
 
 
 
 
Magisteruppsats från Ekonomprogrammet 2003/03 
 
 
 
 
 

 

Värdering och 

systematisk allokering 

av egentillverkade 

anläggningstillgångar 

 

 
 

Patrik Eriksson & Mi Mathiessen 





 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2002-06-06 

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   Ekonomprogrammet 2003/3    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ep/003/ 

  

 
 
 
Titel 
Title 
 

 
Värdering och systematisk allokering av egentillverkade anläggningstillgångar.   
 
 

 
Författare 
 Author 

 
Patrik Eriksson & Mi Mathiessen  

 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Till grund för prissättningen av ett företag ligger dess tillgångar både vad det gäller 
substans- eller avkastningsberäkning. Då tillgångarna är en viktig del vid värdering av ett företag 
är det viktigt att värderingen är tillförlitlig och förbrukningen av resursen kan mätas och fördelas 
på varje tidsperiod. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna vid värdering och systematisk allokering av 
egentillverkade anläggningstillgångar. 
 
Genomförande: Vi har valt en fallstudieliknande ansats och undersökningen syftar både till att 
förstå och förklara svårigheterna med värdering och systematisk allokering av egentillverkade 
anläggningstillgångar. Undersökningen bygger på nio stycken personliga intervjuer. 
 
Resultat: För att erhålla ett tillförlitligt värde på en egentillverkad anläggningstillgång krävs det en 
noggrann projektredovisning och ett väl fungerande tidredovisningssystem. Den systematiska 
allokeringen ska avspegla den verkliga nyttjandeperioden. En felaktigt värdering eller systematiskt 
allokering av förbrukningen kan innebära att redovisningen förlorar sitt informationsvärde. 

 
 

Nyckelord 
Nyckelord: Peter Jederström, Egentillverkade anläggningstillgångar, Avskrivningar, Systematisk 
allokering, anläggningstillgångar.  



 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2002-06-06 

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   Ekonomprogrammet 2003/3    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ep/003/ 

  

 
 
 
Titel 
Title 
 

 
Valuation and systematic allocation of own produced fixed assets.   
 
 

 
Författare 
 Author 

 
Patrik Eriksson & Mi Mathiessen  
 

 
Sammanfattning 
Abstract 
Background: The basis for a price valuation of a company is dependent on both its assets net worth 
and earnings calculations. While the assets are an important part of the valuation of a company, it is 
important that the valuation is reliable and resource usage can be measured and allocated to each 
time period. 
 
Purpose: The purpose of this essay is to illustrate the difficulties when valuating and allocating own 
produced fixed assets. 
 
Accomplishment: We have chosen a case study where the aims are to understand and explain the 
difficulties with valuating and allocating own produced fixed assets. The research is based on nine 
personal interviews. 
 
Result: To obtain a reliable value on own produced fixed asset it requires an accurate project record 
and a well functioning time management system. The systematic allocation should reflect the actual 
usage period. An incorrect valuation or systematic allocation of usage can imply that the 
accounting loses its information value. 

 
Nyckelord 
Keywords: Peter Jederström, Own produced fixed assets, Depreciation, Systematic allocation, Fixed 
assets. 

 





 



  

INNEHÅLL 
1. INLEDNING........................................................................................... 1 

2. PROBLEMBESKRIVNING.................................................................. 2 

2.1 SYFTE ....................................................................................................... 4 
2.2 AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................... 4 

3.  METOD .................................................................................................. 5 

3.1  VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ........................................................5 
3.1.1  Inledning .............................................................................................. 5 
3.1.2 Kunskapssyn.......................................................................................... 6 
3.1.3  Vetenskapligt perspektiv........................................................................ 7 
3.1.4 Objektivitet............................................................................................ 8 
3.1.5 Val av undersökningsansats .................................................................. 9 
3.1.6  Systemsynsättet ................................................................................... 11 

3.2 FALLSTUDIE ............................................................................................ 12 
3.2.1 Val av fallföretag ................................................................................ 14 
3.2.2 Tillvägagångssätt ................................................................................ 14 
3.2.3  Intervjuade personer ........................................................................... 15 
3.2.4 Metodkritik.......................................................................................... 17 
3.2.5 Källkritik............................................................................................. 18 
3.2.6 Generaliserbarhet ............................................................................... 19 

4.  REFERENSRAM ................................................................................. 20 

4.1 INLEDNING .............................................................................................. 20 
4.1.1 Redovisningsbegreppet........................................................................ 20 

4.2 CONCEPTUAL FRAMEWORK...................................................................... 21 
4.3 POSTULAT, DEFINITIONER OCH SYFTE MED REDOVISNING (NIVÅ 1) ........... 23 
4.4 PRINCIPER (NIVÅ 2)................................................................................. 31 
4.5  STANDARD (NIVÅ 3)................................................................................ 33 

4.5.1 Normbildning i Sverige ....................................................................... 33 
4.5.2 Normbildning i USA............................................................................ 36 
4.5.3 Normbildning internationellt............................................................... 37 

4.6 NORMBILDNING OCH METODER................................................................ 40 
4.6.1 Värdering av tillgångar....................................................................... 41 
4.6.2 Värdering av egentillverkade tillgångar.............................................. 43 
4.6.3 Ekonomisk och teknisk livslängd ......................................................... 45 
4.6.4 Avskrivningsmetoder ........................................................................... 46 

4.7 OLIKA REDOVISNINGSMETODER ............................................................... 51 
4.7.1 Historisk kostnadsredovisning............................................................. 51 
4.7.2 Nukostnadsredovisning ....................................................................... 52 
4.7.3  Återanskaffningsvärde baserad redovisning (RCA)............................ 53 
4.7.4 Anskaffningsvärdebaserad redovisning med     prisförändringar ........ 55 



  
 

4.7.5  Exit price redovisning ........................................................................ 56 
4.8 REDOVISNINGSRÅDETS REKOMMENDATION NR: 12................................... 57 

4.8.1 Inledning............................................................................................. 57 
4.8.2 När ska anläggningstillgången redovisas i balansräkningen?............. 59 
4.8.3 Beräkning av anskaffningsvärde ......................................................... 59 
4.8.4 Avskrivningar...................................................................................... 61 

4.9 REDOVISNINGSRÅDETS REKOMMENDATION NR: 17................................... 63 
4.9.1 Inledning............................................................................................. 63 
4.9.2 När ska en tillgång skrivas ned? ......................................................... 64 
4.9.3 Redovisning av nedskrivning............................................................... 64 
4.9.4 Återföring av en nedskrivning ............................................................. 65 
4.9.5 RR 21 Lånekostnader .......................................................................... 66 
4.9.6 Inledning............................................................................................. 66 
4.9.7 Hur ska lånekostnaderna hanteras...................................................... 66 

5.  EMPIRI (PRAXIS OCH MET. NIVÅ 4) ............................................ 67 

5.1 INTERVJUADE .......................................................................................... 67 
5.2 VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR............................................. 68 

5.2.1 Vilket är behovet av en värdering internt/externt ................................ 68 
5.2.2 Vilka värderingsmetoder tillämpas...................................................... 70 
5.2.3 Vilka kostnader ska ingå i värderingen ............................................... 73 

5.3 AVSKRIVNINGAR OCH ANLÄGGNINGARNAS LIVSLÄNGD ............................ 76 

6. ANALYS & SLUTSATS ...................................................................... 80 

6.1 VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR............................................. 80 
6.1.1 Intern och extern värdering................................................................. 80 
6.1.2 Anskaffningsvärdering ........................................................................ 82 
6.1.3 Återanskaffningsvärdering .................................................................. 83 
6.1.4 Marknadsvärdering............................................................................. 84 
6.1.5 Standardvärdering .............................................................................. 86 
6.1.6 Omkostnader vid investeringar ........................................................... 87 
6.1.7 Reparation eller investering? .............................................................. 87 
6.1.8 Oförutsedda kostnader ........................................................................ 89 
6.1.9 Återställandekostnader........................................................................ 89 

6.2 AVSKRIVNINGAR ..................................................................................... 90 
6.3 SAMMANFATTADE SLUTSATSER ............................................................... 93 

KÄLLFÖRTECKNING................................................................................. 96 

TRYCKTA KÄLLOR ............................................................................................. 96 
MUNTLIGA KÄLLOR ........................................................................................... 99 
INTERNET KÄLLOR........................................................................................... 100 
 
 



 1 
 
 

1. INLEDNING 
 

Under mitten av 1300-talet utvecklades bokföringen som den ser ut idag, 

dvs. den dubbla bokföringen med en kredit och en debet sida. Vid den 

tidpunkten var bokföringsinformationen riktad mot ägaren och den var inte 

tillgänglig för allmänheten, (Hendriksen & Breda 1992). En annan skillnad 

jämfört med dagens bokföring är att periodbegreppet saknades och något 

årsbokslut upprättades ej. Bokslut upprättades endast då 

affärsverksamheten upphörde eller övergick i annans ägo. År 1855 

lagstadgades det i Sverige att årliga bokslut skulle upprättas inom sex 

månader från räkenskapsårets utgång, (Grandell 1972). En bidragande 

orsak till lagstiftningen inom området var att bolagen blev större och 

ägarna fler och behovet av periodresultat ökade.  

