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Sammanfattning 

Titel: Hästen i redovisningen och i beskattningen - Klassificering och värdering av 

ridhästar i redovisningen och kravet vinstsyfte för beskattning av hästverksamheter.   

Författare: Ellinor Björk och Lina Johansson. 

Handledare: Sven-Arne Nilsson. 

Bakgrund: Hästsektorn har ökat markant de senaste åren, varför redovisningsreglerna för 

klassificering och värdering av djurslaget ridhäst behöver ses över. Ridhästar är en komplex 

tillgång då värdet på olika ridhästar kan skilja väldigt markant. Vidare har Skatteverket 

hårda krav på vinstsyfte för att hästverksamheter ska beskattas som näringsverksamhet. 

Syfte: Att undersöka hur verksamheter som bedriver uppfödning, träning och tävling av 

ridhästar klassificerar och värderar hästarna som tillgångar. Utifrån detta undersöka 

utvecklingsmöjligheter för ÅRL samt de allmänna råden, K2 och K3, vad gäller 

klassificering och värdering av djurslaget häst i verksamheter som inte är jord- eller 

skogsbruk. Vidare undersöks om utvecklingen i ÅRL kan påverka Skatteverkets tillämpning 

av kravet på vinstsyfte för att hästverksamheter ska beskattas som näringsverksamhet 

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod. Lagar, allmänna råd och standarder 

för hur ridhästar ska klassificeras och värderas har granskats. Frågor har ställts till fem 

hästverksamheter rörande värdering och klassificering. Granskningen av lagar, allmänna 

råd och standarder har jämförts med hur det går till enligt företagens svar. Utifrån 

jämförelsen har utvecklingsmöjligheter för ÅRL, allmänna råd och standarder identifierats. 

För att få inblick i hur Skatteverket tillämpar kravet vinstsyfte för näringsverksamheter har 

granskning skett av Skatteverkets egna skrivelser, litteratur och empiriskt material från 

intervjuer med personer som är insatta i området. 

Resultat: Ridhästar klassificeras och värderas typiskt sett enligt ÅRL. Dock förekommer 

att hästar klassificeras som omsättningstillgångar fastän avsikten är stadigvarande bruk. 

Studien identifierar att inställningen till att alla hästar alltid är till salu är orsaken till 

felklassificeringen och att litteratur för redovisning av hästverksamheter bör redogöra för 

att en sådan inställning inte är förenlig med god redovisningssed. Vidare finns behov av att 

utvidga begreppet jordbruk i K3:s kapitel 34 till begreppet lantbruk som omfattar fler 

verksamheter. På så sätt skulle kapitlet gälla även för hästverksamheter. Redovisning till 

verkligt värde skulle underlätta bevisningen av vinstsyftet för att få beskattas som 

näringsverksamhet men avslutningsvis i studien konstateras att de nackdelar som 

värdering till verkligt värde medför inte vägs upp av nyttan.  

Nyckelord: Klassificering, värdering, biologiska tillgångar, verkligt värde, ridhästar, 

vinstsyfte. 

 

  

  



 

 

Abstract 

Title: Horses in accounting and taxation – Classification and valuation of sport horses in 

annual reports and the effect profit criteria has for taxation of horse business. 

Authors: Ellinor Björk och Lina Johansson. 

Supervisor: Sven-Arne Nilsson. 

Background: The horse sector has increased significantly in recent years and the rules for 

accounting concerning sport horses regarding classification and valuation needs to be 

reviewed. Sport horses are a complex asset and the value may differ significantly. The tax 

office has strict requirements on the profit criteria for taxation of horse business as a 

business operation.  

Aim: To examine how horse breeding, training and competing business classifies and 

values sport horses as assets. On this basis, examine development opportunities for Annual 

Accounts Act and the general recommendations, K2 and K3, regarding the classification 

and valuation of horses in businesses that is neither agricultural or forestry. Further 

investigate if the development opportunities in the Annual Accounts Act can affect the 

application of the profit criteria the tax office have on horse businesses as a business 

operation. 

Method: The study was conducted with qualitative methods. Laws, general 

recommendations and standards for how sport horses should be classified and valued has 

been reviewed. Five different horse business have been given the opportunity to answer 

questions concerning the valuation and classification of horses as assets. The review of 

laws, general recommendations and standards have been compared with how it is done 

according to the companies’ responses. Development opportunities have been identified by 

the comparison for Annual Accounts Act, general rules and standards. To gain insight in 

how the tax office applies the profit criteria for business operations, a review has been done 

of the tax offices own documents, literature and empirical material from people that is 

familiar in the area. 

Results: Sport horses is classified and valued typically according to Annual Accounts Act. 

However, it appears that horses classifies as current assets even though the intent is 

permanent use. The study identifies that the approach to that all horses are always for sale 

is the reason for the misclassification and it is the literature of accounting for horse 

businesses that should account for such an approach is not consistent with accepted 

accounting principles. The term agriculture needs to be extended in chapter 34 in K3 to 

include more business, and the chapter would thus include horse businesses. Fair value 

accounting would facilitate evidence of profit criteria to get taxed as business but in 

conclusion can it be stated that the benefits of fair value do not weigh up the disadvantages. 

Key words: Classification, valuation, biological assets, current value, sport horses, profit 

criteria   

 
  



 

 

Förkortningar 

ASVH: Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen 

ASVT: Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga Travhästen 

BFL:  Bokföringslag (1999:1078) 

IAS:  International Accounting Standards 

IFRS:  International Financial Reporting Standards   

IL: Inkomstskattelag (1999:1229) 

K2:  Bokföringsnämndens vägledning för Årsredovisning i mindre aktiebolag 

K3:  Bokföringsnämndens vägledning för Årsredovisning och koncernredovisning 

SWB: Swedish Warmblood 

ÅRL:  Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte, 

frågeställning och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Inspiration till studien uppstod när författarna kom över två tidigare uppsatser som 

behandlar ämnet värdering av hästar i redovisningen. Den ena uppsatsen är skriven år 1997 

av Åsa Andersson vid Stockholms universitet och heter ”Värdering och klassificering av 

hästen som tillgång”, den andra uppsatsen är skriven år 2006 av Jonas Ingemarson vid 

Sveriges lantbruksuniversitet och heter ”Värdering av hästen vid bokslut”. Båda 

uppsatserna riktar in sig på huruvida hästen redovisas utifrån anskaffningsvärdet eller till 

verkligt värde.  

År 2004 kom ett förslag på lagändring i ÅRL (1995:1554) att materiella och biologiska 

tillgångar utifrån vissa kriterier skulle kunna tas upp till verkligt värde:  

Företag […] får ta upp biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra 

materiella tillgångar samt immateriella tillgångar till tillgångarnas verkliga värde, 

[…]. Det verkliga värdet skall bestämmas på grundval av tillgångens 

marknadsvärde. […]. 

 (SFS 2004:1173 4 kap. 14f §) 

Dock trädde paragrafen aldrig i kraft, utan ströks ur ÅRL år 2011 (SFS 2011:1554). Tanken 

med införandet av värdering till verkligt värde i ÅRL var främst att noterade bolag skulle 

ges samma möjlighet i årsredovisningen som koncernredovisningen, inom ramen för 

svensk lagstiftning, att applicera internationella redovisningsprinciper. Införandet av 

verkligt värde hade bidragit till en ökning av orealiserade vinster som i sin tur skulle ökat 

utrymmet för vinstutdelning, och tidigarelagt beskattningen. För att upprätthålla 

ekonomisk dubbelbeskattning, så att det inte delas ut obeskattade vinster, utreddes olika 

lösningar. Det framkom dock inte någon lösning vars nackdelar kunde vägas upp av 

behovet att värdera till verkligt värde, då det ansågs vara endast ett begränsat behov av 

värdering till verkligt värde (Justitiedepartementet 2011). 

Bolagen som behandlas i studien är inte noterade, varför de inte heller tillämpar 

internationella redovisningsstandarder. Således är det K2 (BFNAR 2008:1) och K3 (BFNAR 

2012:1) som är de centrala allmänna råd som berörs och som är utgivna från 

Bokföringsnämnden. Studien behandlar ridhästar i näringsverksamheter som inte är jord- 

eller skogsbruk, och det är tvetydigt om ridhästar ska klassificeras som biologiska 

tillgångar. I K3 kapitel 34 anges att biologiska tillgångar är levande djur och växter, 

rubriken på kapitlet är Jord- och skogsbruksverksamhet samt utvinning av 

mineraltillgångar. Således är det oklart om ridhästar som inte ingår i jord- och 
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skogsbruksverksamheter ska redovisas utifrån kapitlet. I K2 finns inget angivet om 

biologiska tillgångar och därmed sker klassificering direkt utifrån om det rör sig om 

anläggnings- eller omsättningstillgång. Med hästar i jord- och skogsbruk avses sådana som 

används som draghästar i skogen och i jordbruket (Carlsson & Lundén 2011, s. 21). Ett 

samlingsnamn för hästar som används inom jord- och skogsbruk är brukshästar. 

Brukshästar inom jordbruk används som redskap för harvning, skörd, gödsling och 

plöjning. I skogsbruk används brukshästarna som draghjälp för timmerstockar (Kleerup & 

Rosén 2015, s.92). Således skiljer sig brukshästar från ridhästar då ridhästar används inom 

andra verksamheter än jord- och skogsbruk. 

Hästsektorn omfattas av många olika slags verksamheter, exempelvis uppfödning, träning, 

tävling, ridskolor, inackordering av hästar samt foderföretag (Carlsson & Lundén 2011, s. 

9). Efter fotboll kommer ridsport som den näst största idrotten bland ungdomar (Kleerup & 

Rosén 2015, s. 11). Omsättningen inom hästsektorn låg år 2009 på cirka 20 miljoner kronor 

i Sverige (Skatteverket 2009), år 2015 var omsättningen mellan 40-50 miljoner kronor. 300 

000 hästar, uppdelat på cirka 57 000 travhästar och cirka 200 000 ridhästar, fanns år 

2009 i Sverige. År 2015 var antalet hästar 360 000 i Sverige (Kleerup & Rosén 2015, s. 11).  

1.2 Problemformulering 

Antalet hästar som används i jord- och skogsbruket har minskat drastiskt de senaste 

årtiondena. Användningen av hästar ser betydligt mer annorlunda ut än vad det tidigare 

gjort, och därmed används hästar som tillgång i andra typer av verksamheter än i jord- och 

skogsbruk (Carlsson & Lundén 2011, s. 10). Utifrån detta öppnas det i studien upp för 

diskussion huruvida ÅRL och dagens allmänna rekommendationer, K2 och K3, inte är 

tillräckligt utförliga och behöver breddas för verksamheter med djurslaget ridhäst som 

tillgång som inte ingår i jord- och skogsbruksverksamheter. Ridhästar är ett komplext 

tillgångsslag då värdet på olika slags ridhästar kan variera markant. Genom en sökning på 

marknadsplatsen hästnet.se inses att ridhästar kan köpas från ett par hundralappar upp 

emot flera hundra tusen kronor (Hästnet 2016). En av de dyraste hopphästarna som har 

sålts, såldes för nästan 100 miljoner kronor (Hippson 2013).  

Utöver klassificerings- och värderingsproblemet av ridhästar i redovisningen finns det även 

i inkomstbeskattningen, vad gäller hästverksamheter, diskussioner kring kravet vinstsyfte 

för att få beskattas som näringsverksamhet. I Skatteverkets skrivelse ”Hästverksamhet - 

gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet” står det att det i många fall ställs 

höga beviskrav för att en hästverksamhet som går med förlust ska betraktas som 

näringsverksamhet (Skatteverket 2009). Bevisbördan för att det föreligger ett vinstsyfte i 

verksamheten ligger på dem som utövar verksamheten. Carlsson och Lundén (2011, s. 43) 

är också inne på området och tar upp problematiken med att hästverksamheter bedöms 

hårdare än andra verksamheter som av sin natur kan bedrivas som både närings- och 

hobbyverksamhet. Lars Pelin1 har varit universitetslektor vid Lunds universitet och är 

representant för SWB i Skatteverkets referensgrupp för hästbeskattning: 

                                                           

1 Lars Pelin tidigare universitetslektor vid Lunds universitet, telefonsamtal den 15 april 2016. 
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”Branschsamverkan Häst”. Pelin har under en tid arbetat med att utbilda personal på 

Skatteverket i hur en hästverksamhet fungerar. En jämförelse med hästverksamheter som 

Pelin har uttryckt är att en taxi-chaufför inte ifrågasätts huruvida bilkörningen ska ses som 

en hobby eller näringsverksamhet. Det som han strävar mot är att Skatteverket ska få 

förståelse för hur hästverksamheter fungerar och att de hårda kraven som myndigheten 

ställer på bevisningen av kravet vinstsyfte inte är realistisk utifrån dagens regler.  

I 13 kap. 1 § IL står det att ”Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs 

yrkesmässigt och självständigt”. Normalt sägs det att en verksamhet som utövas varaktigt, 

självständigt och med ett vinstsyfte är en näringsverksamhet. När det talas om vinstsyftet 

handlar det om att verksamheten ska vara inriktad mot, och utövas på ett sådant vis att den 

kan förväntas gå med överskott, det vill säga generera en vinst (Kleerup & Rosén 2015, s. 

14). 

Ökad klarhet i problematiken av klassificering och värdering av ridhästar, kan ge 

Skatteverket en bättre förståelse för ridhästar inom näringsverksamhet som inte är jord- 

eller skogsbruk. Om Skatteverket får ökad klarhet i hur det komplexa tillgångsslaget ridhäst 

fungerar kommer det i sin tur att vara till hjälp för verksamma inom hästbranschen. 

I studien ligger fokus på två typer av hästföretag i Sverige, som sysslar med 

näringsverksamhet inom hästbranschen med inriktning på uppfödning samt träning och 

tävling. Valet av dessa två typer av hästverksamheter har gjorts då de är bland de vanligaste 

verksamheter som innehar ridhästar (Carlsson & Lundén 2011, s. 9). Det finns fler 

verksamheter som innehar ridhästar men på grund av den givna tidsfristen för studien görs 

denna begränsning. Med ridhästar avses hästar av varmblodstyp (Sly 2009, s. 29) avsedda 

för träning och tävling inom dressyr, hoppning och fälttävlan vilka är de tre största 

ridsportsgrenarna (Svenska Ridsport Förbundet 2016). Nedan följer en kort beskrivning av 

ridsportsgrenarna:  

- Dressyr är en tävlingsform där ryttaren rider på hästen och utför ett förutbestämt 

antal rörelser i en viss ordning som betygssätts av en eller flera domare (Svenska 

Ridsport Förbundet 2014). 

- Hoppning är en tävlingsform där ryttaren rider på hästen och tar sig över ett antal 

hinder, fel ges om det rivs något hinder och banan genomförs på tid (Svenska 

Ridsport Förbundet 2014). 

- Fälttävlan är en tävlingsform som delas upp i tre moment, ett dressyrmoment, ett 

hoppmoment och ett fälttävlansmoment. I fälttävlansmomentet rider ryttaren på 

hästen och tar sig över ett antal hinder ute i fält som inte går att riva och det går på 

tid (Svenska Ridsport Förbundet 2014). 

Hästföretagen som omfattas i studien är följande: 

- Hästuppfödare bedriver avelsverksamhet och har en eller flera avelsston som 

betäcks med väl valda hingstar för att frambringa en avkomma avsedd för sitt 

ändamål för senare försäljning (Sly 2009, ss. 64-65). I studien avses uppfödare som 

föder upp ridhästar av varmblodstyp där avkomman förväntas prestera inom 

dressyr, hoppning eller fälttävlan (SWB Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga 

Hästen 2016b). 
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- Verksamheter som bedriver träning och tävling av ridhästar köper ridhästar, tränar 

och tävlar dem för att sedan sälja ridhästarna med avsikt att göra en vinst på 

försäljningen. Återigen avses verksamheter som ämnar träna och tävla ridhästar av 

varmblodstyp inom dressyr, hoppning eller fälttävlan. 

