideringen. AD 

menade att enklare metoder leder till stabilitet vid uppföljning av dotterbolagens 

redovisning. AD betonade även att det är enklare att få översyn och risken för fel 

minskar. Balanseringen står mellan att ge en rättvisande bild och att producera de 

finansiella rapporterna på ett resurseffektivt sätt.  

Group Controller A beskrev del av problematiken att tillämpa degressiv eller 

produktionsberoende som att dessa var komplicerade och att det var enklare och 

säkrare att använda sig av en linjär avskrivningsmetod. De andra metoderna 

inkluderar enligt honom flera faktorer som man måste ta ställning till. Exempel på 

detta är att man vid degressiv avskrivning inte bara måste bestämma en korrekt 

nyttjandeperiod och ett korrekt restvärde. Man måste också uppskatta den takt 

som de ekonomiska fördelarna förbrukas i, vilket enligt honom är väldigt svårt. 

7.3 Potentiella konsekvenser av en allmän 

avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod är, som redan konstaterat, dominerande i vår empiriska 

insamling. Konsekvenserna av detta är svåra att förutse. I och med den betydande 

roll som principen om rättvisande bild har inom IFRS uppstår ett gap mellan vad 

normeringen vill att de tillämpande företagen ska göra och den faktiska 

tillämpningen.  I IAS 1 Utformning av finansiella rapporter framgår under punkt 15 

följande:  

Finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av ett företags finansiella 

ställning, finansiella resultat och kassaflöden. Rättvisande bild kräver ett 

korrekt återgivande av transaktioners effekter, andra händelser och 

förhållanden enligt de definitioner av och redovisningsvillkor för tillgångar, 

skulder, intäkter och kostnader som framställs i föreställningsramen. […] 

Respondent AD medgav under intervjun att det ibland sker förenklingar som gör 

att man i det enskilda fallet inte speglar förbrukningen av tillgången. Utöver det 

faktum att detta är ett steg ifrån normgivningen innebär det också att företagen 

kan ha stora oredovisade värden mellan räkenskapsåren på grund av missvisande 

avskrivningsmetod. 

Respondenterna PM och AD sa båda att det inte förekommer några större 

uppskrivningar i sina respektive företag. AD sa även att man vill undvika 

situationer där man måste göra nedskrivningar. Denna restriktiva inställning till 
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att justera eventuella över- eller undervärden torde indikera en ovilja att ta 

oväntade kostnader. Denna ovilja torde motivera företag att skriva av mer under 

tillgångens tidiga år, men det reflekteras inte i den deskriptiva statistiken. 

En konsekvens av att använda linjär avskrivning istället för degressiv kan, enligt 

Jackson (2008), vara att det skapas en återhållsamhet till att investera i nya 

ersättningstillgångar. Anledningen till detta var att företagsledare inte ville ta den 

ökade kostnaden som uppkommer vid förvärv av ersättningsmaskin. Detta beror 

på att mindre är avskrivet vid ersättningstillfället vid tillämpning av linjär metod 

än vid tillämpning av degressiv metod. Således skapas en större ovilja att ersätta 

anläggningstillgångar. Group Controller A resonerade på ett liknande sätt och 

menade att en degressiv avskrivning med höga avskrivningar i början av en 

nyttjandeperiod leder till att man straffar anskaffandet av nya 

anläggningstillgångar. Så även där ser vi en ändring i attityd på grund av 

avskrivningsmetod. Således kan val av avskrivningsmetod påverka interna 

processer.   

En intern process som kan påverkas är en intern kalkylmässig avskrivningsmetod. 

Group Controller A sade under intervjun att de använder sig av en särskild intern 

avskrivning som liknar produktionsbaserad metod. Respondent DH berättade att 

de interna avskrivningarna till viss del skiljer sig åt vad gäller avskrivningsbart 

belopp. AD berättade att man på Sandvik har slutat med en annorlunda intern 

kalkylmässig avskrivning och de använder sig numera av den redovisningsmässiga 

avskrivningen även internt. AD menar att denna ändring har gjorts för att öka 

transparensen och enhetligheten. Således har även här avskrivningsmetod 

påverkat en intern process. 

7.4 En rättvisande bild 

För att uppnå en rättvisande bild ska företaget, enligt normgivning, välja den 

avskrivningsmetod som bäst speglar förbrukningen av tillgångens förväntade 

ekonomiska fördelar. Det framkom vid intervjuerna att företag av olika anledning 

frångår att välja avskrivningsmetod baserat på detta. Således frångås en 

grundläggande del av IFRS normgivning, nämligen att företag ska ge en rättvisande 

bild av dess finansiella ställning och resultat. Rättvisande bild ska vara en viktig 

princip för så gott som alla redovisningsval ett företag ställs inför. 