 

1863 bildades Stockholms fondbörs och handel med aktier fick en 

etablerad marknadsplats (www.stockholmsborsen.se). I takt med 

industrialiseringen skedde också en utveckling av redovisningsteorin.  

Företagen blev mer kapitalintensiva och en större del av tillgångarna 

utgjordes nu av anläggningstillgångar. Begreppet värdeminskning fick en 

mer central roll för ägarna vid beräkning av periodens 

produktionskostnader, (Hendriksen & Breda 1992). 

 

Idag har en stor del av svenskarna aktieplaceringar på världens börser både 

direkt och indirekta genom fonder och premiepensions val. Kraven på 

bolagen har ökat både vad gäller insyn och regler kring utformningen av 

årsredovisningen.  

  

Till grund för prissättningen av ett företag på aktiemarknaden ligger dess 

tillgångar både vad det gäller substans- eller avkastningsberäkning. Då 
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tillgångarna är en viktig del vid värdering av ett företag är det viktigt att 

värderingen är tillförlitlig och förbrukningen av resursen kan mätas och 

fördelas på varje tidsperiod. Kravet på informationen för de ovannämnda 

faktorerna blir allt viktigare då ägarspridandet i företagen ökar och kampen 

om nya investerare hårdnar. 

 

2. Problembeskrivning 
 

Idag när globalisering är ett honnörsord och de fria marknadskrafterna ska 

styra krävs det av företagen som tävlar att de är konkurrenskraftiga. En 

förutsättning för att företaget ska lyckas på en konkurrensutsatt marknad är 

att de kan prissätta sina varor och tjänster. För att kunna sätta ett pris så 

måste bolaget beräkna de direkta kostnaderna som materialåtgång och även 

de indirekta som förbrukning av produktionsresurser. Värderingen av 

tillgångarna är då av stor betydelse och likaså den förväntade livslängden. 

 

En felaktig värdering och en felaktig systematisk allokering kan innebära 

att periodresultatet inte ger en rättvisande bild av bolagets ekonomi. 

Företagets intressenter kan, om felen är väsentliga, ta felaktiga beslut som 

grundar sig på informationen. Ur ett investeringsperspektiv så blir således 

en substans och en avkastningsvärdering fel om tillgångarna i företag är fel 

värderade.   

 

Det kan uppstå många problem vid värdering av anläggningstillgångar, 

främst när dessa är egentillverkade. Vid egentillverkade 

anläggningstillgångar uppstår det ofta problem vid fördelningen av 

omkostnaderna. Dessa omkostnader är ofta svåra att hänföra till en 

anläggning då många inom organisationen är engagerade i arbetet med 
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anläggningstillgången. En fråga som måste ställas är: Vilka omkostnader är 

hänförliga till färdigställandet av anläggningstillgången och därmed ska 

inräknas i anskaffningsvärdet?  

 

Andra svårigheter vid åsättande av värde är oförutsedda kostnader vid 

produktion av nya anläggningar. Hur hanterar företaget sådana kostnader? 

Ska de aktiveras eller inte?  

 

Företagen har löpande utgifter för service och underhåll av 

anläggningstillgångarna. Ska service och underhållskostnader öka 

anskaffningsvärdet för tillgången eller vilka kriterier ska uppfyllas om 

företaget ska kostnadsföra utgiften direkt? Vad innebär värdehöjande 

underhåll? 

 

Ytterligare ett problem vid värdering av egentillverkade 

anläggningstillgångar är att det inte finns något marknadsvärde för dem. Är 

det svårare att värdera anläggningstillgångar då det inte finns någon 

fungerade marknad att relatera till? 

 

Vi har i detta kapitel diskuterat problem med att värdera 

anläggningstillgångarna, men när tillgången väl har åsatts ett värde kvarstår 

dock frågan om hur förbrukningen skall fördelas. Med förbrukning avses 

nyttjande av anläggningen vilket medför värdeminskning. Användandet av 

resursen ska genera intäkter till företaget och hur ska kostnaden för 

förbrukningen matchas mot intäkterna? Hur länge kommer tillgången att 

generera intäkter som är större än kostnaden för användandet.  
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Problemdiskussionen har utmynnat i två problemfrågor som uppsatsen 

syftar till att studera: 

 

• Hur ska egentillverkade anläggningstillgångar värderas och vilka 

kostnader ligger till grund för värderingen? 

 

• Hur ska den systematiska allokeringen av egentillverkade 

anläggningstillgångar göras och vilka faktorer påverkar 

fördelningen? 

 

2.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna vid värdering och 

systematisk allokering av egentillverkade anläggningstillgångar.  

 

 

 

2.2 Avgränsningar 
 

Undersökningen kommer att beröra egentillverkade anläggningstillgångar 

och de poster som ska ingå i värderingen av anläggningstillgången. Vi har 

inte för avsikt att praktiskt visa hur ett företag ska bygga upp ett 

anläggningsregister utan snarare vilka delar som ska ingå i 

anläggningsregistret. Vi kommer inte att beakta nationalekonomiska 

modeller vid värdering eller systematisk allokering av 

anläggningstillgångarna. Med systematisk allokering menar vi fördelning 

av utgiften för anskaffandet av anläggningstillgången under dess 

ekonomiska livslängd. 
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3.  METOD 
 

3.1  Vetenskapligt förhållningssätt 
 

3.1.1  Inledning   

 

Metodkapitlet har för avsikt att spegla vår syn på vetenskapen och 

omvärlden. Vi kommer att redogöra för vilken undersökningsansats vi har 

valt och förklara varför vi anser den vara mest lämplig för vår 

undersökning. Metoden ska sedan leda oss genom undersökningen så att vi 

i slutändan får svar på de frågor vi ställde i problemformuleringen. 

 

 

The real voyage of discovery consist not in seeking new lands, but in 

seeing with new eyes. 

                       Marcel Proust 

 

Holme & Solvang (1991) skriver att metoden kan betraktas som ett redskap 

att använda vid problemlösning för att uppnå ny kunskap. De poängterar 

dock att alla metoder inte är lika hållbara eller tål en kritisk prövning.  

 

Det finns dock vissa grundkrav som kan ställas på en metod. Först måste 

resultatet från betraktarens tankeverksamhet vara möjligt att testas mot den 

empiriska verkligheten. Detta är inte så självklart som det låter ty åtskilliga 

epoker i historien visar att tron och auktoriteter har vägt tyngre. Det är 

också viktigt att använda ett systematiskt urval av data så att forskaren får 

svar på det han undersöker. När forskaren gör insamling, behandling och 



 6 
 
 

analys av data måste han vara noggrann och följa vissa regler för att uppnå 

en tillförlitlig metod. Resultatet måste sedan redovisas så läsaren själv kan 

kontrollera och använda resultaten i efterhand. Denna kontroll möjliggör 

kritik och korrigering av resultatet och detta moment är mycket viktigt för 

den vetenskapliga verksamheten. Forskningen ska också vara kumulativ 

genom att forskaren knyter samman sina resultat med tidigare 

forskningsresultat (Holme & Solvang 1991). 

 

3.1.2 Kunskapssyn 

 

” .......sann tro, kombinerad med goda skäl för tro är kunskap” 

                Platon 

 

Kunskapen ska från Platons resonemang bygga på de tre kriterierna tro, 

sanning och goda skäl. Starrin & Svensson (1994) anser också att det är 

nödvändigt att kunskap uppfyller ovanstående tre kriterier men de är inte 

alltid tillräckliga. De kräver även att kunskap ska vara objektiv och ha 

kommunicerbarhet. Inbillningar, tro och rena gissningar är således ingen 

kunskap. 