1.3 Syfte 

Att undersöka hur verksamheter som bedriver uppfödning, träning och tävling av ridhästar 

klassificerar och värderar hästarna som tillgångar. Utifrån detta undersöka 

utvecklingsmöjligheter för ÅRL samt de allmänna råden, K2 och K3, vad gäller 

klassificering och värdering av djurslaget häst i verksamheter som inte är jord- eller 

skogsbruk. Vidare undersöks om utvecklingen i ÅRL kan påverka Skatteverkets tillämpning 

av kravet på vinstsyfte för att hästverksamheter ska beskattas som näringsverksamhet. 

1.4 Frågeställningar 

- Hur värderas och klassificeras ridhästar i verksamheter som bedriver uppfödning, 

träning och tävling? 

- För att få tydligare riktlinjer för värdering och klassificering av djurslaget häst, kan 

ÅRL (1995:1554) och dagens allmänna råd, K2 (BFNAR 2008:1) samt K3 (BFNAR 

2012:1) förändras på något sätt? 

- Skulle förändringen ha betydelse för Skatteverkets tillämpning av kravet vinstsyfte 

vad gäller hästverksamheter? 

1.5 Målgrupp 

Studien vänder sig till verksamma inom hästbranschen, revisorer och Skatteverket. Andra 

studenter som också avser att studera området kan finna studien som intressant.   
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2 Metod 

I kapitlet framställs vald metod, tillvägagångssätt, urval och avslutas med kritik till 

metoden. 

2.1 Metod och design 

Metoden för studien är kvalitativ. Kvalitativ metod lägger fokus på det som författarna vill 

uppnå med uppsatsen och vilken forskning som de vill framföra, istället för att endast 

fokusera på metodtekniker såsom intervjuer, observationer och etnografier (Alvehus 2013, 

s. 23). Valet av kvalitativ metod har gjorts för att studien belyser vad som krävs för att få 

tydligare lagtext i ÅRL, samt tydligare allmänna råd i K2 och K3, vad gäller värdering och 

klassificering av ridhästen som tillgång i redovisningen. Det centrala i kvalitativ metod är 

att forskningen formas av det som författarna vill ha sagt med studien (Alvehus 2013, s. 

23).  

Ansatsen i studien är abduktiv. Abduktiv ansats är en växling mellan teoretisk och empirisk 

observation. Ansatsen handlar om att först se på teorin, för att sedan gå in i empirin och se 

på vad empirin kan innebära för teorin. För att därefter eventuellt gå tillbaka till teorin för 

att se på vad som skulle kunna förändras och bli bättre i teorin för att i slutändan ge en ny 

syn på hur det teoretiska och empiriska materialet möts (Alvehus 2013, s. 109). Studien 

utgår från dokumentstudier då teorier inom redovisning är fåtaliga och knapphändiga. 

Avstampet sker således från dokumentstudierna vidare in i empirin för att samla material 

för att återgå till dokumenten för att se vad som där kan förändras och bli bättre, för att det 

i slutändan ska motivera till ett bättre samspel mellan dokumenten och empirin.  

Studien fokuserar på utvecklingsmöjligheter för ÅRL, BFN:s allmänna råd K2 och K3 samt 

standarder och går således mot att vara normativ. Positivism är en kunskapsteoretisk 

uppfattning som innebär att teorier prövas och sedan formuleras lagar om hur verkligheten 

är (Bryman & Bell 2014, ss. 36-37). Normativ forskning däremot innebär att normer tas 

fram, lagar i sin kontext, om hur verkligheten bör vara. Studien bygger upp en referensram. 

Referensramen är grunden för att ta fram utveckling av, inte bara lagar, utan även allmänna 

råd. Således är studien uppbyggd ur ett normativt synsätt som beskriver hur någonting bör 

vara i motsats till deskriptivt synsätt som beskriver hur någonting är. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Material till studien har hämtats från allmänna råd från Bokföringsnämnden, Skatteverket, 

artiklar, litteratur och lagtext. Årsredovisningar från de intervjuade företagen har granskats 

för att komplettera materialet från intervjuerna. Empiriskt material har sammanställts från 

intervjuer och frågor via mejl till företag och personer verksamma inom studiens område. 

Den första kontakten med respondenterna skedde via mejl. Därefter fick respondenterna 

möjlighet att välja intervju via telefon eller få besvara frågor via mejl. Ett fåtal respondenter 

har valt att svara skriftligt på frågorna via mejl och således skedde det ingen traditionell 
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intervju med dessa. Ämnet för intervjuerna torde inte anses som stötande eller innebära 

några etiska problem, därför ansågs det inte som avgörande att intervjuerna skulle ske vid 

fysiskt möte. Vid fysiskt möte kan trovärdigheten i svaren bedömas utifrån exempelvis 

kroppsspråk. Intervjuerna med företagen och lantbruksekonomen har behandlats anonymt 

och konfidentiellt. Pelin och Nauclér har godkänt intervjumaterialet som framställts från 

deras intervjuer. 

Två olika typer av intervjuer har genomförts, semi-strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. När företag kontaktades handlade det om semi-strukturerade intervjuer då det 

ger respondenterna möjlighet till öppna svar som förväntas vara komplexa och 

innehållsrika. De semi-strukturerade intervjuerna skedde utifrån en intervjuguide som är 

en grund för vad intervjun handlar om, genom denna typ av intervjumetod öppnas det upp 

för tillkommande följdfrågor utifrån respondenternas svar, vilket bidrar till en så bred 

diskussion som möjligt med företagen (Alvehus 2013, s. 83). 

Ostrukturerade intervjuer skedde med enskilda personer som inte är kopplade till de 

företag som berörs i uppsatsen. Intervjuerna var ostrukturerade, då intervjuerna skedde 

under ett öppet samtal som vägleddes genom ämnet till uppsatsen (Alvehus 2013, s. 83). 

Ostrukturerad intervju är inte i lika stor utsträckning beroende av en intervjuguide då det 

genom denna kontakt snarare handlar om respondenternas allmänna syn beträffande 

värdering av ridhästar i redovisningen samt hur de ser på Skatteverkets tillämpning av 

kravet vinstsyfte vad gäller hästverksamheter. En intervjuguide är således mer vanlig i 

strukturerade intervjuer då vissa förutbestämda frågor följs, till skillnad mot ostrukturerad 

intervju där respondenten själv kan styra vart intervjun fortskrider (Bryman & Bell 2014, s. 

475). 

2.3 Urval 

I studiens undersökning rör det sig om strategiskt urval, då de personer och företag som 

ingår i intervjuerna har valts ut utifrån deras specifika situation och möjliga erfarenheter 

(Alvehus 2013, s. 67). 

Fem svenska företag har valts ut som bedrivs i aktiebolagsform och som för årsredovisning 

för att få empiriskt material genom semi-strukturerade intervjuer. Valet att endast titta på 

bolagsformen aktiebolag har gjorts för att företagen ska bedrivas under någorlunda 

liknande förutsättningar. Tanken med undersökningen är att rikta in sig på färre antal 

företag, för att studien är ute efter kvalitet och inte kvantitet, vilket blir resultatet av att ha 

färre antal företag som ska ge en bredare grund till empirin. Urvalet av verksamma företag 

inom träning och tävling har skett utifrån branschens allmänna vetande om företagen och 

dess prestationer, då de också är välkända inom ridsporten. Vid urvalet av verksamheter 

med hästuppfödning söktes företagen fram via ”Avelsföreningen Svenska Varmblodiga 

Hästens” hemsida, där företagen var listade.  

Respondenterna till de ostrukturerade intervjuerna valdes ut då de har stark koppling till 

studiens ämne. Lars-Gösta Nauclér kontaktades efter att författarna läst en artikel i 

Tidningen Ridsport som han skrivit och som rörde studiens ämne. Hästföretagarna, som är 

en nationell branschorganisation, kontaktades och därigenom hänvisades författarna till 
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Lars Pelin för en intervju då han är aktiv inom organisationen. Slutligen kontaktades en 

lantbruksekonom vid ett av Sveriges största redovisningsföretag för att få en redovisares 

syn på studiens problem.      

2.4 Metodkritik 

Validitet fokuserar främst på mätning och eftersom studier med kvalitativ metod inte har 

fokus på mätning har validitet inte någon speciell betydelse i sammanhanget. Reliabilitet 

kan delas upp på extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om huruvida det 

är möjligt att en undersökning kan upprepas. Intern reliabilitet är inriktad på hur studiens 

författare ska tolka materialet. Reliabilitet är inte enkelt att applicera på kvalitativa studier 

då omgivningen är i ständig förändring. Extern reliabilitet uppnås i viss mån om studien 

upprepas utifrån att liknande företag kontaktas som de företag som blivit intervjuade i 

studien för att få jämförbarhet. Begreppen reliabilitet och validitet är inte så lätt att 

applicera på kvalitativa studier och det finns andra begrepp som är bättre anpassade på 

kvalitativ metod. Begreppen är trovärdighet och äkthet som diskuteras nedan (Bryman & 

Bell 2014, ss. 400-401). 

2.4.1 Trovärdighet och äkthet 

Begreppet trovärdighet kan delas upp i fyra olika delar där den första är tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet syftar till att studiens resultat godtas och ses som trovärdigt hos flera olika 

personer vilket författarna anser har åstadkommits genom exempelvis att de namngivna 

respondenterna har godkänt materialet från intervjuerna via respondentvalidering. Den 

andra delen är överförbarhet, överförbarhet fokuserar på huruvida en studie är överförbar i 

andra sammanhang. Studiens centrala delar är överförbara på andra områden, vid 

bedömning av värderingen av tillgångar till verkligt värde samt kravet på vinstsyfte i andra 

verksamheter.  Den tredje delen är pålitlighet som innebär att andra personer granskar 

studien för att säkerställa att alla stadier har redogjorts på ett riktigt sätt. Pålitlighet är 

uppfyllt då både handledare och kurskamrater har granskat studiens material. Den sista 

delen är bekräftelse, som syftar till att forskaren ska vara så objektiv som det bara går, 

vilket kan vara svårt i en kvalitativ studie. Författarna upplever att de har varit så objektiva 

som det går och har haft detta i åtanke under studiens gång. Begreppet äkthet beskriver i 

vilken omfattning som studien har påverkat respondenterna och gett en rättvisande bild av 

deras syn på studien. Begreppet inbegriper även i vilken utsträckning studien bidrar till att 

ge respondenterna en bättre förståelse för sin omgivning. Författarna hoppas att studien 

ska ge en bättre förståelse för den miljö som respondenterna befinner sig i (Bryman & Bell 

2014, ss. 402-406).  

2.4.2 Källkritik 

Studiens fokus har varit på ridhästar, det hade varit av intresse att granska andra typer av 

hästar, t.ex. travhästar och galoppörer, för att få en uppfattning av fler typer av hästar och 

kunna jämföra dessa med varandra. En sådan studie hade blivit för omfattande utifrån den 
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givna tidsaspekten och är snarare ett ämne för en större studie. Valet att endast granska 

ridhästar har gett en djupare förståelse för studiens problemområde.  

Intervjuerna har skett via telefon, och i annat fall har frågor ställts via mejl. Det hade varit 

att föredra ett personligt möte med samtliga respondenter men då respondenterna är 

utspridda över hela Sverige har det inte varit genomförbart. Vid personligt möte är det 

lättare att avgöra trovärdigheten i det som respondenterna svarar genom exempelvis 

kroppsspråket, men trots det anser författarna att respondenternas svar har varit av 

tillräckligt god kvalité som underlag till studien. De semi-strukturerade intervjuerna har 

gett studien olika mängd material beroende på respondenternas varierande kunskap inom 

redovisningsområdet. Författarna ser dock inte den varierande kunskapen som ett problem 

utan att det snarare har varit positivt för att förstå bredden av studiens problem. Dock hade 

det varit värdefullt att intervjua revisorer som kommer i kontakt med redovisning av 

hästverksamheter för att på så vis kunna diskutera varför redovisning av ridhästar ser ut 

som den gör. 

Det har insetts under studien gång att den litteratur som finns för tolkning av 

redovisningsreglerna för hästverksamheter är bristfällig. Studien har således tagit fasta på 

de brister som uppdagats.  

Lärdom från arbetet med studien är att aktiebolag sällan stöter på problem med att bevisa 

vinstsyftet för sin näringsverksamhet och således hade det ur den aspekten varit klokt att se 

på enskilda näringsverksamheter. Dock valdes det att studera bolag som bedrivs i 

aktiebolagsform för att granska hur klassificering och värdering går till. Enskilda 

näringsidkare upprättar endast förenklat årsbokslut medan aktiebolag har en mer 

omfattande årsredovisning. 

För att få en mer objektiv bild hade det varit av vikt att intervjua Skatteverket för att låta 

myndigheten besvara kritiken som Pelin och Nauclér framställer vad gäller tillämpningen 

av kravet vinstsyfte. Det har tagits med material från Skatteverkets skrivelser men det hade 

varit värdefullt för studien att få Skatteverkets syn på kritiken genom intervju.   
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3 Hästen 

Kapitlet redogör för hur studien definierar begreppet ridhäst samt studiens utvalda 

hästverksamheter och vad de gör. Kapitlet tar även upp den enda kända 

värderingsmodell som finns inom hästbranschen idag. 

3.1 Begreppet ridhäst 

Ridhäst är ett relativt svårdefinierat begrepp. För insatta personer inom branschen är det 

tämligen självklart även om det är något komplicerat att sätta ord på innebörden. Svenska 

Akademiens Ordbok skriver följande om ordet ridhäst: ”häst som brukas till/lämpar sig för 

ridning” (Svenska Akademins Ordbok 1958, s. 32). En ridhäst enligt Svenska Akademiens 

Ordbok kan således tolkas som vilken häst som helst som kan ridas på, vilket innefattar allt 

från Shetlands ponnyer, till Islandshästar och galoppörer.  

Definitionen av Svensk varmblodig ridhäst kan ytterligare specificera vilken typ av häst som 

begreppet avser. Svensk varmblodig ridhäst definieras av Nationalencyklopedin som:  

Svensk varmblodig ridhäst, svenskt halvblod, häst registrerad av Avelsföreningen 

för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) eller via Swedish Warmblood Association 

of North America (SWANA); internationellt benämns stamboken SWB (Swedish 

Warmblood). 

 (Nickesson u.å., s. 1).  

Med den definitionen avses den specifika hästrasen Svenskt varmblod, eller som i dagligt 

tal även kallas Svenskt halvblod. Den Svenska varmblodiga hästen är en starkt 

konkurrenskraftig tävlingshäst (Swinney 2006, s. 84) inom de tre vanligaste 

ridsportsgrenarna dressyr, hoppning och fälttävlan (Svenska Ridsport Förbundet 2016) 

vilket kommer en bit närmare uppsatsens definition av vad en ridhäst är och vad den är 

ämnad att göra (SWB Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen 2016b).  

Begränsning bör inte göras till endast den Svenska varmblodiga hästen, utan även 

inkludera utländska hästraser som är av samma typ som den Svenska varmblodiga hästen 

och som ämnas användas för träning och tävling i de tre största ridsportsgrenarna dressyr, 

hoppning och fälttävlan. För att inkludera flera olika hästraser som ämnas prestera inom 

nämnda tre ridsportsgrenar läggs ”ridhästar av varmblodstyp” till i studiens definition.  

Varmblod är en blandning mellan kallblod och fullblod. Kallblod är ett samlingsnamn för 

kraftigare brukshästar som jobbar i jord- och skogsbruk medan fullblodshästar är ett 

samlingsnamn för den ädlaste typen av hästar som vanligtvis används som galoppörer och 

som har ett hett temperament. Genom att avla på både fullbloden och kallbloden, för att få 

kallblodens lugna temperament tillsammans med fullblodens ädla fysik, kom varmblodet 

till och har blivit den ultimata ridsporthästen (Sly 2009, s.29). 