En potentiell konsekvens av att rättvisande bild försämras är ökad 

informationsasymmetri mellan interna och externa parter. De interna parterna 

som redan har ett informationsmässigt övertag får ett ännu starkare övertag i och 
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med att de externa parterna får sämre information. Således är det de externa 

användarna som får lida för att företag inte lever upp till en rättvisande bild av 

dess finansiella ställning.  

Den positiva grenen av intressentteorin säger att ett företag endast kommer 

anpassa sig efter en extern intressent om intressenten är i en maktposition. 

Således kan avsteget från rättvisande bild ses som antingen ett tecken på att 

företaget tillåts göra normgivningsmässigt oönskade val. Alternativt gör företagen 

det för att externa användare förväntar sig det. Faktumet att 15 procent inte 

explicit skrev ut vilken avskrivningsmetod de tillämpade tyder ytterligare på att 

företagen väljer att inte följa normgivningen till följd av en extern företeelse. Exakt 

vad denna företeelse är, eller om det är flera i samverkan som skapar detta är 

oklart. 

En annan intressent med makt är företagets ägare. Majoriteten av företag på 

Stockholmsbörsen har en kontrollerande ägare, vilket skiljer sig från exempelvis 

amerikanska förhållanden (SOU 2004:46). Enligt intressentteorin tillhör ägare den 

primära cirkeln av intressent som är livsviktiga för ett företags fortlevnad 

(Clarkson, 1995). Denna kontrollerande ägare har tillräckligt med makt för att 

utöva kontroll över vissa beslut, eller åtminstone kunna påverka valen genom sin 

uttalade preferens. Tidigare studier har visat att en kontrollerande ägare 

associeras med ett ökat långsiktigt tänkande (Anderson et al. 2003) samt att en 

kontrollerande ägare är mer benägna att ta beslut som maximerar företagets värde 

(Prado-Lorenzo et al. 2009). Med bakgrund av ägarsituationen hos företag på 

Stockholmsbörsen samt dessa studier anser vi att det är troligt att kontrollerande 

ägare är del av förklaringen varför linjär avskrivningsmetod är dominant. Detta 

eftersom ägarna premierar en jämn och konsekvent avkastning (Subramanyam, 

1996), vilket den linjära avskrivningsmetoden ger. 

Oavsett vad som driver denna företeelse innebär det faktum att företag inte 

explicit upplyser om avskrivningsmetod att det skapas en allmän 

konsensusbildning. Att inte upplysa om avskrivningsmetod blir detsamma som att 

ange linjär metod. Detta kan leda till ett så kallat tunnelseende och att andra 

metoder inte ordentligt övervägs. Det skapar också möjligheter för företag att 

vilseleda användare av de finansiella rapporterna. På grund av komplexiteten hos 

dagens företag kan det vara svårt för användaren att kontrollera uppgifterna som 

ett företag lämnar i sina finansiella rapporter. En långsiktig konsekvens av 

underlåtelsen att upplysa kan vara att normgivningen urholkas. När företagen 

märker att detta medges kan de frestas att tänja på gränserna vad gäller andra 
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upplysningskrav och redovisningsval. För ett principbaserat regelverk som IFRS 

kan detta göra att regelverkets grundläggande syfte sätts på spel.  



 

 

63 

8 Slutsatser 

I kapitlet presenteras slutsatser som baseras på studiens empiri och analys. 

Slutsatserna ger svar på studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

8.1 Avskrivningsmetoder i svenska börsnoterade företag 

De kvantitativa undersökningarna visar tydligt den linjära avskrivningsmetodens 

dominans. Antalet deltagande företag var efter den kompletterande enkäten 177 

företag med materiella anläggningstillgångar och 165 företag med immateriella 

anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av med linjär metod 

i 94,9 procent av företagen och de degressiva och produktionsberoende 

metoderna används endast av 1,1 procent respektive 4,0 procent av företagen. Det 

är alltså endast två företag som använder den degressiva metoden och sju företag 

som använder sig av den produktionsberoende metoden. Denna dominans är ännu 

större för immateriella tillgångar och den linjära metoden användes av 97,0 

procent av företagen. Degressiv används bara av 0.6 procent samtidigt som 2,4 

procent använder sig av produktionsberoende metod. Vilket motsvarar ett 

respektive fyra fall av degressiv och produktionsberoende avskrivning. 