 

Kunskap kan skaffas på olika sätt. Tre grundläggande skolor härledas enligt 

Starrin & Svensson (1994). Den första skolan utgår ifrån att kunskap 

förvärvas endast genom förnuftsmässigt tänkande, denna inriktning kallas 

rationalism och kommer av det latinska ordet ratio vilket betyder förnuft. I 

den andra skolan förespråkas att människan genom sina fem sinnen kan 

skapa kunskap, en slags sinneserfarenhet. Denna skola benämns empirism 

och har sina rötter i det latinska ordet empiri som betyder erfarenhet. Den 

sista av de tre skolorna anser att det krävs en kombination av empirism och 

rationalism för att komma fram till kunskap.  
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Vi anser att kunskap inte endast uppnås med hjälp av förnuft lika lite som 

att det enbart skulle krävas sinneserfarenhet. Vår syn på vetenskap och 

kunskapsutveckling innebär en kombination av både empirism och 

rationalism. Vi menar således att både förnuftsmässigt tänkande och 

sinneserfarenheter leder fram till kunskap och manar till ett kritiskt 

förhållningssätt inför vad som är att betrakta som vetenskap. 

 

3.1.3  Vetenskapligt perspektiv 

 

Molander (1988) skriver att positivism handlar om att förklara 

orsakssamband. Den tar klart avstånd från spekulation och metafysik, i 

stället anses att kunskap ska baseras på iakttagelser och prövbara hypoteser. 

Positivisterna anser att det finns givna fakta eller data och forskarens roll är 

att samla ihop och systematisera data. Positivismen har sina förespråkare 

inom naturvetenskaperna och tidigare användes den också mycket inom 

samhällskunskaperna men där har användningen minskat under senare tid 

(Molander 1988). 

 

Hermeneutiken däremot kan betraktas som en tolkningsprocess där det 

gäller att förstå innebörder. Gilje & Grimen (1995) skriver att 

hermeneutikens grundtanke är att allt vi förstår bottnar i vissa 

förutsättningar. En människa kan exempelvis aldrig läsa en ny text och vara 

helt förutsättningslös och detta kallas att människan har förförståelse. 

Förförståelsen utgöres av språk, begrepp, trosuppfattningar och personliga 

erfarenheter för att nämna några faktorer. Kontexten är betydelsefull inom 

hermeneutiken och det innebär att fenomenet som studeras ska sedan sättas 

in i ett socialt sammanhang för att forskaren ska kunna nå förståelse. Enligt 

Gilje & Grimen (1995) kan tolkningsprocessen beskrivas som en 
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”hermeneutisk cirkel” eller ”h ermeneutisk spiral” då forskningen består av 

en ständig växling mellan helheten/delarna och förförståelse/förståelse. 

Detta medför en fördjupad förståelse för det fenomen som ska undersöks. 

 

Vårt vetenskapliga perspektiv påverkas av vårt angreppssätt. Vi har valt en 

fallstudieliknande ansats och undersökningen syftar både till att förstå och 

förklara svårigheterna med värdering och systematisk allokering av 

egentillverkade anläggningstillgångar. För att kunna belysa svårigheterna 

måste vi som forskare skapa förståelse och förklara 

undersökningsfenomenet.   Vi anser dock att undersökningen lutar mer åt 

det hermeneutiska forskningsidealet, vilket vi kommer att utveckla vidare 

under rubriken, 3.1.6 systemsynsättet. 

 

3.1.4 Objektivitet 

 

Enligt Weber ska vetenskapen vara neutral och objektiv och med detta 

menar han att vetenskapen inte ska präglas av forskarnas värderingar. 

Holme & Solvang (1991) skriver att forskaren ska försöka att minimera 

påverkan på den företeelse som studeras.   

 

Gilje & Grimen (1995) skriver att kunskap ska vara objektiv och resultatet 

ska så långt det är möjligt vara fritt från forskarens personliga 

trosföreställningar, felkällor, värderingar och tänkesätt.  

 

Men kan en forskare vara neutral och objektiv i samhällsvetenskapen? Vi 

anser dock att så inte är fallet eftersom vi låter oss påverkas av den miljö 

som vi befinner oss i. De uppfattningar och värderingar som vi har, formas 

av nutidens vetenskap, den  politiska och kulturella omgivningen och att 

helt bortse från detta är enligt oss mer eller mindre omöjligt. 



 9 
 
 

 

Vi anser att Gilje & Grimen har bra kriterier för vad kunskap är och att helt 

objektiv kunskap inom samhällsvetenskapen är omöjlig att uppnå.  

 

Vi har som mål att vara så ”objektiva” som möjligt men då vi inte kan 

frigöra oss från våra värderingar när vi arbetar med vår undersökning får vi 

försöka göra problem, metod etc. explicita i stället. 

 

3.1.5 Val av undersökningsansats  

 

Samhällsvetenskapen brukar skilja mellan kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Enligt Starrin & Svensson (1994) är kvalitativ forskning betydligt 

mer oförutsägbar än den forskningen som är kvantitativt inriktad. Vid 

arbeten med den kvalitativa metoden är det lätt att gå vilse då den inte är så 

tydligt formulerad och saknar vägledning jämfört med t ex den kvantitativa, 

men den är mycket flexibel och anpassbar till olika situationer. Den 

kvalitativa metoden används om syftet är att få mer djupgående 

information, skapa större förståelse och belysa sambanden. 

 

Den kvantitativa metoden däremot har ofta standardiserade 

tillvägagångssätt och detta gör att riskerna för ett misslyckande minskar. 

Men den kvantitativa metoden kräver en stor population för att ge ett 

tillförlitligt resultat och detta gör den resurskrävande.  

 

Starrin & Svensson (1994) skriver vidare att distinktionen mellan 

kvantitativ/kvalitativ metod kan innebära flera olika saker. Kvalitativa data 

upplevs snarast som subjektiva varseblivningar medan kvantitativa data är 

objektiva och helt oberoende av subjektiva upplevelser. En ytterligare 

distinktion hänfördes till vetenskapsfilosofin där kvalitativ metod likställs 
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med icke-positivism och kvantitativ metod med positivism. Men 

distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ är inte allmänt vedertaget 

bland alla forskare utan dessa skillnader kan betraktas på olika vis bland 

olika forskare. 

 

Vi anser att valet av kvantitativ eller kvalitativ metod avgörs till stor del av 

vad undersökningen syftar till och vad som undersöks. Det går också 

utmärkt att kombinera dessa metoder och/eller andra metoder, så kallad 

metodtriangulering enligt Holme & Solvang (1991). Detta kräver mera av 

de inblandade personerna men forskaren erhåller ett bredare underlag som 

leder till en säkrare tolkningsgrund. En kvalitativ undersökning kan 

exempelvis ligga till grund för en kvantitativ undersökning. Genom att först 

göra en kvalitativ studie kan forskaren erhålla en ökad förståelse och 

uppslag till den kommande kvantitativa undersökningen.  

 

Vi har valt en kvalitativ ansats eftersom att vi är intresserade av det unika 

hos det undersökta objektet och samtidigt som vi vill kunna generalisera. 

En annan fördel som vi får genom att använda en kvalitativ ansats är 

närheten till respondenterna där möjligheten att få en mer djupgående 

diskussion om undersökningens problemområde och även uppslag till 

följdfrågor under intervjuns gång. Undersökningens mål är att nå en 

djupare förståelse för och förklara problematiken kring värdering och 

systematisk allokering vilket uppnås med en kvalitativ ansats. Med 

hänvisning till vårt syfte med uppsatsen anser vi att den kvalitativa 

metoden är att föredra framför den kvantitativa metoden.  

 



 11 
 
 

3.1.6  Systemsynsättet 

 

”The whole is greater than the sum of its parts”  

                  Aristotle’s statement 

 

Detta avsnitt bygger på Arbnor & Bjerke (1994) om inget annat anges. 

Inom företagsekonomin tillämpas i huvudsak tre olika metodsynsätt: 

analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Om dessa synsätt skulle 

ställas upp efter en axel skulle aktörssynsättet och det analytiska synsättet 

vara varandras motpoler, bild 2. Aktörssynsättet genomsyras av det 

hermeneutiska synsättet som står för förstående kunskap och ser 

verkligheten som subjekt given. Det analytiska synsättet däremot är mer 

positivistiskt med förklarande kunskap och en objektiv och rationell 

verklighet. Med utgångspunkt från ovanstående resonemang och bild 2 så 

hamnar systemsynsättet närmare det analytiska synsättet än aktörsynsättet. 