Med utökad definition av vilken typ av häst som behandlas ges en tydligare bild av vad 

uttrycket ridhäst rör sig om. Studiens slutgiltiga definition av ridhäst är följande: Ridhästar 

av varmblodstyp avsedda för träning och tävling inom dressyr, hoppning och fälttävlan. 
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Vidare i uppsatsen kommer endast ordet ridhäst att användas för enkelhetens skull men 

definitionen ovan kvarstår. 

3.2 Verksamheter 

Det finns en rad olika verksamheter som innehar ridhästar. Exempel på sådana är 

verksamheter som bedriver uppfödning av ridhästar, träning och tävling av ridhästar, 

ridskolor, hästturism med flera (Carlsson & Lundén 2011, s. 10). Nedan följer en 

fördjupning av de två typer av verksamheter som studien behandlar, dessa är uppfödning 

och träning och tävling av ridhästar. 

3.2.1 Uppfödning 

Med uppfödning avses verksamheter som ämnar föda upp ridhästar för senare försäljning. 

Det läggs ingen vikt vid huruvida avkommorna säljs som föl eller om de får växa upp hos 

uppfödaren för senare försäljning så länge syftet med verksamheten är att avkomman förr 

eller senare ska säljas och att den huvudsakliga inkomsten i verksamheten kommer från 

försäljningen. En hästuppfödare som bedriver avelsverksamhet har en eller flera fölston 

som betäcks med väl valda hingstar för att frambringa en avkomma avsedd för sitt ändamål 

(Sly 2009, s.64).  

I studien avses uppfödare som föder upp ridhästar av halvblodstyp där avkomman 

förväntas kunna prestera inom dressyr, hoppning eller fälttävlan. För en lyckad 

avelsverksamhet bör verksamheten ha fölston ämnade för avel där stoet har en bra exteriör, 

presterat väl på avelsbedömningar och visat prestationer på tävlingsbanorna (Sly 2009, s. 

64). Uppfödaren kan hålla med egen hingst eller importera färsk eller fryst sperma från en 

väl utvald hingst som passar stoet. Hingsten bör vara godkänd för avel vid den rasförening 

som hingsten tillhör (SWB Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen 2016a). Att 

både stoet och hingsten har dokumenterade meriter är en god förutsättning för att 

avkomman ska kunna säljas med så god vinst som möjligt då köparen kan göra en avvägd 

bedömning av avkommans möjlighet till prestationer baserat på föräldrarnas egenskaper 

(Sly 2009, s. 64). 

3.2.2 Träning och tävling 

Verksamheter inom området köper ridhästar, tränar och tävlar dem för att sedan sälja 

ridhästarna med avsikt att göra en vinst på försäljningen. Vanligt är att unga ridhästar som 

verkar lovande köps in i verksamheten, de tränas för att bli bättre och tävlas för att få 

dokumentation av sina prestationer och för att sedan säljas vidare. Träning och tävling av 

ridhästen avser att höja värdet på den. Företag verksamma inom den här branschen köper 

ridhästar både av privatpersoner och av andra näringsidkare och säljer dem vidare till både 

privatpersoner och andra näringsidkare. 

Syftet med verksamheten är att träna ridhästarna på erforderligt sätt som gör att de 

presterar väl på tävlingsbanorna. Ibland stannar ridhästarna i företaget under flera år 

innan de säljs vidare medan de i andra fall endast tränas ett par månader och hinner 
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således inte göra lika många starter på tävlingsbanan men det kan ändå räcka för att 

företaget ska gå med vinst vid försäljningen. Det tar ungefär 8 år från det att ridhästen är 

ett föl till att den kan starta i de högsta klasserna inom sin gren och en ridhäst är normalt 

på toppen av sin karriär vid 11 till 15 års ålder. Företagen kan ha olika inriktningar på sina 

verksamheter, exempelvis riktar vissa in sig på en viss gren inom ridsporten och 

specialiserar sig medan andra är mer breda i sitt utbud. Genom att företagen visar upp sina 

ridhästar på tävlingsbanorna marknadsför de sig själva som tränare och tävlingsryttare 

samtidigt som de marknadsför ridhästen. De flesta av företagen har även en eller flera 

profilryttare som gjort sig kända just genom att prestera på tävlingsbanorna. 

3.3 Värderingsmodell 

Travsporten har genom Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga Travhästen tagit 

fram en modell för hur en travhäst kan värderas. De har en expertgrupp som samlar in 

information om hästens härstamning, prestationer och eventuella avkommor. 

Tävlingshästar värderas på intjänade pengar, både på ett kort och långt perspektiv. När det 

gäller tävlingshästar kontaktas även hästens tränare för ett uttalande om hästens statuts 

och om hästen haft några skador som kan påverka värdet. Expertgruppen följer ständigt 

marknaden genom att granska ASVT:s egna auktioner men även andra aktörers auktioner, 

vidare sker en noggrann granskning av hingststatistiken. De tar även den allmänna 

konjunkturen på marknaden med i beräkningen. På ett avelssto bedöms eventuella 

framtida avelsvärden och på unghästar som inte debuterat på tävlingsbanorna är 

härstamningen viktigast. Expertgruppen sammanställer den samlade informationen och 

föreslår ett marknadsvärde på hästen som är till hjälp för att utläsa vad hästen är värd idag 

(Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen 2015). 

Expertgruppen värderar omkring 100-200 travhästar per år. Aktuell information om en 

travhästs tävlingsstarter, eller som i avelsstonas fall, de tävlingsstarter som avkommorna 

har gjort är en viktig grund i värderingen. Det finns fall som är svårare att bedöma, 

exempelvis en häst som är på väg tillbaka till tävlingsbanorna efter en svårare skada som 

har resulterat i att den inte har gjort några tävlingsstarter på ett bra tag. Om expertgruppen 

anser att det är svårt att göra en korrekt bedömning avstår de från att bedöma hästens 

värde. Värderingsmodellen kan exempelvis ligga till grund vid försäkringstvister, konkurser 

eller om skatteverket begär en värdering (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga 

Travhästen 2015). 
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4 Referensram 

Kapitlet redogör först redovisningsreglerna för hur ridhästar ska klassificeras och 

värderas enligt K2, K3, IAS 41, IFRS 13 och ÅRL. Kapitlet redogör även för hur 

redovisningsreglerna kan tolkas för hästverksamheter med hjälp av Carlsson & Lundéns 

praktiska handbok ”Hästverksamhet” (2011) samt Kleerup & Rosén bok ”Hästen och 

Skatten” (2015). Kravet för vinstsyftet beskrivs utifrån skrivelser från Skatteverket samt 

IL. Avslutningsvis redogörs det för redovisningsprinciper och teori som är applicerbara 

på studien.  

4.1 Tillämpning av allmänna råd och standarder 

K-regelverken har arbetats fram av Bokföringsnämnden. Utformningen av K3 har skett 

utifrån International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entieties 

(IFRS for SMEs), IFRS for SMEs är i sin tur förenkling av IFRS. IAS står för International 

Accounting Standards och ingår i IFRS. 

Företag som redovisar enligt K2, Årsredovisning i mindre aktiebolag, får inte söka 

vägledning i K3, Årsredovisning och koncernredovisning. Däremot får företag som 

tillämpar K3 söka vägledning i de internationella standarderna, IFRS. Företag som 

tillämpar K2 får byta till K3, däremot får företag som tillämpar K3 bara byta till K2 under 

speciella omständigheter. I inledningen till K2 går det att läsa:  

Är en årsredovisningsfråga inte reglerad i det allmänna rådet om årsredovisning i 

mindre aktiebolag ska företaget i första hand söka vägledning i regler i det 

allmänna rådet som behandlar liknande frågor och i andra hand i 

årsredovisningslagens grundläggande redovisningsprinciper och det allmänna 

rådets grundläggande principer. 

 (BFNAR 2008:1, avsnitt inledning) 

Från citatet förstås att vid tillämpning av K2 i sin helhet får vägledning endast sökas i 

liknande frågor inom det allmänna rådet eller vända sig till årsredovisningslagen. Således 

kan inte vägledning sökas i K3. 

Vad gäller K3 (avsnitt 1.5) om otillräcklig vägledning i en redovisningsfråga, ska vägledning 

i första hand sökas i liknande frågor inom K3, i andra hand ska vägledning sökas bland de 

grundläggande principerna som definieras i kapitel 2. Först därefter får vägledning sökas i 

de internationella standarderna. 

4.2 Klassificering och värdering 

Företagen som studien behandlar redovisar enligt Bokföringsnämndens samlade regelverk 

för K2, Årsredovisning i mindre aktiebolag och K3, Årsredovisning och koncernredovisning. 

Enligt 1 kap. 3 § ÅRL betraktas ett företag som mindre när det inte uppfyller kriterierna 

som gäller för större företag som listas i denna lag. 
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Hästar i hästverksamheter är tillgångar (Kleerup & Rosén 2015, s. 46). Är avsikten med 

tillgångarna för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras tillgångarna som 

anläggningstillgångar. Om avsikten är att tillgångarna ska omsättas i den normala 

verksamheten klassificeras de som omsättningstillgångar (ÅRL 4 kap. 1 §). K2 (avsnitt 9.4) 

och K3 (avsnitt 4.4) förtydligar detta genom att det är den avsikt som råder vid förvärvet 

som är avgörande för om en tillgång ska klassificeras som en omsättningstillgång eller 

anläggningstillgång.  

Först bestäms huruvida ridhästen ska hanteras som en anläggningstillgång eller som en 

omsättningstillgång. Det behövs ett ställningstagande till om ridhästen stadigvarande ska 

brukas i verksamheten. I så fall är den en anläggningstillgång, men avses den innehas i 

högst ett år klassificeras ridhästen som omsättningstillgång (Kleerup & Rosén 2015, s. 46). 

Avsnitt 4.1.3 behandlar biologiska tillgångar utifrån K3 kapitel 34 och IAS 41. 

4.2.1 Anläggningstillgångar 

I enlighet med 4 kap. 1 § ÅRL är en anläggningstillgång en sådan tillgång där avsikten är 

stadigvarande bruk. Ridhästar som klassificeras som en anläggningstillgång ska värderas 

till anskaffningsvärdet vid förvärvet enligt 4 kap. 3 § ÅRL. Det som kan inkluderas i 

anskaffningsvärdet är sådana utgifter som är direkt kopplade till anskaffningen. 

Anskaffningsvärdet är det pris som betalats för ridhästen plus utgifter hänförda till köpet 

som till exempel veterinärbesiktning och transport. Förbättringsutgifter ska normalt läggas 

till i anskaffningsvärdet. Utgifter för träning som höjer ridhästens prestanda är att se som 

förbättringsutgifter och kan således läggas till i anskaffningsvärdet, men det finns en 

problematik i hur det ska bedömas. En grundtanke att följa är att endast lägga till 

förbättringsutgifter till anskaffningsvärdet fram till att ridhästen kan utföra det den är 

ämnad att göra, exempelvis för en ridhäst som ämnas bli en tävlingshäst kan 

förbättringsutgifter bara läggas till anskaffningsvärdet fram tills att ridhästen kan göra sin 

första tävlingsstart (Carlsson & Lundén 2011, ss. 22-23). 

Anläggningstillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av på ett 

systematiskt sätt över perioden och redovisas i resultaträkningen (ÅRL 4 kap. 4 §). Enligt 

både K2 och K3 innebär det att det avskrivningsbara beloppet minskas med ett restvärde 

som fastställts vid anskaffningstillfället. 

Carlsson & Lundén (2011, s. 23) rekommenderar att en ridhäst ska skrivas av på fem år. 

Bokföringsnämnden rekommenderar att företag som redovisar enligt K2 (avsnitt 10.23) 

kan bestämma nyttjandeperioden på inventarierna, i det här fallet hästarna, till fem år. För 

företag som redovisar enligt K3 (avsnitt 17.12 – 17.20) är inte avskrivningstiden specificerad 

för inventarier på samma sätt utan de behöver göra ett eget ställningstagande vad gäller 

tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningsplanen ska omprövas om den anses vara felaktig 

enligt K2 (avsnitt 10.22) och K3 (avsnitt 17.20). Carlsson & Lundén (2011, s.23) anger att ett 

restvärde på en ridhäst kan motsvaras av dess slaktvärde, dock är det få hästföretag som 

uppger något beräknat restvärde på sina ridhästar.   

Nedskrivning av anläggningstillgångar ska ske om tillgångens återanskaffningsvärde är 

lägre än anskaffningsvärdet, minskat med gjorda avskrivningar, och om värdenedgången 
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anses som varaktig. En återföring av nedskrivningen ska ske om det inte längre finns skäl 

för den. 

Uppskrivning får ske för anläggningstillgångar: 

[…] som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört 

värde […] får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast 

om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i 

aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. […] 

 (ÅRL 1995:1554 4 kap. 6 §) 

Enligt K2 får inga andra anläggningstillgångar än fastigheter och mark skrivas upp, och 

således får ingen uppskrivning göras på ridhästar, i K3 finns inte denna begränsning.  

En tävlingshäst ska klassificeras som en anläggningstillgång och redovisas därefter, då 

syftet med en tävlingshäst är stadigvarande bruk (Carlsson & Lundén 2011, s. 26). 

Tävlingshästar är både färdiga tävlingshästar och unghästar som köpts för att tävla. Kleerup 

och Rosén (2015, s. 47) anser att om det finns tävlingshästar i uppfödningsverksamhet ska 

ridhästarna klassificeras om från omsättningstillgång till anläggningstillgång i bokslutet det 

år som de fyller tre år. Situationen kan anses som problematisk för att det krävs en 

omklassificering och att syftet med ridhästen är oklart. Tanken från början är att ridhästen 

ska säljas som föl eller unghäst, alltså en omsättningstillgång, men om ridhästen av någon 

anledning inte blir såld och således är kvar i verksamheten vid tre års ålder, för att tränas 

och tävlas, behöver ridhästen omklassificeras till en anläggningstillgång. 

Har ridhästen, innan köp, gjort sin första tävlingsstart ska den anses som färdigutbildad, 

och inga förbättringsutgifter får läggas till anskaffningsvärdet. Förbättringsutgifter får 

således läggas till anskaffningsvärdet fram till ridhästens första tävlingsstart. Det är högst 

en tredjedel av träningskostnaderna som kan räknas som förbättringsutgifter. Ingen 

avskrivning av ridhästen ska ske förrän den gjort sin första tävlingsstart (Carlsson & 

Lundén 2011, s. 26). 

Avelsston ska klassificeras som en anläggningstillgång då avsikten är att behålla stoet och 

avla på henne, alltså stadigvarande bruk. Inga förbättringsutgifter kan tillkomma för ett 

avelssto och avskrivningstakten rekommenderas till 15 %, eller 6-7 års nyttjandeperiod. 

Samma sak gäller för avelshingstar, de klassificeras också som en anläggningstillgång då 

avsikten är stadigvarande bruk. En lämplig avskrivningstakt är fem år, alltså 20 % per år 

(Carlsson & Lundén 2011, ss. 23-27). 

4.2.2 Omsättningstillgång 

En omsättningstillgång är en annan tillgång än anläggningstillgång. Ridhästar, där avsikten 

inte är stadigvarande bruk eller som inte ska användas inom jordbruket, ska redovisas som 

en omsättningstillgång (Carlsson & Lundén 2011, s. 24). Enligt K3 (avsnitt 4.4) förväntas en 

omsättningstillgång att omsättas enligt den normala verksamhetscykeln, är den normala 

verksamhetscykeln inte tydligt definierad ska den anses vara 12 månader. I K2 återfinns 

inte definitionen av normal verksamhetscykel. Är syftet med tillgången att den ska säljas i 

den normala verksamheten är det, enligt K2, en omsättningstillgång (avsnitt 12.1). 
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Enligt 4 kap. 9 § ÅRL utgår värderingen av omsättningstillgångar från lägsta värdets 

princip. Bestämmelsen innebär att företaget ska jämföra anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet och ta upp tillgången till det lägsta av dessa värden i redovisningen. 