8.2 Teorier för att förstå val av avskrivningsmetod 

Den andra frågeställningen var att undersöka vilka teorier som kan användas för 

att förstå företags val av avskrivningsmetod. Frågeställningen besvarades med en 

utförlig genomgång av de tidigare studierna inom området. Litteraturöversikten 

visar att studier rörande redovisningsval publicerade sedan början av 2000-talet 

främst har inriktat sig på resultatmanipulering och conservative accounting. 

Studier om resultatmanipulering visar att företagsledares egenintresse är en viktig 

faktor och en teori som tar till vara på detta är Positive Accounting Theory. 

Tidigare studier argumenterar för att de systemorienterade teorierna med fördel 

kan användas för att komplettera Positive Accounting Theory. Dessa utgörs av 

institutionell teori, legitimitetsteorin och intressentteorin.  

8.3 Vad som påverkar valet av avskrivningsmetod 

Institutionell teori säger att företag modellerar sig efter andra företag inom samma 

organisatoriska fält. Vi har trots det inte hittat några bevis för att 
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avskrivningsmetod varierar med branschtillhörighet i den deskriptiva statistiken. 

Ett undantag är företag i olja och gas-branschen som använder sig av den 

produktionsbaserade metoden för avskrivning av materiella anläggningstillgångar. 

Vilket dock beror på särskild normgivning i branschen. Vi fann inte heller något 

samband mellan valet av avskrivningsmetod och vilken revisionsbyrå som 

reviderade det aktuella räkenskapsåret.  

Den stora andelen linjär avskrivningsmetod tyder på att det är det legitima valet 

enligt legitimitetsteorin. Detta förstärks av att de företag som inte upplyste om 

avskrivningsmetoden i samtliga fall använde den linjära. 

Vår studie har inte undersökt frågan över tid, men mot bakgrund av de tidigare 

studierna inom området kan det misstänkas att det finns en trend mot mer linjär 

metod. Möjliga förklaringar till detta kan vara en ökad andel immateriella 

anläggningstillgångar samt större och mer komplicerade koncerner. Således är det 

ökade behovet av enkelhet en drivande faktor i valet av avskrivningsmetod.  

 

8.4 Förslag på framtida forskning 

Vi har under studiens gång identifierad ett antal frågor som är intressanta för 

vidare forskning.  

Vidare forskning krävs inom området redovisningsval med särskilt fokus på valet 

av avskrivningsmetod. Studier med andra mått och mätverktyg än de vi använde 

oss av skulle komplettera kunskaperna inom området. Det skulle vara intressant 

att studera normgivares och revisorers syn på valet av avskrivningsmetod och vad 

de tycker om upplysningskravet, särskilt med hänsyn till den stora andel 

börsnoterade företag som inte upplyser om valet av avskrivningsmetod.  

En studie av hur andra redovisningsval påverkas av en konsensus inom svensk 

redovisning skulle kunna identifiera andra områden där en underförstådd praxis 

riskerar att utvecklas. Det skulle också vara av intresse att utreda 

avskrivningsmetodernas utveckling i ett historiskt perspektiv då vi i dagsläget har 

obefintliga kunskaper om detta inom svensk redovisning, och endast begränsad 

kunskap inom detta från amerikansk forskning.  

Ytterligare förslag på vidare forskning är den interna avskrivningens betydelse och 

påverkan på den externa redovisningen. En stor differens mellan intern 

avskrivning och den externa avskrivningen som framgår i de finansiella 

rapporterna skulle kunna leda till att den rättvisande bilden riskeras.  
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8.5 Avslutande reflektion 

Vi har genomfört en studie på hela populationen, samt kompletterat med 

intervjuer för få en ökad förståelse för hur de svenska börsnoterade företagen 

resonerar när de väljer avskrivningsmetoder. Studien hade kunnat inriktas mot att 

mer djupgående undersöka de företag som använder sig av de degressiva eller 

produktionsberoende avskrivningsmetoderna. Vi ansåg dock att en allmän och 

bred studie var mer givande i det kunskapsläge som vi befinner oss i nu, och vi 

överlämnar mer djupgående undersökningar till senare studier.  

Vi vill avsluta med att kommentera det för den här studien intresseväckande 

tillägget publicerat av IASB. Tillägget förtydligade att intäktsbaserade 

avskrivningsmetoder inte är tillåtet för materiella anläggningstillgångar, men att 

det är tillåtet för immateriella anläggningstillgångar i vissa fall. Mot bakgrund av 

vår studie gör vi bedömningen att klargörandet inte kommer få några 

konsekvenser för svenska företags redovisning.  
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Appendix 1 - Enkät 

Hej,  

Vi är två studenter från civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet som 

skriver en magisteruppsats om avskrivningsmetoder i IFRS. 