Bild 2 

 

 

  

 

                 Förklarande kunskap      Förstående kunskap 

           (Positivism)              (Hermeneutisk)         

 

Egen omarbetning av Arbnor och Bjerke (1994) 

 

Enligt systemsynsättet består ett system av flera oberoende komponenter 

som tillsammans skapar en helhet. Denna helhet kan vara mer eller mindre 

än summan av de enskilda komponenterna, då dessa är länkade till 

varandra och varje komponent påverkar och påverkas av de andra 

Analytiska 
synsättet 

Systemsynsättet 

Aktörsynsättet 
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komponenterna. Detta medför att de olika delarnas relationer blir väsentliga 

och synergieffekter uppstår. En komponent kan inte enbart förklaras och 

förstås som en isolerad del utan den måste också sättas in i ett 

sammanhang. Vid användning av systemsynsättet söker forskaren efter 

finalitetssamband. Det innebär att forskaren undersöker om de indikatorer 

som finns kan ge de effekter som påträffats, det vill säga föreligger det ett 

orsakssamband. 

 

Arbnor & Bjerke (1994) tar upp en rad svagheter med systemsynsättet. Den 

vanligaste kritiken är att forskaren ”bara ser skogen, men inga träd”. Med 

detta menar kritikerna att systemsynsättets helhetstänkande försöker 

innefatta allt och att det till slut blir en allt för generell bild av företeelsen 

som undersöks och delarnas nyanser inte kan urskiljas. Vi anser dock att en 

holistisk bild av verkligheten är viktig för att förstå de ingående delarna.  

 

Vi anser att fördelen med systemsynsättet är möjligheten att kunna skapa 

förståelse för undersökningsobjektet samtidigt som vi kan förklara 

fenomenet. Förståelse skapas främst hos fallföretaget där vi gör 

djupintervjuer med insatta inom problemområdet samt tar del av deras 

utgivna publikationer. Den förklarande kunskapen förvärvas hos 

referenspersoner s.k. experter inom uppsatsämnet.  

 

3.2 Fallstudie 
 

Fallstudien syftar enligt Lekvall & Wahlbin till en ingående och mångsidig 

beskrivning av undersökningsobjektet. 

 

Vid val av tillvägagångssätt är det avgörande vad forskaren vill ha svar på. 

Formuleringen i frågeställningen och vilka frågor den sin tur ger upphov 
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till avgör vilken metod som lämpar sig bäst. Fallstudien hjälper forskaren 

att komma nära sitt intresseområde. Vid surveyundersökningar som utförs 

med tester, får forskaren ofta en distans till det undersökta objektet 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991).  

 

Fallstudier kan både vara av kvalitativ och kvantitativ natur. Lekvall & 

Wahlbin skriver också att fallstudien har två inriktningar, tvärsnittsansats 

och tidsserieansats. Den första av de två ansatserna syftar till att skapa 

förståelse genom att undersökningen sker på bredden.  

 

Enlig Lekvall & Wahlbin (1991) kan en studie ha olika avsikter. Den kan 

vara explorativ, deskriptiv, föreskrivande eller prognostiserande. Explorativ 

ansats innebär att det som undersöks ska vara något nytt inom det 

undersökta området. Deskriptiv undersökning har som mål att beskriva ett 

fenomen eller en företeelse. Data samlas in för att beskriva verkligheten 

som vi tolkar den. Förklarande ansats innebär att forskaren försöker 

förklara det undersökta objektet. Prognostiserande ansats används när 

forskaren vill ta fram information om framtida händelser och utvecklingar. 

 

Vi har valt att använda en fallstudieliknande ansats. Vår undersökning kan 

indelas i två delar. Den första delen avser informationsinsamling och 

intervjuer i vårt fallföretag. Vårt syfte med att använda ett fallföretag är 

främst för att få en djupare förståelse för problematiken vid värdering och 

systematisk allokering av egentillverkade anläggningstillgångar.  

 

I den andra delen av studien har vi använt oss av intervjupersoner som är 

väl insatta i problemområdet s.k. experter. Experterna tillför uppsatsen en 

mer diversifierad bild av synen på värdering och systematisk allokering av 

egentillverkade anläggningstillgångar. Vi anser att informationen som 
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erhålles från referenspersonerna möjliggör generaliseringar och mer 

objektiva slutsatser. 

 

3.2.1 Val av fallföretag 

 

Vårt grundkriterium för valet av fallföretag är att de måste ha 

egentillverkade anläggningstillgångar. Populationen företag med 

egentillverkade anläggningar är stor och därför fick vi begränsa oss 

ytterligare. Vi inriktade oss på de organisationerna med störst andel 

egentillverkade tillgångar i Sverige, nämligen Banverket och Vägverket. Vi 

har valt Banverket som fallföretag i undersökningen. 

 

Banverket ska från och med den 1 januari 1996 redovisa samtliga 

järnvägsanläggningar som tillgångar i balansräkningen. Tidigare fanns 

ingen offentlig redovisning av dessa tillgångar utan de fanns endast 

upptagna i ett internt anläggningsregister. Detta gjorde oss intresserade av 

att använda Banverket som fallföretag samtidigt som de hade tid och lust 

att ställa resurser till vårt förfogande.     

 

3.2.2 Tillvägagångssätt 

 

Insamlingen av data har skett både genom primära och sekundära källor. 

Det efterföljande avsnittet referensramen har sekundära källor använts, då 

främst böcker och avhandlingar, för att skapa förförståelse för 

undersökningens problemområde. De primära källorna har främst varit 

intervjuer och publikationer från de undersökta företagen. Publikationer är 

då främst årsredovisningar, bokslutsrekommendationer och utdrag ur 

anläggningsregister. Intervjuer och publikationer utgör tillsammans 

innehållet i kapitel 5. 
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Vid kontakt med respondenterna berättade vi för dem i vilket syfte 

intervjuerna skulle användas och även vad intervjuerna i stora drag skulle 

behandla.  

 

Intervjuerna har tagits upp på bandspelare och därmed har vi helt kunnat 

koncentrera oss på att lyssna och ställa frågor. Så snart som möjligt efter 

varje intervju tillfället har vi skrivit ut intervjun för att på så sätt kunna 

återge den så bra som möjligt. Utskriften av intervjuerna har sedan skickats 

ut till respondenterna för att kontrollera om vi har återgivit intervjun rätt 

och för att ge respondenten möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar 

eller tveksamheter. 

 

Vi har valt att göra personliga intervjuer för att vi anser att närheten till 

respondenten är av betydelse. Vid personliga intervjuer kan kroppsspråket 

tolkas och det ger en möjlighet till en djupare analys av intervjun. 

Respondenterna har valts för att på så sätt belysa vårt problemområde. 

Valet av respondenter har skett genom ett subjektivt urval. Respondenten 

måste ha kunskap om värderingsproblematiken inom något av de två 

områdena för att kunna ingå i undersökningen.  

 

Vi har utarbetat en frågemall till grund för samtliga intervjuer, se bilaga 1. 

 

3.2.3  Intervjuade personer 

 

Undersökningen bygger på nio stycken personliga intervjuer. Vi  har valt 

att intervjua personer från den privata, kommunala och statliga sektorn 

samt tre stycken verksamma revisorer.  
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Den privata sektorn representeras i vår undersökning av Ann Sandell som 

är ekonomichef och Anna Jansson vid ABB Stal AB i Finnspång. 

Anledningen till att vi valde ABB Stal AB är att de har stora 

egentillverkade anläggningstillgångar bland anläggningstillgångarna. Vi 

anser att Ann och Anna kan ge oss en ökad förståelse för problemområdet 

och ge oss en inblick i hur stora företag hanterar anläggningstillgångar.  

 

Den kommunala sektorn representeras av Åke Runnstedt som är 

redovisningschef i Linköpings kommun. Orsaken till att vi har valt 

Linköpings kommun är att vi var intresserade av att jämföra och se om det 

finns skillnader i synsätt på anläggningstillgångar beroende om de är 

verksamma i den privata, kommunala eller den statliga sektorn. Eftersom vi 

bor i Linköping tyckte vi att det var passande att gå till Linköpings 

kommun. 