Anskaffningsvärdet är det som ridhästen anskaffats för med tillägg för omkostnader för 

anskaffningen, exempelvis veterinärbesiktning och transport i samband med köp. För en 

ridhäst som fötts upp i företaget är anskaffningsvärdet vad det kostat att ta fram fölet, 

exempelvis bokningsavgift, språngavgift, dräktighetsavgift och fölavgift. Fler utgifter kan 

tillkomma och räknas in i anskaffningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det högsta priset 

som ridhästen kan säljas för på den öppna marknaden. Nettoförsäljningsvärdet kan vara 

väldigt svårt att fastställa men trots det ska en så korrekt bedömning som möjligt göras. För 

att underlätta bedömningen av ridhästens nettoförsäljningsvärde granskas ridhästens stam, 

och även hur föräldrar och syskon till ridhästen har presterat, för att underlätta 

uppskattningen av ridhästens värde. Skatteverket har rekommendationer för hur hästar 

som har fötts upp ska värderas om uppfödaren själv har svårt att uppskatta värdet på 

ridhästarna (Carlsson & Lundén 2011, ss. 24-25). 

Föl och unghästar klassificeras som omsättningstillgångar då uppfödaren föder upp 

hästarna för att sälja dem, då avsikten inte är stadigvarande bruk. De redovisas således som 

en lagertillgång. När det gäller föl brukar det normalt sett ta längre tid än ett år innan fölen 

kan säljas. Fölen ses som omsättningstillgångar då de är produkter ”under tillverkning”, 

även om de innehas längre än ett år är avsikten tydlig att fölet ska säljas (Carlsson & 

Lundén 2011, s. 27). 

I de fall anskaffningsvärdet för ridhästar som omsättningstillgång inte går att beräkna ska 

anskaffningsvärdet omfattas av boknings-, språng- och fölavgift samt kostnad för träning 

om träningen har ökat ridhästens värde. Utöver detta ska kostnader för uppfödningen 

inkluderas i anskaffningsvärdet (Skatteverket 2006). Övriga kostnader för uppfödning 

beräknas som följande enligt Skatteverket:  

 

  (Tab. 1 Skatteverket 2006) 

4.2.3 Biologiska tillgångar 

Biologiska tillgångar är ett relativt nytt begrepp inom svensk redovisning och förekommer i 

kapitel 34 i K3. Kapitlet tillämpas på jord- och skogsbruksverksamheter samt vid utvinning 

av mineraltillgångar. Det anges i kapitlet att biologiska tillgångar omfattas av levande djur 

vilka ridhästar faller inunder. Det framgår inte tydligt huruvida de biologiska tillgångarna, i 

form av levande djur, måste ingå i jord- och skogsbruksverksamheter eller ej. Redovisning 

av biologiska tillgångar ska ske som anläggningstillgångar eller som omsättningstillgångar 

utifrån kriterier som gäller för respektive klassificering. Enligt ÅRL får biologiska tillgångar 

inte värderas till verkligt värde, enligt kommentaren till kapitel 34.3 i K3. 
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IAS 41 Agriculture, på svenska Jord- och skogsbruk, tillämpas på jord- och 

skogsbruksverksamheter och är väldigt omfattande jämfört med K3:s kapitel 34. En 

biologisk tillgång enligt IAS 41 är ett levande djur (avsnitt 41.5) vilket innefattar ridhästar. 

Inte heller IAS 41 är tydligt med huruvida de levande djur som omnämns som biologiska 

tillgångar måste ingå i jord- och skogsbruksverksamheter såsom titeln lyder. Både syftet 

och tillämpningsområdet ger intrycket att utgå från jord- och skogsbruksverksamhet. Det är 

först vid ytterligare efterforskning genom PwC:s A practical guide to accounting for 

agricultural assets som det framkommer att ridhästar kan ingå i IAS 41 som biologiska 

tillgångar (PWC 2009). Deloittes iGAAP presenterar en liknande tolkning av IAS 41 och 

menar att även om det benämns som jordbruk kan andra verksamheter som innehar 

levande djur omfattas av IAS 41 (Deloitte 2016). 

För att förtydliga vad begreppet jordbruk innebär citeras nedan ur Nationalencyklopedin: 

Jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, 

fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller 

beredning. 

 (Nationalencyklopedin 2016) 

En alternativ översättning till agriculture är lantbruk. Lantbruk definieras enligt 

Nationalencyklopedin som: 

Lantbruk, lanthushållning, näringsgren omfattande jordbruk inklusive 

husdjursskötsel, trädgårdsbruk och skogsbruk jämte binäringar; jämför jordbruk. 

 (Nationalencyklopedin 2016) 

Att använda begreppet lantbruk istället för jordbruk bidrar till att begreppet breddas till att 

innefatta fler verksamheter. 

Utifrån IAS redovisar ett företag en biologisk tillgång när företaget kontrollerar tillgången, 

framtida ekonomiska fördelar från tillgången tillfaller företaget samt att dess verkliga värde 

eller kostnaden för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS, avsnitt 41.10). 

Biologiska tillgångar värderas till verkligt värde efter avdrag av försäljningskostnader (IAS, 

avsnitt 41.12) och vinster, förluster samt värdeförändringar ska påverka resultatet för den 

period som de uppkommer (avsnitt 41.26). Verkligt värde definieras i IFRS 13 som det pris 

som skulle betalas för tillgången vid försäljning eller vad som skulle betalas vid överlåtelse 

av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer vid värderingstillfället 

(IFRS, avsnitt 13.9) För att bestämma det verkliga värdet finns det vägledning i bilaga B till 

IFRS 13. Vad gäller icke-finansiella tillgångar, i detta fall ridhästar, ska ett lämpligt 

värderingsantagande göras på tillgångens huvudmarknad. Existerar ingen huvudmarknad 

ska den mest fördelaktiga marknaden för tillgången beaktas. Vid värderingen ska 

marknadsaktörens förmåga att använda tillgången på det maximala och bästa sättet 

bedömas. En lämplig värderingsteknik som är avsedd för tillgången ska tillämpas om 

tekniken kan beakta den information som finns tillgänglig och de antaganden som aktiva 

aktörer på marknaden har gjort (IFRS, avsnitt 13.B2). 

Med ovan förstås att K2-företag inte kan tillämpa begreppet biologiska tillgångar alls i 

redovisningen medan K3-företag kan utveckla det som redan står i kapitel 34 med hjälp av 
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IAS 41 som ingår i IFRS, dock med undantag av att tillämpa verkligt värde som regleras i 

ÅRL. Enligt ÅRL förstås att endast finansiella tillgångar får värderas enligt verkligt värde 

(ÅRL 4 kap. 3, 9 §§). 

4.3 Gränsdragning mellan hobby- och näringsverksamhet 

I Skatteverkets promemoria ”Hästverksamhet - gränsdragningen mellan hobby- och 

näringsverksamhet” (Skatteverket 2009) framgår det att användningen av hästar har gått 

mer mot motion, rekreation, sport och fritid istället för att som förr användas som 

hjälpmedel i skogs- och jordbruk samt i armén. Antalet hästar har ökat betydligt vilket 

medför att fler människor och deras verksamheter blir påverkade av hur 

skattelagstiftningen är uppbyggd. Skatteverkets promemoria lägger fokus på 

inkomstskatterna (Skatteverket 2009).  

Svensk inkomstbeskattning behandlas i Inkomstskattelag (IL). IL är en omfattande lag som 

är uppbyggd av 67 kapitel. Ett viktigt inslag i skatteomläggningen år 1990 var att alla olika 

företagsformer ska behandlas på ett likvärdigt sätt, därmed neutralitet i beskattningen 

(Eriksson 2016, s. 309). För att en inkomst ska vara skattepliktig ska inkomsten hänföras 

till ett inkomstslag. I 1 kap. 3 § IL anges att det för fysiska personer finns följande 

kategorier av inkomstslag: tjänst, näringsverksamhet och kapital. För juridiska personer är 

det inkomstslaget näringsverksamhet som gäller (1 kap. 3 § IL).  

Handelsbolag och kommanditbolag inkomstbeskattas inte utan beskattningen sker på 

delägarnivå i och med att bolagets resultat fördelas på bolagsmännen (5 kap. 1 § IL, 5 kap. 3 

§ IL), samma sak gäller för enskild näringsverksamhet där inkomsten beskattas hos ägaren 

(Eriksson 2016, s. 331).  När det förekommer näringsverksamhet inom ett enkelt bolag ska 

bolagsmännen ses som enskilda näringsidkare och således beskattas inkomsten hos 

respektive ägare (Eriksson 2016, s. 335). Aktiebolag däremot beskattas för samtliga 

inkomster i näringsverksamheten då bolaget är ett skattesubjekt, således är det inte 

beskattning på delägarnivå (6 kap. 3 § IL, 1 kap. 3 § 2 st. IL, 13 kap. 2 § IL).  

Inkomstslaget näringsverksamhet handlar om en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och 

självständigt (13 kap. 1 § IL) och som utifrån sett kan betraktas att ha ett vinstsyfte 

(Eriksson 2016, ss. 37-38). Inkomstslaget kapital handlar främst om räntor, kapitalresultat 

samt utdelningar (41 kap. 1, 2, 4 §§ IL).  

Många gånger kan det vara svårt att avgöra om det handlar om inkomstslaget tjänst eller 

näringsverksamhet då båda utgår från att den skatteskyldige ska ha presterat något 

alternativt ha en verksamhet. Skillnaden är att när det handlar om näringsverksamhet ska 

den utgå från självständighet, ha ett vinstsyfte som är uppenbart för utomstående samt att 

det ska föreligga varaktighet (13 kap. 1 § IL). Anställning omfattas inte av kravet 

självständighet och ingår således i inkomstslaget tjänst (Eriksson 2016, s. 89). 

En av de mest förekommande hästfrågorna är gränsdragningen mellan näringsverksamhet 

och hobby (Skatteverket 2009). Verksamheten ska ha ett vinstsyfte för att det ska ses som 

en näringsverksamhet. Vinstsyftet innebär alltså att verksamheten ska inbringa ett 

ekonomiskt utbyte och förväntas gå med överskott. Storleken på investeringarna spelar 
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ingen roll, utan det som är intressant är huruvida verksamheten kommer generera 

överskott eller inte för att det ska anses förekomma vinstsyfte. Även om en verksamhet ger 

ett visst årligt överskott men inte har det som syfte ses det som en hobbyverksamhet. Det är 

således syftet som är det viktiga (Skatteverket 2009). Det ska, utifrån sett, kunna antas att 

verksamheten utövas så att den kommer att generera överskott för att vinstsyftet ska anses 

uppnås (Kleerup & Rosén 2015, s. 14). 

Verksamhet som inte har ett vinstsyfte men ändå inbringar inkomst är en 

hobbyverksamhet. Det finns inte reglerat utförligt vad som är hobbyverksamhet men i 12 

kap. IL finns följande beskrivning av hobbyverksamhet: 

[…] verksamhet som bedrivs självständigt men som inte ska räknas till 

inkomstslaget näringsverksamhet […] 

 (IL 1999:1229 12 kap. 37 §) 

Verksamheten kan både vara självständig och varaktig utan att den för det ingår i 

inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomster från en hobbyverksamhet är att betrakta som 

inkomster som sker genom privat intresse för verksamheten, dessa ska enligt 10 kap. 1 § 2 

st 3 pkt IL beskattas genom inkomstslaget tjänst (Eriksson 2016, s. 90). För inkomstslaget 

tjänst kan underskott i en anställning dras av från överskott i en annan tjänsteinkomst. Om 

det skulle vara underskott för hela inkomstslaget tjänst kan underskottet dras av 

efterföljande beskattningsår. Möjlighet att göra avdrag för underskott gäller dock inte för 

hobbyverksamhet, trots att verksamheten ingår i inkomstslaget tjänst (Eriksson 2016, s. 

131). Utgifter genom hobbyverksamheten är att betrakta som personliga levnadskostnader 

(Eriksson 2016, s. 90). Underskott som uppstår i hobbyverksamheten, till skillnad från 

underskott i inkomstslaget tjänst, får enbart dras av från senare vinster i 

hobbyverksamheten. Hobbyverksamheten får därigenom inte samma möjlighet till att rulla 

underskott framåt i tiden (12 kap. 37 § IL).  

För att en verksamhet ska beskattas som näringsverksamhet ska kraven självständighet, 

yrkesmässighet och förvärvssyfte vara uppfyllda (13 kap. 1 § IL). Kravet yrkesmässighet kan 

tas upp när det gäller gränsdragning mellan inkomstslaget kapital och näringsverksamhet, i 

ett fall när en fastighet säljs. Om enstaka försäljning sker är det att betraktas utifrån 

kapitalvinstbeskattning. Om det istället handlar om handel med fastigheter i större 

omfattning ingår verksamheten i inkomstslaget näringsverksamhet (Eriksson 2016, s. 311). 

Vinstsyftet i hästverksamheter har stor betydelse för Skatteverket då myndigheten har svårt 

att bedöma om hästverksamheten är en näringsverksamhet eller en hobbyverksamhet. Ett 

tydligt vinstsyfte kan således underlätta bedömningen. Trots att vinstsyfte och faktisk vinst 

inte är samma sak sätts det ofta ett likhetstecken mellan begreppen, vilket ofta ställer till 

problem för nystartade hästverksamheter. Krav ställs på de som bedriver hästverksamheter 

att bevisa sitt vinstsyfte. För just ridsport är det svårare, än vid trav- och galoppsport, att 

bevisa vinstsyftet då prispengarna vid tävlingarna inte är lika stora. Handelsbolag, 

aktiebolag och kommanditbolag får sällan vinstsyftet ifrågasatt jämfört med de som 

bedriver enskild näringsverksamhet (Carlsson & Lundén 2011, s. 49). Vinstsyftet anses 

uppfyllt om verksamheten objektivt sett, vad gäller inriktning och utövande av 

verksamheten, kan antas gå med överskott. Dock krävs det inte att verksamheten ska 
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generera vinst omgående men syftet måste vara att genera vinst (Kleerup & Rosén 2015, s. 

17). 

Förutom vinstsyftet i sig tittar Skatteverket även på varaktighet och självständighet. Vad 

gäller varaktighet kan större investeringar, lokalhyror och väsentlig utbildning ge goda 

indikatorer på att näringsverksamheten anses som varaktig. Vad gäller självständighet kan 

antalet kunder eller uppdragsgivare som verksamheten har beaktas, för att utifrån det 

avgöra om det handlar om näringsverksamhet (Carlsson & Lundén 2011, ss. 56-57). 

Enligt Skatteverket (2009) ska en helhetsbedömning göras vid gränsdragning mellan 

närings- och hobbyverksamhet. Det finns några specifika punkter enligt Skatteverket som 

kan påverka bedömningen huruvida en nystartad hästverksamhet ska anses som 

näringsverksamhet: 

 att det finns en avsikt att bedriva verksamheten varaktigt, 

 att det finns en affärsplan, ekonomiska kalkyler eller liknande, 

 att marknadsföring sker för att nå kunder eller en kundkrets, 

 att särskilda tillstånd finns (om sådant behövs), 

 att en särskild lokal finns för verksamheten, och 

 att olika inköp/investeringar gjorts som är typiska för näringsverksamhet. 

 (Skatteverket 2009, s. 8) 

Dessutom kan följande ha betydelse: 

 att det finns kunder (andra än närstående), och 

 att det finns inkomster. 

 (Skatteverket 2009, s. 8) 

Praxis för bedömning huruvida en hästverksamhet är närings- eller hobbyverksamhet 

förekommer inte i en så stor omfattning. Skatteverket anser att det inte rör sig om 

näringsverksamhet för ridhästar som tävlas, om tävlandet inte sker på högre nivå. 