Avskrivningsmetoderna är enligt IAS 16 och 38 linjär, degressiv och 

produktionsbaserad.  

Vi har gått igenom samtliga börsnoterade bolags årsredovisningar för 

räkenskapsåret 2013 för att utreda vilka avskrivningsmetoder som används. Vi 

hittade ingen information i er årsredovisning om vilka metoder som ni använder, 

och vi har därför några frågor om er redovisning som vi gärna skulle vilja få svar 

på. Vi skulle bli tacksamma om ni inkluderar frågorna i ert svar för att det ska bli så 

tydligt som möjligt. Lämna alltså gärna ert svar efter varje fråga nedan. 

Frågor: 

1. Vi har noterat att ni har materiella tillgångar. Vi hittar dock ingen uppgift 

om vilka metoder som används för att skriva av dessa. Använder ni någon 

annan avskrivningsmetod än linjär? 

a. I så fall vilken/vilka? 

b. Vad är i så fall de eventuella argumenten för att använda en annan 

avskrivningsmetod? 

2. Vi har noterat att ni har immateriella tillgångar. Vi hittar dock ingen uppgift 

om vilka avskrivningsmetoder som används för att skriva av dessa. 

Använder ni någon annan avskrivningsmetod än linjär.  

a. I så fall vilken/vilka? 

b. Vad är i så fall de eventuella argumenten för att använda en annan 

avskrivningsmetod? 

3. Om ni bara använder linjär avskrivningsmetod, har ni övervägt någon 

annan metod? 

a. Om ja, varför? 

4. Har ni några tillägg eller kommentarer? 

  



 

 

 

Appendix 2 - Intervjuguide 

Information tillhandahålls om: 

 Studiens syfte. 

 Önskemål om att spela in intervjun för transkriberingssyfte. 

 Möjlighet till anonymitet för respondenten. 

Periodiseringsprincipen är en grundläggande del av redovisningen, och i IASBs 

föreställningsram (punkt 22) framgår att periodiseringsprincipen måste användas 

för att de finansiella rapporterna ska uppnå sitt syfte. En viktig del av denna 

princip är avskrivning av tillgångar med begränsad nyttjandeperiod. IAS 16 och 

IAS 38 räknar upp och förklarar de tillåtna avskrivningsmetoderna. Dessa är: linjär 

metod, degressiv metod samt produktionsberoende metod.  

1. Är val av avskrivningsmetod något som diskuteras inom företaget? 

 

2. Hur gör ni när avskrivningsmetod för en tillgång ska bestämmas? Finns 

det några speciella faktorer som är särskilt viktiga när ni bestämmer 

avskrivningsmetod? 

 

3. Ni använder enligt er årsredovisning er av (…) avskrivning. Det finns 

företag som använder sig av andra metoder. Vad är anledningen till de 

val av metoder som ni har gjort? 

 

4. Vi har gått igenom er årsredovisning och tittat på de upplysningar ni 

lämnar om valet av avskrivningsmetod (gå kort igenom upplysningarna 

som lämnas i ÅR). Har ni några kommentarer till era upplysningar? Vad 

tycker ni om de upplysningskrav som finns?  

 

5. Av de börsnoterade företagen upplyste 15 procent inte om 

avskrivningsmetoden i årsredovisningen för 2013, trots att det är ett 

krav enligt IAS 16 (punkt 73) och IAS 38 (punkt 118). Ni 

upplyser/upplyser inte enligt standarden. Varför upplyser ni (inte) om 

avskrivningsmetod per tillgångsslag? Upplever ni det som onödigt eller 

svårt att följa de upplysningskrav som finns?  

 

6. Tycker ni att det finns några svårigheter i att argumentera för en 

annan avskrivningsmetod än linjär? Finns det fall där du tycker att 

degressiv eller produktionsberoende skulle vara mer passande men 

linjär används ändå? 

 



 

 

 

7. Enligt IFRS så ska avskrivningsmetoden återspegla hur tillgångens 

framtida ekonomiska fördelar väntas bli förbrukade av företaget. Har 

ni några synpunkter på det?  

 

8. Har ni några interna, kalkylmässiga avskrivningar som skiljer sig från 

de redovisningsmässiga? Till exempel i tid eller metod? I så fall, vad är 

anledningen till att de skiljer sig åt?  
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