 

Vi ville också intervjua någon från Linköpings Universitet och 

ekonomiavdelningen vid universitetet hänvisade oss till Jan Geijer på 

finansavdelningen. Jan har det övergripande ansvaret för hanteringen av 

anläggningstillgångar inom universitetets verksamhet. Vi anser att Jan kan 

ge oss en diversifierad bild av och en ökad förståelse för 

undersökningsfenomenet. 

  

Ytterligare intervjuer i den offentliga sektorn utfördes vid Vägverket och 

Banverkets huvudkontor i Borlänge. Hos Banverket intervjuade vi 

redovisningschefen Leif Hansson och Anders Genstam som arbetar med 

anläggningsregistret och som har god insikt i Banverkets 

projektverksamhet samt Vägverkets ekonomichef Timo Agåker. 
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Vi ringde till Ernst & Young i Linköping för att få en intervju med någon 

som var väl insatt i hur företag redovisar egentillverkade 

anläggningstillgångar och de hänvisade oss till auktoriserade revisorn Bo 

Hansson med god insikt i SAAB:s flygplans verksamhet.  

 

Vi har sedan utfört ytterligare två intervjuer. Den första intervjun är med 

Stig Thorell vid Thorell Revision AB i Norrköping och den andra intervjun 

med Marie Andersson vid Ernst & Young i Göteborg. Båda personerna är 

verksamma som auktoriserade revisorer med många års erfarenhet. Stig 

Thorell kom med i våran undersökning genom personliga kontakter och 

Marie Andersson blev utvald av Ernst & Young i Göteborg för att hon 

arbetar med flertalet företag som innehar egentillverkade 

anläggningstillgångar. Vi anser att Stig och Marie, med sin kunskap och 

erfarenhet, kan ge oss en ökad förståelse för de lagar och normer som 

reglerar värdering och systematisk allokering av egentillverkade 

anläggningstillgångar.     

 

3.2.4 Metodkritik 

 

Den insamlade data innehåller vissa felkällor. Mätfelen uppstår genom 

ofullkomligheter hos mätmetoden och de mätinstrument forskaren 

använder sig av. Vi har för avsikt att under denna rubrik påvisa möjliga 

felkällor och hur vi har försökt att eliminera dessa. 

 

Vi använder oss främst av personliga intervjuer vid datainsamling av 

empirin och detta kan ge upphov till en rad felkällor. En intervjusituation är 

mycket krävande för både intervjuaren såväl som för respondenten, ty 

intervjuaren och respondenten kan vara nervös inför mötet. Detta kan 

medföra att respondenten svarar på ett sådant sätt som han/hon tror att 
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intervjuaren vill. Detta resonemang gäller även omvänt för oss som 

intervjuare, vi kan ställa frågor som vi tror att respondenten vill ha. Det är 

givetvis inte helt enkelt att eliminera denna felkälla men vi anser att vi kan 

minska den först genom en kort beskrivning av oss själva sedan ställer vi 

översiktliga frågor om respondentens befattning för att på så sätt försöka 

göra intervjusituationen mer avspänd för båda parterna. 

 

Vid en intervjusituation finns det risk för att respondenten feltolkas eller att 

inte vi förstår budskapet, för att eliminera denna felkälla har intervjuerna 

spelas in på bandspelare. När bandspelare användes kan intervjuaren i 

efterhand reflektera över de svar som erhållits samt att slippa anteckna 

under intervjuns gång och på så sätt kan därför intervjuaren koncentrera sig 

mer på vad som sägs och hur det sägs. 

 

Urvalet av respondenter har skett genom en subjektiv bedömning. När en 

subjektiv bedömning sker finns det alltid risk för att urvalet inte är 

representativt för den företeelse eller det objekt som studien avser. För att 

eliminera det har vi förutom fallföretaget valt att intervjua både privata, 

statliga och kommunala affärsdrivande enheter. Banverket ägs av staten 

och är affärsdrivande och har som ambition att följa de regler som de 

privata bolagen har att följa. Vi anser att urvalet måste innefatta både 

privata och kommunala inslag för att det ska vara representativt för vår 

undersökning. 

 

3.2.5 Källkritik 

 

För att en undersökning av detta slag ska bli trovärdig, måste 

källinformationen återges så korrekt som möjligt. Det är även viktigt att vi 

som författare kritiskt granskar de källor vi använder oss av och på så sätt 
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försöka minimera partiskhet och klarlägga sanningshalten i den källa vi 

hämtar vår information.  

 

Vår kunskap hämtas främst från sekundära källor d v s böcker, artiklar och 

övrigt material, där måste vi som författare noggrant och med kritiskt öga 

granska och jämföra den information med andra källor och på så sätt 

klarlägga sanningshalten och partiskhet i materialet. Vi tror att en 

jämförelse mellan olika källor kan öka trovärdigheten i undersökningen. 

 

Flertalet författare som vi hänvisar till i referensramen har stor inverkan på 

teoribildningen inom redovisningsområdet. Vi har valt författare och 

böcker som är tongivande inom undersökningsområdet och det anser vi öka 

trovärdigheten i vår uppsats. 

 

3.2.6 Generaliserbarhet 

 

Vår ambition med uppsatsen är att resultatet i så stor utsträckning kan anses 

allmängiltigt. Huruvida slutsatserna av undersökningen är allmängiltiga får 

läsarna bedöma men vi är av den uppfattningen att resultaten möjliggör 

generaliseringar under liknande förutsättningar. Generaliserbarhet 

manifesteras dock i de begrepp, teorier och språk som ligger som grund för 

resultaten.  
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4.  REFERENSRAM 
 

4.1 Inledning 
 

 

I detta kapitel ska vi presentera olika föreställningar som finns inom 

redovisningsområdet. Vi kommer först att definiera redovisningsbegreppet 

och närmare granska begreppet conceptual framework. Referensramen 

bygger på bild 4, conceptual framework, och den behandlar de tre första 

nivåerna i hierarkin medan fjärde nivån behandlas i kapitel 6 empiri. Vi 

kommer också att behandla de centrala begreppen i vår uppsats som är 

tillgångar, värderingar och avskrivningar. Slutligen presenterar vi olika 

redovisningsmetoder som diskuterats och använts under årens lopp. 

 

4.1.1 Redovisningsbegreppet 

 

1941 gave the Committee on Terminology of the American Institute of 

Accountants följande definition av redovisningsbegreppet publicerat I 

Accounting Termnimologiy Bulletin No. 1, “Review and Resume,” 1953, 

paragraph 9. (Kam V. 1990, sid 33) 

 

"Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a 

signigicant manner and in terms of money, transactions and events which 

are, in part at least, of a financial character, and interpreting the results 

thereof."  
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American Accounting Association, A Statement of Basic Accounting 

Theory, 1966, p.1. (Kam V. 1990, sid 34) anger en vidare definition än den 

ovanstående:  

 

"the process of identifying, measuring, and communicating economic 

information, primarily financial in nature, about economic entities that is 

intended to be useful in making economic decisions...."  

 

Kam (1990) anser att det inte finns någon bra definition av redovisningens 

omfattning, utan de definitioner som finns beskriver i stället redovisarnas 

arbetsuppgifter. Någon klar avgränsning mot övriga vetenskaper existerar 

inte och detta är en indikation på att redovisningsteorin är en relativt ung 

vetenskap som fortfarande befinner sig i ett utvecklingsstadium. 

 

Hendriksen & Breda (1992) anser att redovisningsteori kan definieras som 

ett samband av logiska principer som ger en ökad förståelse för existerande 

praxis hos investerare, chefer, utövare och studenter. Den innehåller också 

en begreppsmässig ram för att underlätta utvärdering av existerande 

redovisningspraxis och vägleder utvecklingen av nya metoder inom 

redovisningen. Det finns ett flertal olika ansatser för att utveckla 

redovisningsteorin, till exempel skattemässig, lagstiftande, etisk, 

ekonomisk, beteendemässig och strukturell ansats. Alla ansatser bidrar till 

att etablera och utvärdera redovisningsprinciper och procedurer. 

 

4.2 Conceptual framework 
 

Mellan 1978 och 1985 gjorde Financial Accounting Standards Board 

(FASB) ett försök till att få en enhetlig teori bildning och en internationell 
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redovisningsstandard vilket mynnade ut i ett så kallat conceptual framwork1 

för redovisningen. FASB betonar vikten av relevans och tillförlitlighet i 

ekonomiska rapporter och de grundläggande byggstenar i redovisningen. 