Kombinerad verksamhet med huvudinriktning avelsverksamhet, där tävlandet sker för att 

meritera eller marknadsföra ridhästarna innan avel sker, kan i vissa fall anses som 

näringsverksamhet om avelsverksamheten är näringsverksamhet. Domstolarna kan ibland 

acceptera en uppbyggnadsperiod på cirka 5-6 år för nystartad hästverksamhet, om 

vinstsyftet tydligt framgår, objektivt sett (Skatteverket 2009). 

När det gäller hästar som används för bearbetning av jord- och i skogsbruk är Skatteverkets 

uppfattning att hästarna ingår i näringsfastigheten och således i näringsverksamheten, det 

görs ingen separat gränsdragning huruvida det rör sig om hobby- eller näringsverksamhet 

för hästverksamheten. Men vid övrig hästhållning på jordbruksfastighet ingår hästar inte 

automatiskt i näringsverksamheten (Skatteverket 2009). 

En viktig del när det gäller avelsverksamheters syfte är att försäljning ska ske av de 

uppfödda hästarna och det är en viktig aspekt att ta fasta på vid helhetsbedömningen av vad 

det rör sig om för verksamhet (Skatteverket 2009). Ytterligare aspekter som ska beaktas är 

även: 
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 hur många avelsston finns i verksamheten, 

 härstamning, 

 tester och bedömningar av avelsston och avkommor, 

 historiska prestationer, 

 hur många föl avlas fram, 

 fölens omsättningshastighet 

 ersättningsnivån för hästarna, 

 marknadsföringsåtgärder, 

 nyttjandegrad av professionell hjälp, 

 ägarens utbildning och erfarenhet av avel. 

 (Skatteverket 2009, s. 10) 

Framavlade ridhästar säljs vanligtvis inte förrän vid 3-5 års ålder. Jämförelsevis går ofta 

hästar inom trav- och galopp till försäljning redan vid 1,5 års ålder (Skatteverket 2009). 

Anledningen till att ridhästar inte säljs tidigare än 3-5 års ålder är för att de ska ha 

genomgått grundutbildning och blivit inridna. Situationer förekommer inte sällan när 

ridhästar säljs då de är betydligt äldre än 3-5 år, på grund av att ridhästarna tävlas och 

tränas under en längre tid för att på så vis få ut maximal vinst vid försäljningen. Problemet 

här är dock att vinstsyftet kan bli ifrågasatt (Kleerup & Rosén 2015, s. 82). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att antalet hästar i Sverige har ökat betydligt på 

bara ett fåtal år. Ökningen bidrar till att flera personer behöver ta ställning till huruvida 

deras hästverksamhet är att betraktas som närings- eller hobbyverksamhet. 

Näringsverksamheter ska uppfylla kraven: vinstsyfte, varaktighet och självständighet. Stort 

ansvar ligger på personerna som bedriver hästverksamheter för att bevisa för myndigheter 

så som Skatteverket att verksamheten har ett vinstsyfte, och således ska betraktas som 

näringsverksamhet ur beskattningssynpunkt.  

4.4 Principer och teorier 

Avdelningen innefattar redovisningsprinciperna god redovisningssed, rättvisande bild, 

försiktighet och neutralitet vilka är relevanta för studien. Redovisningsprinciperna i 

avdelningen tas med för att göra analysen konkret för hela målgruppen. Avslutningsvis 

redogörs för teorin om standardisering. Standardiseringsteorin är viktig då studiens syfte är 

att se på utvecklingsmöjligheter genom en ökad standardisering av allmänna råd och 

lagstiftning. 

4.4.1 God redovisningssed 

Bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed. 

 (BFL 4 kap. 2 § 1 st) 

Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed. 
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 (ÅRL 2 kap. 2 §) 

Enligt förarbetena till Bokföringslagen beskrivs god redovisningssed som: 

[…] normer som grundas på – utöver lag och föreskrifter - redovisningspraxis och 

rekommendationer och uttalanden från främst Bokföringsnämnden, 

Finansinspektionen och Redovisningsrådet.  

 (Lagutskottets betänkande 1999/2000:LU02) 

God redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska utgå från lagar och 

rekommendationer, och i andra fall utgå från god redovisningssed om det inte finns någon 

uttrycklig regel (Linköpings universitet 2016).  

4.4.2 En rättvisande bild 

Årsredovisningen ska upprättas så att balansräkningen, resultaträkningen och noterna 

återger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Ytterligare upplysningar ska 

tilläggas om det behövs (SFS 1999:1112 2 kap. 3 §). Begreppet en rättvisande bild är en 

motsvarighet till engelska a true and fair view, ett uttryck som är väl etablerat (Skatteverket 

2013, s.63). 

Syftet att ha med kravet på att ge en rättvisande bild i ÅRL anser regeringen är de 

finansiella rapporterna bör utformas så att läsaren ska få en så korrekt bild som möjligt av 

företagets ekonomiska ställning. Regeln ska främst användas för att förstå 

redovisningsreglerna i enskilda fall, för att undvika missvisande resultat som kan uppstå 

när generella principer tolkas alltför ordagrant (Skatteverket 2013, s. 63). Då närmar sig en 

rättvisande bild substance over form. Det begreppet innebär att det viktigaste är att 

redovisningen ger en så korrekt bild av företagets ekonomiska ställning, och ett så riktigt 

resultat som möjligt, än att nitiskt följa principer för redovisning. Lagar och regler ska 

förstås följas men en rättvisande bild står överordnat andra redovisningsprinciper 

(Skatteverket 2013, ss. 63-64). 

4.4.3 Försiktighet 

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.  

 (BFNAR 2012:1, avsnitt 2.4)  

Försiktighetsprincipen innebär att man ska beakta den osäkerhet som oundvikligen 

är förknippad med många händelser och omständigheter. Innebörden är att 

tillgångar och intäkter inte får överskattas samt att skulder och kostnader inte 

underskattas. Försiktigheten får emellertid inte drivas för långt, utan värderingen 

av olika poster ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär att 

företaget inte medvetet får undervärdera tillgångar och intäkter eller övervärdera 

skulder, avsättningar och kostnader för att på så sätt skapa dolda reserver. 

 (Skatteverket 2013, ss. 65-66) 
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Det har inte alltid angetts i ÅRL att redovisningen ska ske med rimlig försiktighet, som det 

numera står i 2 kap. 4 § 3 punkten, ändringen trädde ikraft 1997. Innan den lagändringen 

kom till, och innan praxisutvecklingen i mitten av 1900-talet, var det vanligt att 

redovisningen skedde med överdriven försiktigt, och under goda år byggdes reserver upp 

som sedan löstes upp under sämre år för att jämna ut resultatet, d v s medveten 

undervärdering. Det finns dock stark kritik till att redovisa så försiktigt då det leder till en 

förvrängning av redovisningsinformationen. Idag betonas det att en rimlig försiktighet bör 

vidtas för att undvika det som förr ledde till en överdriven försiktighet (Artsberg 2005, s. 

160).  

4.4.4 Neutralitet 

Principen innebär att avsikten med redovisningen alltid ska vara att återge verkligheten 

utifrån den bild som redovisaren har. Företag som redovisar ska således återge en klar 

redogörelse som varken är optimistisk eller konservativ. Försiktighet kan ses som motsats 

till neutralitet. I redovisning ska inte justeringar göras för att ge en bild av den verklighet 

som företagen vill uppnå men som inte är sanningsenlig. Bristfällig neutralitet förekommer 

exempelvis när större nedskrivningar och avskrivningar genomförs än vad som egentligen 

är ekonomiskt berättigat och att företaget genom tillvägagångssättet påverkar resultatet till 

att se bättre ut för kommande år (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 76-77). Företagens 

redovisning ska således inte påverkas på ett sådant sätt som grundas i att uppnå ett visst 

syfte (Artsberg 2005, s. 92). 

4.4.5 Standardisering   

Hur mycket regler är ”rätt” mängd regler? Det är i första hand en fråga om nyttan ställt mot 

kostnaden att öka standardiseringen. I många fall mår de flesta marknader bäst av så lite 

standardisering som möjligt samtidigt som en ökad standardisering hjälper till att 

motverka problemet med informationsasymmetri (Scott 2014, s. 488). 

Informationsasymmetri är ett begrepp som syftar på att alla parter på en marknad inte har 

tillgång till all typ av information, det är alltid någon part som besitter mer information än 

den andre. En typ av informationsasymmetri uttrycks genom Adverse Selection och det 

innebär att de som redovisar alltid besitter mer information om företaget än vad exempelvis 

investerare och myndigheter gör. Ökad standardisering innebär att redovisare ”tvingas” att 

redovisa på ett visst sätt och visa öppenhet mot marknaden. En ökad standardisering kan 

även avhjälpa att Moral Hazard uppstår. Moral Hazard innebär att de som redovisar anser 

att de inte behöver prestera sitt yttersta för att det ändå inte är någon som märker det 

(Scott 2014, ss. 22-23). Dock är det väldigt svårt att beräkna nyttan och kostnaderna på 

många marknader samtidigt som en ökad standardisering också är kostsam. En avvägning 

behöver göras av en minskad informationsasymmetri genom en ökad standardisering mot 

Adverse Selection och Moral Hazard som kan uppstå genom en minskad standardisering 

(Scott 2014, s. 488). 

Scott (2014) använder sig av uttrycket ”the measurement approach” som betyder att 

redovisaren bär det största ansvaret för att redovisa så rätt och riktigt som möjligt och 

genom detta ökar användbarheten av de finansiella rapporterna för de som ska läsa dem. 
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Här får en ökad standardisering mycket utrymme. De som läser de finansiella rapporterna 

är inte kapabla att själva fatta fullständigt rationella beslut och att det är upp till den som 

redovisar att bistå med så mycket information som det bara går, utan att för den sakens 

skull ge ut information som skulle skada företaget. Genom en ökad standardisering ges ett 

stöd för den som redovisar att med hjälp av standarder, regler och rekommendationer 

kunna ge en så tydlig bild av företaget som möjligt och då uppnå en hög 

beslutsanvändarbarhet för de som ska läsa de finansiella rapporterna (Scott 2014, s. 190). 

Inom measurement approach anses att verkliga värden helst bör uppmuntras för att skapa 

en så korrekt bild som möjligt och att det är verkliga värden som bör ges mest utrymme i de 

finansiella rapporterna. Measurement approach är ett steg mot full öppenhet som 

uppmuntras och som samtidigt hjälper till att motverka att det blir glapp i 

informationsflödet, glappet kallas för recognition lag. Dock framhålls att när det gäller 

verkliga värden så ställer det höga krav på att de används rätt och de kraven faller på de 

som redovisar (Scott 2014, s. 241). 

En annan modell som stödjer Scotts measurement approach:s tilltro till de verkliga värdena 

är det som Whittington (2008) kallar för CVA – Current value approach. CVA är 

framåtblickande och har tydligt balansräkningsfokus (Whittington 2008). Dock finns det 

kritik riktat mot både Scotts measurement approach och Whittingtons CVA samt att deras 

fokus på de verkliga värdena ger en bristande tillförlitlighet och en ökad instabilitet som 

inte är önskvärt på någon marknad. De redovisade värdena hamnar i skymundan då de 

verkliga värdena hämtas direkt från marknaden (Whittington 2008). Scott (2014) menar 

att ett mer realistiskt synsätt på de verkliga värdena i redovisningen är positivt, men att 

basera hela redovisningen på verkliga värden inte är att föredra (Scott 2014, s. 241). 

Anskaffningsvärdesbaserad redovisning kan ibland vara att föredra då bedömningen av 

tillgångens anskaffningsvärde är säkerställt då det finns ett kvitto på anskaffningsvärdet 

(Whittington 2008).  

En ökad standardisering är i lika hög grad en politisk som ekonomisk fråga (Scott 2014, s. 

531). Trots att en ökad standardisering motverkar informationsasymmetri och ökar 

beslutsanvändbarheten, måste de olika myndigheterna godkänna standarderna. 

Redovisaren kommer alltid att besitta den fullständiga informationen om företaget och de 

som sätter standarderna måste kämpa för att formulera standarderna på så sätt att all 

nödvändig information kommer ut men för den sakens skull inte skada företagen (Scott 

2014, s. 531).  

Det finns en teori om att allmänintresset antar att det är folket som ställer krav på att mer 

standardisering behövs för att marknaden inte fungerar. Här hamnar den sociala nyttan 

mot kostnaderna att införa en ökad standardisering för att motverka problemet på den 

aktuella marknaden (Scott 2014, s. 532). Dock kvarstår problematiken om hur mycket 

standardisering som är tillräckligt samt att alla parter aldrig kan tillfredsställas. När 

allmänheten kräver en förändring av standarderna för att påverka en icke fungerande 

marknad ställs höga krav på de som sätter standarderna och som ofta slutar i långdragna 

och kostsamma utredningar. Risken med problemet Moral Hazard kan även det öka, dock 

minskas problemet om de som redovisar själva finner att en ökad standardisering skulle 

underlätta deras arbete (Scott 2014, s. 532). 
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Emellertid är allmänintressets påtryckningar svåra att applicera då marknadskrafterna inte 

alltid utgör de bästa grunderna för en korrekt standardisering av redovisningen. 

Bedömningar om ökad standardisering bör tillfalla myndigheterna och inte åberopas av 

allmänintresset i sig självt (Scott 2014, s. 535). Det ligger förhoppningsvis i myndigheternas 

intresse att hörsamma allmänintresset som påpekar en icke fungerande marknad vilken en 

ökad standardisering kan motverka.  
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5 Empiri 

I empirin finns både ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer har 

skett med både företagsverksamma inom hästbranschen och med andra personer som är 

väl insatta med studiens problemområde.  

5.1 Ostrukturerade intervjuer 

Intervjuer har skett utifrån diskussion rörande problemområdet och därigenom har 

respondenterna till stor del själva fått föra samtalet utifrån deras koppling till området. 

Kontakten med Nauclér och Pelin inleddes via mejl med en presentation av studien och en 

förfrågan om vidare kontakt via telefon. Under telefonintervjuerna fick Nauclér och Pelin 

samtala fritt utifrån deras expertis på området. Utifrån telefonintervjuerna har 

nedanstående material sammanställts.   

5.1.1 Lars-Gösta Nauclér 

Lars-Gösta Nauclér arbetar som ekonomilärare på Ridskolan Strömsholm och har varit 

delaktig som Ridsportförbundets representant i referensgruppen för Hästbeskattning. 

Nauclér är väl insatt inom hästbranschen och är författare till ”Hästföretagaren” samt 

”Hästen, Skatten och Lagen”.  

Tidigare har Skatteverket haft riktlinjer för hur hästar ska värderas, men idag finns det 

ingen fast norm för hur hästar ska värderas. Nauclér menar dock att det inte är ett jättestort 

problem nuförtiden att värdera hästar. För en häst som värderas till ett visst värde när den 

tas upp i näringsverksamhetens tillgångar och sedan efter några år visar sig ha ett högre 

värde, måste ställning tas till om eventuell justering av värdet är nödvändigt. 

Problematiken blir då hur man på bästa sätt går tillväga. 

Det främsta problemet i diskussionen mellan hästbranschen och Skatteverket menar 

Nauclér är kravet vinstsyfte. Skatteverket skulle behöva se på helheten för hur 

hästverksamheter är uppbyggda. Det traditionella vinstsyftet för näringsverksamheter 

fungerar inte när det handlar om hästverksamheter. I grund och botten handlar det om en 

politisk fråga eftersom Skatteverket följer direktiv från regeringen och riksdagen.  

Problemet är ett otydligt rättsläge. Nauclér belyser att det är stor skillnad om verksamheten 

betraktas som näringsverksamhet eller inte utifrån ett juridiskt perspektiv när det uppstår 

reklamationer vid försäljning samt att det är olika typer av inkomstbeskattning beroende på 

om verksamheten ska ses som närings- eller hobbyverksamhet.  

Nauclér har skrivit en debattartikel för Tidningen Ridsport där han belyser att: 

Som hästföretagare kan du ses som näringsidkare ur juridisk mening med de 

nackdelar det innebär medan du fortfarande inte anses vara näringsidkare ur 

skattemässig synpunkt. 