 

Redovisningsteorin kan indelas i fyra olika nivåer: 

 

Bild 4  ”Conceptual framework”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Egen omarbetning av Kam (1990) 

 

 

Referensramen kommer att behandla de tre första nivåerna med 

utgångspunkt från Kam (1990) se bilden ovan. Den fjärde nivån handlar 

om hur företagen praktiskt tolkar principerna, lagarna och 

rekommendationerna vilket vår empiriska undersökning syftar till att 

belysa. 

                                         
1 Conceptual Framework innebär att FASB försöker samla begreppen inom redovisningsteorin i ramverk, 
ett sk begreppsmässigt ramverk. 

Nivå 1 
Postulat (grundantaganden) 

Definitioner 
Syfte med redovisningen 

Principer 

Standard 

Praxis/metoder 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 
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Nivå 1 innehåller postulat, grundantaganden, definitioner och syfte med 

redovisningen, vilket är den mest abstrakta nivån. I nivå 2 följer olika 

principer och som exempel kan nämnas matchningsprincipen, 

realisationsprincipen och principen om going concern. Här efter kommer 

standards vilket är den tredje nivån i ordningen och innehåller exempelvis 

rekommendationer av Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden, IASB, 

FASB med flera. Lagar och förordningar är också att betrakta som 

standards, även god redovisningssed hör till denna nivå.  

 

Den sista nivån i bild 3 beskriver rådande praxis och metoder som 

tillämpas inom redovisningsområdet.  Med praxis menas vedertagna 

sedvänjor och bruk inom redovisningsområdet där flertalet av de 

redovisningsskyldiga företagen följer samma metoder och har samma 

praktiska tillämpning. Praxis och metoder kan dock förändras genom 

reglering och normering.  

 

4.3 Postulat, definitioner och syfte med 

redovisning (Nivå 1) 
 

Den översta nivån innehåller postulat, definitioner och syfte med 

redovisningen. Kam (1990) anger fem postulat som utgör grunden för 

redovisningsteorin. Det första är organisationen som utför ekonomisk 

aktivitet. Det andra postulatet är en monetär enhet ty de ekonomiska 

aktiviteterna alltid mäts i pengar. Utbytespriser finns också med då 

redovisningen baseras på historiska, nuvarande eller framtida priser. 

Kontinuitet innebär att organisationerna ska fortsätta sin verksamhet. Det 
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sista postulatet är tidsperiod då alla ekonomiska aktiviteter alltid utförs 

inom en i förväg bestämd tidsperiod.  

 

Definitioner av grundläggande begrepp inom redovisningsteorin finns på 

den översta nivån och där inkluderas de vanliga begreppen såsom, 

kostnader, intäkter, tillgångar och värde mm, (Kam 1990). Definitionerna 

kan betraktas som byggstenar och är det som sammanfogar 

redovisningsteorin på alla nivåer. 

 

Most (1977) definierar värde ur två olika perspektiv, en etisk och en 

materiell. Den etiska delen innebär att värdet styrs av den inneboende 

nyttan hos objektet, ”what is worth for its own sake”. Det är nästan 

omöjligt att kvantifiera detta värde. Materiellt värde är det pris som erlagts 

för något eller den summa som kan erhållas vid försäljning. Inom 

matematiken definieras värde som nummer eller kvantiteter och de 

representeras av figurer eller symboler. I redovisningen däremot så 

representeras värdet av något som angivits i monetära termer. 

 

FASB ger följande definition av tillgångar (Kam V. 1990, sid 101): 

 

Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a 

particular entity as a result of past transactions or events. 

 

Ofta talas det inom redovisningen om två sorters tillgångar beroende på 

syftet med tillgången. Den första är omsättningstillgångar vilka förbrukas 

under en redovisningsperiod och tas upp som en periodkostnad i 

resultaträkningen.  Den andra är anläggningstillgångar som beräknas 

generera nyttigheter under flera redovisningsperioder. 
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Vad krävs för att företagen ska få ta upp en tillgång i balansräkningen? Det 

avgörande faktorn är om tillgångarna uppfyller kraven för 

exklusivitetsprincipen som Hendriksen & Breda (1992) definierar enligt 

följande: 

 

Det måste finnas någon specifik rättighet till framtida intäkter eller 

utnyttjande av produktionsresurser. För att något ska få kallas tillgång 

måste det ha ett värde för organisationen. 

 

Rättigheterna måste tillhöra en specifik individ eller organisation. 

Tillgången måste kunna förvärvas genom köp och kunna säljas vidare igen. 

 

Det måste finnas ett legalt hållbart anspråk på produktionsresurserna. 

Ingen ska kunna ta tillgången utan att ge kompensation till företaget. 

 

Ovanstående punkter utgör endast en ram för begreppet tillgång. Det kan 

finnas andra tillgångar i ett företag som inte uppfyller dessa kriterier men 

som ändå utgör en betydande tillgång i företaget. I ett kompetens/konsult 

företag  utgör personalen företagets största tillgång. Personalen kan dock 

inte redovisas som en tillgång eftersom de inte uppfyller något av 

ovanstående kriterier och enligt svensk lagstiftning inte får tas upp på 

aktivsidan i balansräkningen. 

 

Syftet med och målet för redovisningen finns även på den första nivån och 

kan delas upp i tre olika områden enligt Kam (1990). Den första delen 

syftar till att redovisningsinformationen ska ligga till grund för olika beslut 

som ska fattas av t ex nuvarande ägare, potentiella investerare, kreditgivare 

och andra intressenter. Nästa del innebär att informationen ska vara 

anpassad till användaren. Företagsledningen t ex behöver informationen för 
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att få feedback på fattade beslut och som underlag för nya beslut. Ägarna 

vill också ta del av redovisningen då den visar hur väl företagsledningen 

har förvaltat deras resurser. Den sista delen går ut på att redovisningen 

måste inneha två primära karakteristika för att vara användbar, den ska vara 

relevant och tillförlitlig.  

 

Bild 5 Hierarki av kvalitativa krav på redovisningen 
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Källa: Hendriksen & Breda (1992) 
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beslutsfattare och deras egenskaper. En utvidgad definition av begreppet 

beslutsfattare inkluderar även utomstående intressenter såsom ägare, 

långivare, staten och leverantörer etc. Redovisningsinformationen ska vara 

tillgänglig för den tänkta användargruppen och vara anpassad utifrån deras 

behov. 

 

När företaget sammanställer ekonomisk information så gäller det att nyttan 

av informationen skall överstiga kostnaden för att ta fram den. Detta krav 

är nödvändigt och gäller all information. 

 

Den ekonomiska information som ges måste, enligt Hendriksen & Breda 

(1992), uppfylla användarspecifika krav såsom att vara begriplig för 

användarna.  De organisationer som ger ut ekonomiska rapporter måste 

således utgå ifrån användarna och göra rapporterna anpassad utifrån deras 

kunskapsnivå och förförståelse. Informationen måste vidare vara till nytta 

för beslutsfattare och företaget bör utelämna sådan information som inte är 

av betydelse för dem (Hendriksen & Breda 1992). 

 

Relevans och tillförlitlighet är primära beslutspecifika krav. I ovanstående 

modell framgår de sex primära kravens beståndsdelar (i rätt tid, feedback 

värde, förutsägbart värde, verifierbarhet, representativ överensstämmelse 

och neutralitet). 

 

Relevans ges innehåll genom dess komponenter i ovanstående modell. Det 

innebär att informationen ska vara aktuell (i rätt tid), informationen om 

konsekvenser av tidigare beslut ger input för nästa beslut (feedback) och att 

informationen ska innehålla information som ökar möjligheten att förutsäga 

framtiden och därmed fatta rätt beslut för kommande aktiviteter 

(förutsägbart värde). 
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FASB definierar begreppet relevans enligt följande (Hendriksen & Breda, 

1992, sid 133): 

 

”Relevance . . . .requires that the information must bear upon or be us efully 

associated with actions it is designed to facilitate or results desired to be 

produced.”  

 

Informationen är inte relevant om den inte presenteras i rätt tid. Den måste 

nå beslutsfattaren innan denne förlorar möjligheten att påverka besluten. 