 (Nauclér 2014) 
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Anledningen till hans uttalande är att det inte är ovanligt att en verksamhet anses bedrivas 

som näringsverksamhet utifrån juridiskt perspektiv när det kommer till köprättsliga regler, 

men ur skattemässigt perspektiv anses samma verksamhet inte som näringsverksamhet. 

Det är alltså väldigt fluktuerande regler för huruvida någon anses bedriva 

näringsverksamhet eller inte utifrån olika perspektiv i dagens Sverige. 

Nauclér framhäver problemet med skevheten i hur du, ur juridisk bemärkelse kan betraktas 

bedriva näringsverksamhet och därmed som i ovanstående fall, få utstå nackdelar vid en 

försäljning. Att verksamheten trots detta, ur skattemässig synpunkt, inte anses som 

näringsverksamhet.  

5.1.2 Lars Pelin 

Lars Pelin var under 36 år universitetslektor vid Lunds universitet och undervisade och 

forskade i ämnet skatterätt. Pelin anser att det är hög tid för nya direktiv, 

attitydförändringar och ett kunskapslyft hos de personer på Skatteverket som handlägger 

hästrelaterade verksamheter. Skatteverket måste t.ex. inse att det kan ta 7-11 år att ta fram 

produkten (hästen) innan den kan säljas för rimliga belopp och att det är fråga om ett 

risktagande, såväl ekonomiskt som fysiskt. De måste även inse att hästarna i avel- och 

uppfödningsverksamheter är produktionsdjur och inte sällskapsdjur. 

Det handlar, enligt Pelin, om att öka rättssäkerheten och förutsebarheten; idag måste 

uppfödarna i avsevärt högre grad redan från början veta om näringskriterierna anses 

uppfyllda eller vad som ytterligare krävs för att de ska anses uppfyllda, och det får inte ha 

någon betydelse var i landet som hästverksamheten bedrivs.  

Pelin menar att det inte finns någon anledning att behandla hästföretagare på ett annat sätt 

än andra företagare som har ett personligt intresse i sitt arbete. Den skatterättsliga 

neutralitetsprincipen innebär att skatterätten inte ska styra skattskyldigas val av 

företagsform eller verksamhetsinriktning. En taxiverksamhet ifrågasätts aldrig på den 

grunden att näringsidkaren tycker att det är roligt att köra bil.  

Skatteverket har den 8 april 2009 gett ut promemorian – benämnd skrivelse – 

”Hästverksamhet - gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet” i syftet att 

”underlätta en enhetlig bedömning vid inkomstbeskattningen av hästverksamhet”.  I 

promemorian beskrivs ett mycket stort antal omständigheter att beakta vid bedömningen 

av vinstsyftet i hästverksamheter. För att möjliggöra en objektiv bedömning av 

näringskriterierna för hästverksamheter anser Pelin att Skatteverket måste 

korrigera/komplettera sin skrivelse så att den överensstämmer med verkligheten; den 

måste justeras med väsentliga fakta för att bedömningskriterierna ska bli korrekta. Det 

måste, som tidigare nämnts, inses att det kan ta 7-11 år att ta fram produkten (hästen) 

innan den kan säljas för rimliga belopp och att det är fråga om ett risktagande, såväl 

ekonomiskt som fysiskt. Vidare måste det beaktas att hästarna i avel- och 

uppfödningsverksamheter är produktionsdjur och inte sällskapsdjur. Företagare med t.ex. 

avel och uppfödning av hästar som inriktning ska inte längre behöva ha en ständig oro för 

att allt det de ekonomiskt och fysiskt (tungt och understundom livsfarligt arbete) riskerar 

och arbetar för årets alla dagar ska tillintetgöras pga. okunnighet och brist på klara direktiv. 
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Pelin sitter som representant för SWB med Skatteverkets referensgrupp för 

hästbeskattning; ”Branschsamverkan Häst”. Gruppen har bl.a. arrangerat en 

utbildningsdag för handläggare på Skatteverket i syfte att ge dem en djupare kunskap om 

hästar och hästverksamheter.  

Pelin menar att Skatteverket också måste förstå att hästverksamheter har en omfattande 

samhällsekonomisk betydelse i flera avseenden, såväl direkt som indirekt. Den är i sig 

betydelsefull för sysselsättningen och småföretagandet i landet och är inte sällan en 

förutsättning för andra verksamheter, t.ex. framställning och/eller försäljning av foder, 

tillverkning och/eller försäljning av hästboxar, stallar, ridhus, hästtransporter, sadlar, träns 

och andra hästtillbehör samt för ett otal tjänster, såsom de som utförs av hovslagare, 

stallpersonal, ridlärare, hästutbildare, snickare, murare, arkitekter, transportörer och 

hästveterinärer. 

5.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuerna har skett genom semi-strukturerade intervjuer där underlaget har varit en 

intervjuguide men beroende på olika kunskap hos respondenterna ser svarsfrekvensen på 

frågorna olika ut. Frågorna riktade till företagen har i huvudsak handlat om hur företagen 

klassificerar och värderar sina ridhästar samt företagens syn på Skatteverkets tillämpning 

av kravet vinstsyfte och slutligen deras inställning till en värderingsmodell för ridhästar. 

Intervjuguiden återfinns i bilaga 2. Samtliga intervjuade företag bedrivs i aktiebolagsform. 

Definitionen av företagens storlek är utifrån en jämförelse av storleken på de företag som 

har intervjuats och har alltså skett utifrån studiens perspektiv. Storleksbedömningen har 

gjorts utifrån omsättning och antal hästar i verksamheten. Således är storleksbenämningen 

inte utifrån ÅRL:s beskrivning av större eller mindre aktiebolag.  

Beträffande intervjuperson 1 har intervjun skett utifrån redovisningsfrågor på ett djupare 

plan. Frågorna rörde Skatteverkets tillämpning av kravet vinstsyfte för näringsverksamhet 

och verkligt värde på tillgångsslaget ridhästar. Avslutningsvis diskuterades intervjuperson 

1:s syn på värdering till anskaffningsvärde för ridhästar.  

5.2.1 Företag 1 

Företag 1 är ett mindre företag som främst bedriver uppfödningsverksamhet där avsikten är 

att sälja fölen. Några av fölen får vara kvar i verksamheten och tränas innan de säljs.  

I företag 1 tas ridhästarna i verksamheten upp som både anläggningstillgångar och som 

omsättningstillgångar. Det är avelsstona som utgör anläggningstillgångar. De har värderats 

till sitt anskaffningsvärde och sedan skrivits av linjärt. Avelsstona i verksamheten för 

företag 1 har numera inget redovisat värde i företaget då de har skrivits av helt, trots att 

stona har en fin stam och ger bra föl och är en tillgång i verksamheten. Fölen och 

unghästarna värderas som omsättningstillgångar och värderas utifrån Skatteverkets 

rekommendationer. Lagret av ridhästar värderas aldrig om utan de håller sig till 

Skatteverkets rekommendationer. Ned- eller uppskrivningar har aldrig varit aktuellt då 

företag 1 upplever att värdeförändringen måste säkras genom en försäkring, vilket blir 
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väldigt dyrt för verksamheten då de har flera ridhästar som de anser är värda mycket mer 

än vad de har redovisats som. Det är heller inte säkert att de får ut hela försäkringsbeloppet 

om det skulle hända ridhästen något. Det är således för riskfyllt för dem att värdera upp 

ridhästarna med hjälp av försäkring. Företag 1 menar att även om det finns en stor 

marknad för ridhästar och att deras ridhästar egentligen har ett större värde än vad de 

redovisas till, så görs ingen uppskrivning. De har flertal gånger fått stora realisationsvinster 

efter försäljning av sina ridhästar vilket de gärna hade önskat jämnat ut över flera år. 

Företag 1 har inte själva blivit ifrågasatta huruvida deras verksamhet är en hobby- eller en 

näringsverksamhet men följer diskussionerna mellan Skatteverket och 

branschorganisationen väldigt väl. De förespråkar att fler hästverksamheter ska bedrivas i 

bolagsform då det hjälper Skatteverkets förståelse för att det är en näringsverksamhet, bara 

för att du gillar ditt jobb betyder inte det att det är en hobby. Detsamma gäller kravet 

vinstsyfte, bara för att det inte finns så mycket prispengar att tala om inom ridsporten 

betyder inte det att verksamheten inte har ett vinstsyfte. Skatteverket måste förstå att det 

handlar om att köpa och sälja ridhästar och att det ibland kan ta väldigt lång tid innan en 

ridhäst kan säljas, speciellt om du föder upp den själv. 

Företag 1 känner till att det finns en värderingsmodell för travhästar men upplever att det 

mest är prispengarna som styr där. Dock anser företaget att en liknande modell kan komma 

till användning om den kan ligga till grund för exempelvis värdering i redovisningen. 

Företag 1 tror att modellen inte kommer att användas till så mycket annat då det först vid 

själva försäljningen som det uppdagas vad ridhästen verkligen är värd, och med rätt köpare 

kan ridhästen säljas till ett högre pris än vad som modellen tar fram. 

5.2.2 Företag 2  

Företag 2 är ett mindre företag som främst bedriver uppfödningsverksamhet där avsikten 

är att sälja fölen. Några av fölen är kvar i verksamheten och tränas innan de säljs vidare. 

I företag 2 utgör ca 25 % av ridhästarna anläggningstillgångar och resterande värderas som 

omsättningstillgångar. De måste ha några ridhästar kvar i sin verksamhet för stadigvarande 

bruk som kan göra reklam för de ridhästar som ska säljas vidare. Ridhästarna som tas upp 

som anläggningstillgångar är dels avelsston och dels unghästar som är kvar i verksamheten 

och skrivs av med linjär metod. Uppskrivningar har aldrig förekommit hos företag 2 och de 

värderar heller aldrig om sitt lager utan går efter Skatteverkets skrivelser. Företaget 

upplever att de skrivelser som Skatteverket sätter för hur unghästar ska värderas är väldigt 

långt från vad det verkliga värdet på fina ridhästar är och att det ger en väldigt skev bild av 

verkligheten. 

Företag 2 följer diskussionen mellan branschorganisationen och Skatteverket gällande det 

hårda beviskravet för vinstsyftet, för att verksamheter inom hästbranschen ska beskattas 

som näringsverksamhet, men de har själva inte blivit ifrågasatta. Trots det är det ändå en 

central fråga inom branschen då många verksamheter inte tas på allvar utan klassificeras 

som hobby.  

Företag 2 är väl insatta i värderingsmodeller, även för ridhästar. De bedriver 

avelsverksamhet där de använder hingstar av den tyska hästrasen hannoveranare till sina 
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ston. De som använder hannoveraner-hingstar som godkänts av hannoveraner-förbundet 

får hjälp att värdera sina ridhästar. Syftet med värderingen är främst för att bistå med 

prissättning inför försäljning. Företag 2 upplever att de svenska avelsförbunden borde 

kunna bistå med någon liknande värderingshjälp. 

5.2.3 Företag 3  

Företag 3 är ett större företag som har som största fokus att träna och tävla ridhästar för att 

sedan sälja dem vidare. De har även avelsston och föder upp ett par ridhästar per år där 

avsikten är att ha kvar dessa i verksamheten och träna dem innan de säljs. Företag 3 har ett 

par profilryttare som tävlar ridhästarna ända upp på OS-nivå. 

Företag 3 klassificerar samtliga ridhästar som omsättningstillgångar och värdering sker till 

anskaffningsvärde. Företaget har stor erfarenhet av att köpa, förädla och sälja ridhästar. De 

har stor kunskap av marknaden och kan sätta ett pris på en ridhäst genom att titta på 

stammen, på prestationen och hur ridhästen ser ut och rör sig. De kan mycket väl tänka sig 

att bistå med experthjälp om det skulle bli aktuellt att samla en expertgrupp likt en sådan 

som travsporten använder sig av. Företag 3 vill dock påpeka att värdet på en ridhäst kan 

ändras snabbt men också att rätt köpare kan hittas, som är beredd att betala mer än vad 

ridhästen är värd. 

5.2.4 Företag 4  

Företag 4 är ett större företag har som största fokus att träna och tävla ridhästar för att 

sedan sälja dem vidare. De har även hingstar i sin verksamhet som de bedriver 

avelsverksamhet med. Företag 4 har profilryttare som tävlar ridhästarna ända upp på OS-

nivå.  

I företag 4 klassificeras alla ridhästar som omsättningstillgångar och värderas till 

anskaffningsvärde. Ingen omvärdering av lagret görs i samband med bokslutet. Företag 4 

anser inte att de har ett behov av en värderingsmodell för sina ridhästar då de har goda 

kunskaper om marknaden och själva kan sätta ett pris vid försäljning. I redovisningen är de 

väldigt försiktiga och värderar gärna i underkant. Vad gäller tolkning av lagar, allmänna råd 

och rekommendationer från Skatteverket tar de hjälp av sina revisorer. 

5.2.5 Företag 5  

Företag 5 är ett medelstort företag som bedriver uppfödningsverksamhet där de flesta av 

fölen är kvar i verksamheten och tränas och tävlas innan vidare försäljning. Företag 5 anser 

att det är orimligt att värdera upp ridhästens värde bara för att kunder erbjuder ett visst 

pris på grund av att det är mycket som kan påverka storleken på priset och om det över 

huvud taget blir ett köp.  

Företag 5 tycker att det värde som ridhästarna ska värderas till är försäkringsvärdet för att 

det är ett säkert belopp som de vet att de kan få för ridhästen. Om ridhästarna värderas 

upp, och om det sedan skulle hända något med ridhästarna, står de som företagare med en 

stor förlust i bolaget. Företag 5 menar att de inte ska lura systemet och att de inte ska ta in 
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vinsten i företaget förrän de faktiskt har fått pengarna i handen. Om de nu trots allt skulle 

vilja öka värdet på ridhästarna får de försöka försäkra upp ridhästarna, menar företag 5. 

Hingstarna och stona klassificeras som anläggningstillgångar i företaget. Avskrivning på 

anläggningstillgångarna görs linjärt och vanligtvis på en femårsperiod. Fölen i 

verksamheten klassificeras som omsättningstillgångar. När det handlar om fölen utgår 

företag 5 oftast från ett anskaffningsvärde på 30 000 kr som sedan ökas med 10 000 kr per 

år. Ökningen på 10 000 kr per år är för de kostnader som ridhästen har medfört och som 

ska ingå i anskaffningsvärdet. Summorna på anskaffningsvärdet för ett föl och ökningen av 

anskaffningsvärdet per år är något som företag 5 försöker ha samma system för varje år för 

att det ska bli ett realistiskt värde på verksamheten. Ökningen på 10 000 kr per år är 

troligtvis större i verkligheten men företag 5 har valt att lägga sig i underkant vad gäller 

ökningen av anskaffningsvärdet.  

Genom företag 5:s inställning till att inte övervärdera ridhästarna som tillgång i bolaget 

anser de att en värderingsmodell, liknande den som finns för travhästarna, inte är något 

som de skulle ha användning för. Företag 5 frågar sig vem som skulle kunna avgöra vad en 

ridhäst är värd, du kan få olika svar från olika personer om en ridhästs värde.  

Vad gäller diskussionen som förs angående Skatteverkets tillämpning av kravet vinstsyfte 

för att hästverksamheter ska få beskattas som näringsverksamhet, anser företag 5 att det till 

stor del beror på att många utnyttjar systemet för att kunna göra förlustavdrag. Företaget 

menar att det finns många som vill ha sin hästverksamhet som näringsverksamhet för att 

kunna göra förlustavdrag.  

För att undvika stora skattesmällar när det uppstår en realisationsvinst vid försäljning av 

en ridhäst använder företag 5 avdragsmöjligheter. Antingen genom att jämna ut vinsten 

mot kostnader eller tidigare år förlust. 

5.2.6 Kompletterande uppgifter företag 1-5 

För kompletterande uppgifter har studien granskat företagens årsredovisningar. Det 

framkommer att inga av företagen lämnar upplysningar om ridhästarnas verkliga värde. 

Företagen som har klassificerat ridhästarna som anläggningstillgångar tillämpar en 

avskrivningstid på 5-10 år. Fyra av de fem företagen redovisar utifrån K2, och det sista 

företaget redovisar utifrån K3.  

5.2.7 Intervjuperson 1  

Intervjuperson 1 arbetar som lantbruksekonom på ett av Sveriges största 

redovisningsföretag. Intervjuperson 1 menar att diskussionen angående att Skatteverket 

har hårdare vinstkrav för hästverksamheter än andra verksamheter, när det kommer till att 

avgöra huruvida de ska ses som näringsverksamheter eller inte, till största delen beror på 

att avdragsmöjligheterna för näringsverksamheter har överutnyttjas i denna typ av 

verksamheter. Under 90-talet blev det väldigt populärt att privatpersoner skaffade 

hästgårdar. Hästgårdar betraktas som lantbruksfastighet som är näringsfastighet och 

därmed blir det automatiskt en näringsverksamhet. Problemet här var att många stoppade 

in så mycket som möjligt i sina näringsverksamheter för att få göra avdrag, detta tror 
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intervjuperson 1 kan vara en stor anledning till varför Skatteverket anses ha hårdare 

tillämpning av kravet vinstsyfte för hästverksamheter som beskattas som 

näringsverksamhet. Intervjuperson 1 menar att Skatteverket är mer hårda vad gäller 

tillämpningen av kravet vinstsyfte när det handlar om avelsverksamhet och att som 

redovisningskonsulter bör vara väldigt noggranna och tydliga i redovisningen av dessa 

tillgångar.  

Intervjuperson 1 menar att ett problem som uppstår när bolagen inte kan värdera till 

verkligt värde på tillgångarna är att det kan bli stora vinster vid försäljning, som i sin tur 

kan leda till en skattesmäll. Företaget går dåligt under flera år när värdet upparbetas och 

gör stora vinster enstaka år. Problemet löser många bolag genom att kvitta 

realisationsvinsten mot sparade underskott och därmed kan bolaget hamna på jämnare 

resultat och får därmed inte lika stor skattebörda enskilda år. Det går även att utnyttja 

periodiseringsfonder för att jämna ut en bra vinst för ett år med sämre resultat.  

K4 används av börsnoterade bolag, dock finns det inte så många börsnoterade bolag som 

bedriver hästverksamhet och därmed kan värdering till verkligt värde sällan göras. 

Intervjuperson 1 menar att när värdering inte sker till verkligt värde leder det till att det kan 

bli ett felaktigt värde på bolaget. Samma problem förekommer för jordbruk som har gått i 

arv, verkliga värdet av fastigheten är många gånger betydligt större än anskaffningsvärdet 

som är redovisat värde. En sådan verksamhet kan visa ett negativt eget kapital och ses som 

insolventa, fast att så inte är fallet över huvud taget. Sådana fall justeras med en så kallad 

särskild post. 

Intervjuperson 1 frågar sig om verkligt värde skulle användas, vem skulle då bestämma vad 

som är verkligt värde? I och med att ridhästar kan tappa värde oerhört snabbt om de blir 

sjuka eller skadade förlorar tillgången sitt värde hastigt och det bidrar till att både bankerna 

och Skatteverket inte törs lita på tillgångarnas värde. Intervjuperson 1 vill poängtera att det 

är ett större problem i mindre verksamheter där det inte finns jättemycket ridhästar. Om 

ett par ridhästar på en sådan liten verksamhet blir oanvändbara och därmed tappar sitt 

värde får det en oerhört stor påverkan för verksamhetens överlevnad.  

Intervjuperson 1 anser att när det gäller anskaffningsvärdet för en ridhäst borde de 

kostnader som avser träning, hovslagare, foder osv. ingå i värdet i och med att det är 

kostnader för att ta fram produkten, alltså ridhästen. Grundregeln är att alla utgifter som 

har krävts för att uppnå de förvärvade intäkterna ska vara avdragsgilla. Vilka kostnader 

som får ses som avdragsgilla är dock väldigt olika beroende på vad det handlar om för slags 

verksamhet. I hästverksamheter blir det ofta svårt att avgöra om tävlingsavgifter ska ses 

som marknadsföring, utbildning eller nöje. Intervjuperson 1 ställer sig frågan vem som ska 

avgöra huruvida utgifterna är att betrakta som avdragsgilla eller inte.  
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6 Analys 

I kapitlet analyseras hur klassificering och värdering går till i hästverksamheter, utifrån 

både referensramen och empirin. Vidare analyseras utvecklingsmöjligheter för 

redovisning av ridhästar som biologiska tillgångar i ÅRL och BFNs allmänna råd. 

Diskussion förs om litteratur som behandlar redovisning av hästverksamheter kan 

utvecklas. Studien analyserar huruvida redovisning till verkligt värde i sin tur kan 

påverka bevisningen av vinstsyftet för att få beskattas som näringsverksamhet.   

6.1 Klassificering och värdering 

Det viktigaste vid klassificering av tillgångar är att bedöma syftet med tillgången. Är syftet 

att inneha eller använda tillgången stadigvarande i verksamheten är det en 

anläggningstillgång. Är syftet inte det utan att tillgången ska förbrukas eller säljas och 

således omsättas i verksamheten är det en omsättningstillgång. Författarna inser efter 

intervjuer med verksamheter inom hästbranschen att inte alla följer regeln i ÅRL. Företag 3 

och 4, som är de två största företagen i studien, klassificerar samtliga ridhästar som 

omsättningstillgångar. Anledningen är uppfattningen att ridhästarna alltid är till salu 

oavsett vad de används till i verksamheten. Företag 2 anger att de tar upp 25 % av sina 

ridhästar som anläggningstillgångar, eftersom ridhästarna används som reklam för de 

andra ridhästarna som ska säljas. Resterande 75 % utgör omsättningstillgångar. Företag 2 

gör ingen omvärdering av ridhästarna i lagret i bokslutet. I företag 4 klassificeras samtliga 

ridhästar som omsättningstillgångar, men ridhästarna omvärderas inte vid bokslutet. 

Motivet till att företag 2 och 4 inte gör någon bedömning utifrån lägsta värdets princip är 

att ridhästarna alltid är mer värda än vad de är anskaffade för, i många fall väldigt mycket 

mer värda, därför behövs ingen bedömning då anskaffningsvärdet alltid är det lägsta 

värdet.  

Inställningen att alla hästar alltid är till salu resulterar i att även sådana hästar som 

stadigvarande brukas i verksamheten, exempelvis avelshästar, klassificeras som 

omsättningstillgångar trots att de ska klassificeras som anläggningstillgångar. För att få 

bukt med inställningen, som leder till en direkt felklassificering av tillgångarna, kan det 

diskuteras huruvida ÅRL och de allmänna råden kan reglera distinktionen mellan 

anläggnings- och omsättningstillgångar ytterligare. Begreppet verksamhetscykel definieras 

bara i K3, och frågan är om begreppet kan utvecklas till att få en mer betydande roll i 

gränsdragningen för att stadigvarande brukas där tiden som tillgången innehas är en 

riktlinje. Dock inses att det är ett betydande ingrepp att utöka begreppets betydelse genom 

reglering i ÅRL, K3 och K2. Det förstås att inställningen, till att allt alltid är till salu, är 

applicerbar för alla tillgångar men att det är just hästverksamheter som drar det ett steg 

längre. Då frågan är direkt kopplad till hästverksamheter föreslås således att litteratur som 

”Hästverksamhet” och ”Hästen och skatten” implementerar en diskussion huruvida 

inställningen till att allt alltid är till salu inte är förenlig med god redovisningssed. 
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Författarna till studien riktar kritik mot Carlsson & Lundéns rekommendation att en 

lämplig avskrivningstid för ridhästar är 5 år med undantag för avelsston som 

rekommenderas att ha avskrivningstid på 6-7 år. Nyttjandeperioden är många gånger 

längre än så då en ridhästs karriär kan vara ända upp till 15 års ålder, ibland även längre. 

Bokföringsnämndens allmänna råd, K2 och K3, tillåter omprövning av nyttjandeperioden 

vid behov. Utifrån granskningen av de intervjuade företagens årsredovisningar 

framkommer att avskrivningstiden för ridhästarna i flera fall uppgår till 10 år, vilket tyder 

på företagens medvetenhet om ridhästarnas nyttjandeperiod och att den kan ändras. 

Carlsson & Lundén anger även att ridhästars restvärde bör uppgå till slaktvärdet, men detta 

ger en missvisande bild då ridhästarna inte går till slakt bara för att de är avskrivna. En 

anledning till att Carlsson & Lundén tar upp slaktvärdet som ett lämpligt restvärde är för 

att det går att få ut slaktvärdet även om hästen blir obrukbar vilket kan jämföras med att 

det går att få ut skrotdelar av en maskin som inte längre fungerar. Självfallet ska en tillgång 

skrivas ned om tillgången är obrukbar, att använda slaktvärdet som restvärde fungerar 

således inte. I det här fallet är det således Carlsson & Lundén som bör omformulera deras 

rekommendation av avskrivningstiden och restvärdet för ridhästar i sin litteratur.  

Flera av företagen som intervjuats bedriver uppfödningsverksamhet och avlar varje år fram 

föl. Då fölen inte köpts in till ett anskaffningsvärde görs en uppskattning vad det kostat att 

producera fölet, exempelvis bokningsavgift, språngavgift, dräktighetsavgift och fölavgift för 

att sammanställa ett anskaffningsvärde. Skatteverket rekommenderar att ett årsföl värderas 

till 30 000 kr och därefter sker en värdeökning om 15 000 till det år ridhästen är tre år. 

Företag 4 anger att de är väldigt försiktiga i redovisningen och gärna värderar i underkant. 

Företag 5 beskriver att de är starkt emot att värdera ridhästarna för högt och lägger sig 

medvetet i underkant jämfört med den tillåtna värdeökningen, trots att utgifterna för 

ridhästarna som ska ingå i anskaffningsvärdet troligtvis är högre. Företag 1 önskar att de 

kunde värdera fölen för priset de uppskattat att fölen är värda men vågar inte det. Föl och 

unghästar upp till tre år, ökas årligen i värde utifrån de utgifter som är hänförliga till dem. I 

det här fallet uppstår vad Artsberg anser är överdriven försiktighet. Även om den 

överdrivna försiktigheten dominerade den svenska redovisningen länge, in på andra halvan 

av 1900-talet, är ÅRL, som trädde ikraft 1997, uppbyggd utifrån att det är rimlig 

försiktighet som ska tillämpas vid värdering av tillgångar. Med rimlig försiktighet förstås att 

redovisare ska bilda sig en uppfattning om vad tillgången faktiskt är värd och då lägga sig 

strax under detta värde, inte gå så lågt det bara går som framkommer av empirin. 

Redovisningen ska vara neutral och inte förvränga verkligheten. Till diskussionen hör även 

en rättvisande bild. En rättvisande bild ska återspegla företagets ekonomiska ställning, att 

applicera en överdriven försiktighet vid värdering av tillgångar ger en direkt missvisande 

bild av vad företagets ekonomiska ställning. Problem uppstår då företagen redovisar 

tillgången såsom lagstiftning och allmänna råd beskriver att de kan göra, då tillgången 

ridhäst inte beter sig som sedvanliga tillgångar som t.ex. en maskin som minskar i värde 

vartefter den förbrukas. En korrekt redovisning av tillgången enligt lagstiftning och 

allmänna råd blir direkt missvisande enligt principen rättvisande bild. Principen anger, att 

om ett för konkret följande av principer och allmänna råd ger en direkt missvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning, måste upplysning om detta upprättas i årsredovisningen. I 

intervjusvaren framkommer att ingen av företagen gör någon tilläggsupplysning om 
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ridhästarnas verkliga värde i årsredovisningen. Författarna ifrågasätter om det går i linje 

med försiktighetsprincipen och en rättvisande bild, att företag kan lägga sig i underkant vid 

värdering av tillgångarna, när det verkliga värdet många gånger är betydligt högre. Onödigt 

låg värdering ger en felaktig bild av företagets ekonomiska ställning. Här krockar god 

redovisningssed med rättvisande bild. 

6.2 Biologiska tillgångar och verkligt värde 

I kapitel 34 i K3 anges att levande djur är biologiska tillgångar vilket innefattar ridhästar. 

Kapitlets titel, Jord- och skogsbruksverksamhet samt utvinning av mineraltillgångar, gör 

att det blir tvetydigt huruvida ridhästar är att betrakta som biologiska tillgångar då 

ridhästar inte ingår i jord- och skogsbruksverksamheter. Det som kan diskuteras är 

huruvida ridhästar är en biologisk tillgång om syftet med ridhästar inte är inom jord- och 

skogsbruksverksamheter. Diskussion utifrån kapitlet kan bli snäv då det är väldigt 

kortfattat. Kapitel 34 i K3 upplevs av författarna till studien som tandlöst för att det inte blir 

någon skillnad i redovisningen om tillgången klassificeras som biologisk eller ej, då det 

ändå delas upp utefter anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. IAS 41 är mer 

utbrett för biologiska tillgångar än kapitel 34 i K3 och kräver värdering till verkligt värde. 

Både Scotts teori ”measurement approach” och Whittingtons ” current value approach” 

förespråkar värdering till verkligt värde för att det ger en direkt återspegling av vad 

tillgången faktiskt är värd. Vid anskaffningsvärdesbaserad redovisning kan bedömningen 

av värdet säkerställas genom exempelvis kvitto på anskaffningsvärdet, till skillnad mot 

redovisning till verkligt värde vars bedömning kan ifrågasättas och ses som mer komplex. 

Vid en första blick i IAS 41 är det inte tydligt huruvida ridhästar omfattas, då det i syftet och 

tillämpningsområdet framgår att standarden ska tillämpas vid redovisningen av jord- och 

skogsbruksverksamhet. Det är först i PwC:s praktiska vägledning och i Deloittes iGAAP som 

det framkommer att ridhästar omfattas. Oavsett uppstår konflikt då IAS 41 anger att det 

handlar om redovisning för jord- och skogsbruk, det är endast typen brukshästar som 

användas i dessa verksamheter, medan ridhästar är en annan typ av häst som används i 

andra verksamheter. Titlarna rörande biologiska tillgångar, i både IAS och K3, är 

missvisande då det riktar sig till jord- och skogsbruk. IAS 41 behöver utvecklas då 

vägledning måste sökas hos redovisningsexperter gällande vad avsnittet omfattar. 

Utvecklingen bör även avspeglas i K3 kapitel 34. Begreppet lantbruk är enligt 

Nationalencyklopedin mer omfattande än jordbruk. Kapitlet i K3 skulle på ett tydligare sätt 

omfatta fler verksamheter om begreppet jordbruk ersätts med begreppet lantbruk. 

Intervjuperson 1, lantbruksekonomen, anser att värdering som inte sker till verkligt värde, 

ger en felaktig bild av företagets värde. Verksamheten visar dåligt resultat under flera år när 

värdet på tillgångarna upparbetas och gör stora vinster enstaka år, värdering till verkligt 

värde skulle ge en jämnare resultatfördelning över åren som tillgången innehas i 

verksamheten anser intervjuperson 1. Genom att K3 utökar avspeglingen av IAS 41, och 

därmed kräver värdering till värde, framgår ridhästarnas verkliga värde i redovisningen. Det 

som ska beaktas i diskussionen, och som diskuteras i avsnittet 6.4, är att omvärderingen av 

tillgångarna utifrån IAS 41 sker över resultatet som i sin tur är underlag för beskattningen, 
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om beskattningen är kopplad till redovisningen. Omvärderingen till verkligt värde påverkar 

resultatet året som värdeökningen uppkommer, som i sin tur bidrar till att skattekostnaden 

för det året ökar. Det var i mitten av 00-talet på ingång i svensk lagstiftning att det skulle 

bli möjligt att värdera till verkligt värde, men ändringen ströks i ÅRL innan den 

promulgerats. För att fortfarande kunna upprätthålla ekonomisk dubbelbeskattning 

utreddes det olika lösningar men då det inte ansågs finnas tillräckligt stort behov av 

redovisning till verkligt värde i förhållande till de nackdelar som kunde uppstå vid 

alternativa lösningar för att upprätthålla ekonomisk dubbelbeskattning, infördes aldrig 

redovisning till verkligt värde.  

Ridhästar är komplexa tillgångar då det kan ta lång tid innan det slutliga försäljningsvärdet 

är fastställt eftersom det tar flera år att föda upp och träna en ridhäst. Tävlingshästarna 

som i verksamheterna klassificeras som anläggningstillgångar innehas i syfte att tränas och 

tävlas för att säljas till ett högre värde än vad de anskaffades för. Utbildandet av en OS-häst 

tar 7-8 år, och således tar det minst lika lång tid innan det högsta försäljningspriset nås som 

går att få ut för tillgången. Under den här tiden är det ytterst troligt att ridhästen ökar i 

värde alltjämt träning sker. Utifrån granskning av de intervjuade företagens 

årsredovisningar framkommer det att inget av företagen upplyser om ridhästarnas verkliga 

värde. Under tiden som ridhästen tränas syns inte värdeförändringarna för ridhästen i 

redovisning och således påverkar inte värdeförändringarna företagets ekonomiska 

ställning. Företagen bör ta tillvara på möjligheten att upplysa om det verkliga värdet i 

förvaltningsberättelsen. Litteratur så som Carlsson & Lundén samt Kleerup & Rosén, bör ta 

fasta på det och lyfta fram att ridhästars verkliga värde bör upplysas i årsredovisningen.  

6.3 Värderingsmodell 

Vid värdering till verkligt värde ska, enligt IFRS 13, en lämplig värderingsteknik för 

tillgången användas och här kommer värderingsmodellen för ridhästar till användning. För 

att en trovärdig bedömning och bevisning av verkligt värde ska kunna göras är en 

värderingsmodell likt den som är utvecklad för travhästar av ASVT till hjälp. En 

expertgrupp för ridhästar som tillsammans gör en helhetsbedömning av ridhästen baserat 

på bland annat ålder, stam och prestationer fungerar som en grund för värdering. Det råder 

delade meningar från de intervjuade företagen vad gäller en liknande modell för ridhästar. 

Flera av företagen ställer sig positiva till en värderingsmodell för ridhästar medan några 

företag inte ser något behov av en sådan modell. Värderingsmodellen blir en betydande 

grundpelare vid värdering till verkligt värde och modellen blir en viktig aspekt i bevisning 

av det verkliga värdet. Tillämpas verkligt värde för biologiska tillgångar, och således för 

ridhästar, bör inställningen till modellen förändras hos de företag som idag inte anser sig 

vara i behov av den. Att en del av företagen inte ser något behov av värderingsmodell idag 

beror troligtvis till stor del på att redovisning till verkligt värde inte sker idag.  

6.4 Vinstsyfte 

I empirikapitlet framkommer att företrädare för hästbranschen upplever att Skatteverket 

ställer högre krav på hästverksamheter än på andra verksamheter att bevisa vinstsyfte. 
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Företrädarna anser att det beror på att Skatteverket saknar grundläggande förståelse för 

hästverksamheters utformning. Det ligger stort krav på de som bedriver hästverksamhet att 

bevisa vinstsyftet för att verksamheten ska ses som näringsverksamhet vad gäller 

inkomstbeskattningen. Det kan ta flera år för startade hästverksamheter som bedriver 

uppfödning eller som tränar och tävlar sina hästar innan hästarna är färdiga att gå till 

försäljning, därmed kan det ta lång tid innan vinsten genereras och vinstsyftet kan då bli 

ifrågasatt. Det kan dock inte uteslutas att Skatteverkets hårdare tillämpning av kravet 

vinstsyfte kan vara berättigat utifrån hur nuvarande inkomstskattelag är utformad 

avseende gränsdragning mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet. Beskattning för 

verksamheter bedrivna på hobbynivå, som egen näringsidkare eller i handelsbolag eller 

kommanditbolag sker på delägarnivå, beskattning sker alltså hos den fysiska personen. På 

grund av utformningen av 12:37 IL föreligger incitament för personer som har hästar att få 

verksamheten beskattad som näringsverksamhet då underskott från näringsverksamhet 

kan ske mot andra förvärvsinkomster, vilket inte är fallet med underskott av 

hobbyverksamhet. Det föreligger således en risk att privatpersoner i ett försök att påverka 

sin egen skatt samt fortsätta med sin kostsamma hobby, vilket hästhobbyn är, försöker få 

allt för mycket som näringsverksamhet. 

Om K3 skulle ta efter IAS 41, att biologiska tillgångar värderas till verkligt värde, skulle 

värdeförändringar av ridhästar synas i ett tidigare stadie som skulle kunna ligga till grund 

för bevisningen vad gäller vinstsyftet för hästverksamheten. Utifrån utformningen av IAS 

41, vilket här används som förebild för förändring av svensk lag, kan sägas att omvärdering 

av hästar påverkar såväl balans- som resultaträkning. Resultatet påverkas således av 

orealiserade värdeökningar vilka får en påverkan på företagets skatt. Om värdering sker till 

verkligt värde på samma sätt som anges i IAS 41 sker omvärderingen över resultatet det år 

som värdeförändringen uppstår. En värdeökning i resultaträkningen är i sin tur underlag 

för beskattningen och således ökar årets skattekostnad genom ett ökat resultat, givet att det 

är ett plusresultat. Alltså blir det en skattekostnad för att ridhästarna omvärderas, givet att 

det finns andra intäkter i verksamheten, innan någon intäkt för ridhästarna har genererats. 

Avvägning måste ske mellan å ena sidan att värdering till verkligt värde skulle kunna ligga 

till grund för att bevisa vinstsyftet för näringsverksamheter, mot å andra sidan det faktum 

att värdering till verkligt värde påverkar resultatet som ligger till grund för skatteuttaget. 

Trots att värdering till verkligt värde skulle ske så bör det ifrågasättas om det verkligen 

skulle påverka bevisningen av vinstsyftet då det kan anses som allmänt känt att det finns 

tidpunkter i en hästs liv då den ökar i värde, exempelvis vid inridning. Värdeökningen är 

inte utmärkande för hästverksamheter som bedrivs som näringsverksamhet utan 

förekommer även för hästar i hobbyverksamhet. 

  



 

37 

7 Slutsatser  

I kapitlet framställs studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar med hjälp av 

analysen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

7.1 Studiens resultat 

Enligt referensramen med avtryck i det empiriska materialet framkommer, vad gäller 

klassificeringsproblemet av ridhästar, att ridhästar inte alltid redovisas såsom lagstiftning, 

allmänna råd och litteratur avser. Bokföringsnämndens allmänna råd, K2 och K3, samt 

ÅRL har en tydlig uppdelning för omsättnings- och anläggningstillgångar, och således är 

det litteratur som ”Hästverksamhet” och ”Hästen och skatten” som ska förtydliga vikten av 

att skilja på tillgångsslagen. Studien finner att det är uppfattningen om att ”alla hästar alltid 

är till salu” som ligger till grund för att avelshästar klassificeras som omsättningstillgångar 

även om de stadigvarande brukas i verksamheten. Förslag ges således på att litteraturen 

redogör för att en sådan inställning inte är förenlig med god redovisningssed. 

Utifrån nuvarande lagstiftning och allmänna råd sker den primära värderingen av ridhästar 

till anskaffningsvärde. Ridhästar är ett komplext tillgångsslag som inte beter sig som 

sedvanliga tillgångar, då ridhästar vanligtvis ökar i värde över tid. Att använda verkligt 

värde vid värdering av ridhästar bejakar värdeökningen. För att visa vad ridhästarna 

verkligen är värda, och således företagets ekonomiska ställning enligt den rättvisande 

bilden, bör en diskussion föras om verkligt värde kan appliceras på hästverksamheter. 

Det kan konstateras att en utveckling av kapitel 34 i K3 behövs vad gäller begreppet 

jordbruk, begreppet bör bytas ut till lantbruk då definitionen av lantbruk är bredare och 

innefattar fler verksamheter än jordbruk, således kan fler verksamheter omfattas av kapitlet 

rörande biologiska tillgångar. Trots att det i PwC:s praktiska vägledning och i Deloittes 

iGAAP har konstaterats att ridhästar är biologiska tillgångar, så krävs det en utveckling av 

kapitlets begrepp och innehåll för att tydliggöra detta. Det ska på ett enkelt sätt gå att ta del 

av vad som omfattas i kapitlet, och det ska inte krävas ytterligare sökning för den 

informationen hos redovisningsexperter.  

Trots att det finns uppfattningar om att Skatteverket är hårda vid tillämpningen av kravet 

på vinstsyfte för att hästverksamheter ska ses som näringsverksamhet utifrån 

inkomstbeskattningen, så är det inte så konstigt om Skatteverket är hårdare vad gäller just 

hästverksamheter. Flera av de intervjuade har angett att det under 90-talet blev vanligt att 

personer som köpte hästgårdar försökte få in underskottet från sin hästverksamhet i 

näringsfastigheten. Utifrån 12:37 IL skapas det incitament för privatpersoner att få 

verksamheten som näringsverksamhet, för att göra avdrag för underskott i den och påverka 

sin egen skatt. Visserligen skulle det vid värdering till verkligt värde, likt utformningen i 

IAS 41, kunna bidra till att underlätta bevisningen av vinstsyftet för hästverksamheter, men 

man får inte bortse från det faktum att värdeökningen i sådana fall går över resultatet som i 

sin tur är underlag för den årliga beskattningen. Således fås genom värdering till verkligt 
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värde en fördel i att kunna bevisa vinstsyftet, men nackdelen blir en skattekostnad genom 

värdeökningen. Således är det frågan om kostnaden vägs upp av nyttan.   

Avslutningsvis konstateras att värdering till verkligt värde skulle kunna vara en bra grund 

vad gäller bevisningen av vinstsyftet men att det nog i slutändan är bättre att redovisa till 

anskaffningsvärde. Annars skulle omvärderingen gå över resultatet och därigenom ge en 

skattekostnad. Det som eventuellt skulle underlätta bevisningen av vinstsyftet vore att ange 

verkligt värde som en upplysning i årsredovisningen. Ett annat argument för 

tilläggsupplysningar i årsredovisningen om ridhästarnas verkliga värde är att visa en mer 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Dock ifrågasätter studiens författare 

om företagen skulle se nyttan med upplysningen då kostnaden för att ta fram verklig värde 

troligtvis är högre. Diskussionen om värderingsmodellen för ridhästar hade kunnat vara ett 

bra verktyg för att ta fram verkligt värde för ridhästar, men då författarna till studien 

avslutningsvis har kommit fram till att nyttan med verkligt värde inte överstiger kostnaden 

så fyller värderingsmodellen ingen funktion i dagens läge. Det behövs en utveckling av 

kapitel 34 i K3 rörande begreppet jordbruk, till att istället benämns som lantbruk, för att 

således öppna upp för fler verksamheter att omfattas av kapitlet rörande biologiska 

tillgångar.  

7.2 Förslag till vidare forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att se på andra bolagsformer än aktiebolag, vad gäller 

klassificering och värdering av ridhästar, för att kunna jämföra redovisningen i enklare 

bolagsformer mot bolagsformen aktiebolag. Det skulle bli en mer omfattande studie än den 

som tagits fram nu då det endast har fokuserats på aktiebolag för frågeställningen ”Hur 

värderas och klassificeras ridhästar i verksamheter som bedriver uppfödning, träning och 

tävling?”.  

Vidare skulle det vara intressant med en liknande studie som nu har genomförts men att 

istället se på andra verksamhetsområden för ridhästar än uppfödning, träning och tävling 

som det har fokuserats på i denna studie. 

Det skulle vara intressant med en mer omfattande studie som rör sig under en längre tid, 

för att följa hur hästverksamheter som startas upp som enskilda näringsidkare, hanterar 

kravet på vinstsyfte för att beskattas som näringsverksamhet. 
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Bilaga 1 

Mejlutskick till företag 

Hej! 

Vi heter Lina och Ellinor och skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi vid Linköpings 

universitet. Vi inriktar oss på värdering av hästar i årsredovisningen och hur hästen 

hanteras som tillgång. Uppsatsen ser också på hur Skatteverket tar ställning till värdering 

och beskattning av hästar i olika verksamheter.  

Syftet är att ta reda på om dagens regler för redovisning är utformade på så sätt att de 

behöver kompletteras eller justeras för djurslaget häst.  

För att komma vidare behöver vi se hur det går till i verkligheten. Därför kontaktar vi er och 

hoppas att ni vill hjälpa oss genom att svara på några frågor. Frågorna kommer främst att 

beröra hur hästarna i er verksamhet värderas i redovisningen samt hur ni ser på hur 

hästverksamheter hanteras av Skatteverket. Då uppsatsen främst kommer inriktas på 

ridhästar så passar ert företag väldigt bra in, därför hoppas vi att ni har tid för en kort 

intervju. 

Intervjun beräknas ta cirka 15 minuter. Vi kontaktar er via telefon vid ett tillfälle som 

passar er. Om det visar sig att ni inte har möjlighet till samtal över telefon skickar vi gärna 

frågorna över mejl och ni kan besvara dessa i lugn och ro vid tillfälle som passar er.  

Era svar kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte att publiceras några 

namn i uppsatsen.  

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni har tid att hjälpa oss. Vänligen besvara detta mejl 

för att upplysa oss om ni är intresserade av att ställa upp på detta. 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar  

Ellinor Björk och Lina Johansson 

Vid frågor kontakta Ellinor på mejl, XXX@student.liu.se eller telefon, 072-XXXXXXX 

alternativt Lina på mejl, XXX@student.liu.se eller telefon 076-XXXXXXX. 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide Semi-strukturerade intervjuer 

- Vad har ni för typ av verksamhet? Jordbruk eller annan näringsverksamhet? 

 

- Klassificerar ni era hästar i årsredovisningen som anläggningstillgång eller 

omsättningstillgång, eller vissa som anläggningstillgång och andra som 

omsättningstillgång? Vill ni motivera varför som anläggningstillgång alternativt 

omsättningstillgång? 

 

- Om som anläggningstillgång, skrivs hästarna av linjärt, progressivt, degressivt eller 

med annan metod? Motivera 

 

- Om som omsättningstillgång, hur värderar ni hästarna (lagret) vid 

årsredovisningen? 

 

- Om som anläggningstillgång: Har ni gjort nedskrivning alternativt uppskrivning på 

era hästar någon gång? 

I så fall: Hur bestämde ni till vilket belopp hästarna skulle skrivas upp eller ned ? 

 

- Inom travsporten finns en värderingsmodell där en expertgrupp samlas och 

bedömer hästens värde med hjälp av uppgifter om hästen, till exempel kön, stam, 

ålder och prestationer. Om det fanns en sådan modell för ridhästar skulle ni ha 

användning av den? Motivera gärna varför/varför inte. 

 

- Det pågår diskussioner mellan branschorganisationen Hästföretagarna och 

Skatteverket angående kraven för att en hästverksamhet ska anses utgöra en 

näringsverksamhet eller hobbyverksamhet. Det främsta problemet är parternas 

olika syn på vinstsyftet.  

a) Känner ni till dessa diskussioner? 

b) Har ni några egna erfarenheter av detta? D.v.s. har Skatteverket ifrågasatt 

huruvida er verksamhet är närings- eller hobbyverksamhet? 

- Anser ni att dagens lagar, allmänna råd från BFN (exempelvis K2 och K3) och 

anvisningar från Skatteverket är lätta eller svåra att följa utifrån er typ av 

hästverksamhet, främst reglerna om värdering och klassificering av hästarna? 

Motivera 

 

- Utifrån diskussionen ovan, finns det något som ni själva skulle vilja tillägga? 

 