Att informationen kommer i rätt tid garanterar dock inte att den är relevant 

men det är en förutsättning för att den ska vara relevant. Tidsaspekten är 

också viktig för de finansiella rapporterna eftersom de utgör en betydande 

faktor i beslutsprocessen. 

 

Redovisningsinformationen ska vara relevant och anpassad till 

beslutsfattarna för att stödja dem i beslutsprocessen. Informationen ska 

vara rättvisande så att den kan ligga som grund för beslut gällande nutida 

eller framtida aktiviteter, den ska således inneha ett förutsägbart värde. Ett 

exempel på detta kan vara budgetarbete där ekonomen bestämmer budgeten 

med hänsyn till utfallet under föregående period samt framtida 

förväntningar.  

 

Redovisningen ska också bekräfta eller korrigera de tidigare 

förväntningarna. Feedback och uppföljning från tidigare aktiviteter är 

betydelsefulla vid beslut om framtida aktiviteter. 

 

Informationen ska vara så objektiv som möjligt och inte påverkas av 

framställarens intressen eller okunskap. Tillförlitlig information innebär att 

den är neutral och verifierbar. Enligt Kam (1990) kan tillförlitlighet 
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beskrivas på två sätt. Det första sättet är att det mäter det som avses att 

mätas och att det är en korrekt beskrivning av de förhållanden som den 

utger sig för att representera.   

 

FASB definierar begreppet tillförlitlighet enligt följande (Hendriksen & 

Breda, 1992, sid 134): 

 

”The quality of information that assures that information is reasonably free 

from error and bias and faithfully represents what it purports to represent.”  

 

Att verifiera något är att påvisa förekomsten och riktigheten av den 

framtagna informationen. Informationen ska vara objektiv och inte 

påverkas av framställaren. Hendriksen & Breda (1992) diskuterar huruvida 

en mätning av ett objekt eller fenomen kan vara oberoende av individen 

som utför mätningen. Om de som utför mätningen använder liknande eller 

likartade metoder och instrument ökar sannolikheten för att mätningen sker 

objektivt och att värdena av mätningen är jämförelsebara. 

 

Neutralitet innebär ett försök att eliminera fel vid mätning av ett fenomen 

eller företeelse. Neutralitet kan enligt Hendriksen & Breda (1992) förklaras 

genom att använda sig av begreppet standardavvikelse. Genom en lägre 

standardavvikelse från det genomsnittliga mätvärdet är det mer troligt att 

värdet det utger sig för att mäta är korrekt jämfört med en mätning som har 

en hög standardavvikelse.  

 

Representativ överensstämmelse förklaras bäst genom FASB:s illustration 

(Hendriksen & Breda, 1992, sid 137) : 
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”A spelling test is adminstered orally t o a group of students. The words are 

read aloud by the tester, and the students are required to write down the test 

words. Some students, though they can usually spell well, fale the test. The 

reason, it turns out, is that they have hearing problems. The test score 

purports to measure ability to spell, whereas it, infact, is partly measuring 

aural acuity. The test score lacks true representational faithfulness.”  

 

Ovanstående exempel beskriver svårigheter med att verkligen mäta det som 

avses och behovet av standardisering av mätmetoder. För att återknyta till 

föregående resonemang vad gäller neutralitet och dess exemplifiering 

genom standardavvikelse, kan genomsnittsvärdet av en mätning vara 

missvisande och därmed inte representativ för det som avses att mätas.  

 

Jämförbarhet är ett sekundärt och interaktivt krav i beslutsprocessen till 

skillnad mot relevans och tillförlitlighet (se bild 5). 

 

Jämförbarhet innebär enligt Hendriksen & Breda (1992) att informationen 

som ges möjliggör för användaren att identifiera likheter och skillnader 

mellan två olika fenomen. Kravet är således att materialet är jämförbart och 

konsistent. 

 

Väsentlighet är mycket likt begreppet relevans i många avseenden.  Ett av 

syftet med redovisningen är att summera all data på ett sätt som gör 

informationen meningsfull för läsaren av rapporten. Informationen ska vara 

väsentlig både till dess innehåll och dess omfång, samt anpassad till 

beslutsfattaren.  
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4.4 Principer (Nivå 2) 
 

Nivå 2 i bild 4 omfattar de redovisningsprinciper som är allmänt 

accepterade. Nedan följer grundläggande redovisningsprinciper: 

Matchningsprincipen. Principen definieras av Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR), rekommendation om årsredovisning i aktiebolag,        

”Inkomster och utgifter skall periodiseras till de räke nskapsår dit de hör. 

Avgörande är när affärshändelsen äger rum, inte när den regleras 

likvidmässigt.”  

 

Kontinuitetsprincipen bygger på att alla förändringar i förmögenheten ska 

redovisas över resultaträkningen. Ingående balansen i balansräkningen ska 

alltid vara samma som den utgående balansen föregående år (Nilsson 

1999). 

 

Fortlevnadsprincipen ”going concern”  utgår från att företagen kommer att 

fortsätta bedriva sin verksamhet i framtiden om det inte finns tydliga 

indikationer på att så inte är fallet (Edwards & Bell 1970).  

 

Konsekvensprincipen innebär att företagens redovisningsprinciper ska vara 

konstant så de med lätthet kan jämföras från år till år och mellan olika 

företag (Nilsson 1999).  

  

Periodiseringsprincipen beskrivs av Nilsson (1999) på följande vis: 

”Redovisningen är en kontinuerlig process som förväntas kunna ge löpande 

ekonomisk information om företagets utveckling”.  

 

Realisationsprincipen förklaras på följande vis av Nilsson (1999):  ”Den 

mest strikta tillämpningen av realisationsprincipen innebär att en intäkt 
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eller redovisas först när äganderättsövergång har skett och ett verifierbart 

värde kan fastställas.”  

 

Objektivitetsprincipen innebär att redovisningen ska vara så objektiv som 

möjligt. Det vill säga, verifierbar, hänförbar till inträffade affärshändelser. 

(Nilsson 1999). 

 

Principen ”substance over form”  Denna princip är en av de äldsta 

redovisningsprinciperna och innebär att den verkliga innebörden av en 

transaktion ska redovisas (Nilsson 1999).  

 

Principen om rättvisande bild. I Årsredovisningslagen (ÅRL) § 3 står 

följande under rubriken rättvisande bild: ” Balansräkningen, 

resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att 

en rättvisande bild skall ges, ska det lämnas tilläggsupplysningar.  

 

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller 

rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och 

om skälen för avvikelsen lämnas i en not.”  
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4.5  Standard (Nivå 3) 
 

I detta kapitel kommer vi att behandla normbildningen i Sverige och 

internationellt. Vi börja med att beskriva de olika nationellt normbildande 

organen i Sverige och USA för att sedan visa de internationella organ som 

styr normbildningen. Efter presentationen av normbildarna kommer vi att 

vidare avhandla de metoder, lagar och normer som är relevanta för vårt 

undersökningsområde.  

 

4.5.1 Normbildning i Sverige 

 

Banverket skriver i sin årsredovisning för år 2000 att ”fullständig 

periodisering görs enligt god redovisningssed” . Men vad innebär 

egentligen god redovisningssed? Andersson & Söderquist skriver att de 

normgivande organens anvisningar och uttalanden har en avgörande 

betydelse av vad god redovisningssed innebär. Inom redovisningen är det 

flera nationella och internationella organ som är normbildare.  

 

De nationella organen är främst Bokföringsnämnden (BFN) som ska främja 

utvecklingen av redovisningen. Men de rekommendationer och uttalanden 

som BFN gör är inte formellt bindande. Nämndens rekommendationer får 

ändock en indirekt rättslig betydelse eftersom domstolen oftast låter 

nämnden yttra sig i redovisningsfrågor. Redovisningsrådet (RR) utarbetar 

också rekommendationer som har fått stort genomslag i praxis. De försöker 

anpassa de svenska rekommendationerna till internationell praxis så långt 

som möjligt. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) ska underhålla de 

nuvarande rekommendationerna men de utfärdar inga egna. 
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I Sverige har vi en stark koppling mellan redovisning och beskattning och 

därför har Riksskatteverket (RSV) inflytande i den svenska 

normbildningen. RSV gör tolkningar vad gäller god redovisnings sed inom 

olika branscher. RSV har också till uppgift att utfärda 

tillämpningsföreskrifter vad gäller bokslutsdispositioner som regleras via 

inkomstskattelagen (Nilsson 1999). 

Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) är en privat sammanslutning 

som ger rekommendationer på sådana områden som RR och BFN inte 

vanligtvis behandlar. SFF består av medlemmar från finans- och 

kreditanalytiker kåren (Nilsson 1999). 

 

Näringslivets Börskommitté (NBK) är en privat organisation som ger ut 

rekommendationer avseende börsnoterade företag. Kommittén ställer krav 

på redovisningens utformning och vissa av rekommendationerna har tagits 

in i inregistreringskontraktet på Stockholms Fondbörs (Nilsson 1999). 

 

Finansinspektionen är en statlig organisation och är Bokföringsnämndens 

kanslifunktion. Deras huvudsakliga syfte är att bidra till stabilitet och 

effektivitet inom den finansiella sektorn. Finansinspektionen ger ut 

föreskrifter och allmänna råd vad gäller redovisning. 
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Bilden nedan visar en schematisk bild över normbildande organ i Sverige. 

Bild 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Källa: Nilsson 1999 
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tillämpningspraxis ska dock utgå från det som god redovisningssed allmänt 

omfattar. 

 

4.5.2 Normbildning i USA 

 

Normbildningen i Sverige påverkas inte bara av de ovannämnda nationella 

organisationerna utan påverkas också av omvärldens syn på redovisning 

och begreppsbildning. USA är det enskilt ledande landet inom 

redovisningsområdet och deras normbildningsorgan får därför stark 

genomslagskraft även internationellt.  

 

I USA är det främst tre betydande organisationer har stort inflytande på den 

nationella och även internationella normbildningen inom 

redovisningsområdet. Financial Accounting Standards Board (FASB) är 

den mest inflytelserika organisationen inom redovisningsområdet. FASB 

har med sitt Conceptual framework försökt att harmonisera och utveckla 

redovisningen. Det begreppsmässiga ramverket har varit förebild för IASB 

och andra länders begreppsbildningar och regelsamlingar. FASB ger ut 

rekommendationer, Financial Accounting Standards (FAS), vilket är 

normgivande inte bara i USA utan påverkar även normbildningen 

internationellt (Nilsson 1999). 

 

Securities and Exchange Commission (SEC) är ett statligt organ som 

kontrollerar redovisningen i publika bolag vars aktier handlas med på 

någon av USA:s börser. SEC har en övervakande roll vad gäller börshandel 

och har även en möjlighet att instifta lag inom redovisningsområdet 

(Nilsson 1999).  
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American Institute of Certified Accountants (AICPA) är motsvarigheten till 

Föreningen Auktoriserade Revisorer i Sverige. Det är en professionell 

organisation för amerikanska auktoriserade revisorer och de ger ut US 

Auditing Standards (SAS) som ligger till grund för, Generally Accepted 

Auditing Standards (GAAP), och omfattar vad vi i Sverige benämner God 

redovisningssed (Nilsson 1999). Bilden nedan visar amerikanska 

normbildare. 

 

Bild 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Källa: Nilsson 1999 

 

4.5.3 Normbildning internationellt 

 

De internationella organen inom redovisningsområdet är först och främst 

International Accounting Standards Board. IASB är en privat organisation 

och betyder mycket för internationell utveckling av redovisningen. IASB 

utfärdar International Accounting Standards (IAS) där de ger 

rekommendationer vad gäller redovisning. Organisationen för ekonomiskt 

SEC 
USA:s finansinspektion. 
Legal normbildare för 

publika företag 

FASB 
Privatorganisation.  

Ger ut FAS, grund för US 
GAAP 

AICPA 
Motsvarar svenska FAR. 
Utfärdar SAS, som utgör 
grunden för US GAAS. 



 38 
 
 

samarbete och utveckling (OECD) har tidigare fungerat som normgivare 

men arbetar nu mest med analyser av redovisningspraxis.  

 

International Federation of Accountants (IFAC) är en sammanslutning av 

revisorsorganisationer i hela världen. IFAC verkar för att IAS reglerna ska 

bli allmänt accepterade samt indirekt påverkar organisationen 

normbildningen genom utfärdandet av Standards on Auditing (ISA). ISA är 

motsvarigheten till IASB:s rekommendationer IAS, och har inom 

revisionsområdet samma inflytande som IAS har inom 

redovisningsområdet (Jönsson & Lundmark 1999). 

 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) är en 

internationell sammanslutning av statliga organ inom normgivning vad 

gäller aktiemarknader och publika aktiebolag (Nilsson 1999). IOSCO 

försöker tillsammans med IASB verka för en harmonisering och skapa en 

universellt accepterad regelbok för redovisning internationellt (Jönsson & 

Lundmark 1999). 

 

EG/EU påverkar redovisningen internationellt genom lagstiftning i 

bolagsdirektiven. Det är främst det fjärde och sjunde direktiven som är 

direkt normgivande. Arbetet med implementering och harmonisering av 

redovisningsreglerna inom EU går långsamt och är tidsödande. Framtiden 

får utvisa vilken roll EU kommer att ha i den internationella 

normbildningen (Jönsson & Lundmark 1999). 

 

FN påverkar normbildandet inom redovisningsområdet genom, ECOSOC, 

deras ekonomiska och sociala råd. De inriktar sig främst mot 

multinationella företag och verkar för en allmän kvalitetshöjning av 
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redovisningen, framför allt i utvecklingsländerna och länderna i det forna 

östblocket (Nilsson 1999). 

 

Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) är en 

sammanslutning av kvalificerade revisorsorganisationer i Europa som 

grundades 1997. Medlemmarna behöver inte verka i ett EU anslutet land 

och ett land kan representeras av flera organisationer. FEE har 26 länder 

representerade och 38 ledande institutioner, som exempel på medlems 

länder förutom de EU anslutna kan nämnas Israel, Norge, Rumänien, Island 

och Malta. Målet med bildandet av FEE var att ge medlemmarna 

information om utvecklingen inom redovisningsområdet samt att vara ett 

forum för den europeiska redovisningsprofessionen (Roberts, Weetman & 

Gordon 1998).  
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Bilden nedan visar organisationer som är normgivande internationellt. 
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Källa: Nilsson 1999 
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och byggnader en annan grupp som värderas till anskaffningspris. Denna 

klassificering är dock inte särskilt vanlig i praktiken. Tillgångarna kan 

också grupperas efter hur enkelt det är att omvandla tillgångarna till 

pengar. En grupp skulle då kunna vara obligationer, aktier mm och en 

annan grupp inventarier som det tar betydligt längre tid att omvandla till 

pengar och det är också osäkrare hur mycket pengar företaget erhåller vid 

en försäljning. Ett mycket vanligt sätt att klassificera tillgångarna är efter 

hur företaget har tänkt nyttja tillgångarna och de grupperas sedan utifrån 

dess karaktär. Fastigheter t ex anses vara en typisk anläggningstillgång men 

för företag som säljer fastigheter är de en omsättningstillgång. 

 

Bokföringsförordningen (1979:1212) 15§ definierar anläggningstillgångar 

som en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. 

Övriga tillgångar som inte uppfyller ovan nämnda krav är alltså 

omsättningstillgångar oavsett tillgångens natur. Anläggningstillgångarna 

kan sedan delas in upp i tre olika kategorier utifrån dess karaktär. Det finns 

immateriella, finansiella och materiella anläggningstillgångar. Immateriella 

kan bestå av t ex goodwill efter en fusion, finansiella kan vara värdepapper 

och de materiella anläggningstillgångarna utgörs av exempelvis maskiner. 

 

4.6.1 Värdering av tillgångar 

 

Glautier & Underdown (1997) skriver att tanken med anläggningstillgångar 

är att de ska innehas i företaget under en längre tidsperiod. Därför ska 

värdering ske med hänsyn till det framtida cash flow de förväntas generera. 

De återger tre allmänna regler som bör tillämpas vid värdering av 

anläggningstillgångar: 

 



 42 
 
 

Företaget ska alltid betraktas som ”going concern” om det inte förekommer 

tydliga indikatorer på någonting annat. Den historiska kostnaden ska 

användas då detta är det mest objektiva mätningsvärdet. 

 

Om marknadsvärdet på tillgången förändras ska detta inte påverka 

värderingen. Detta synsätt har dock förändrats under de senare åren.  

 

De värdeminskningar som uppstår genom användning av tillgången ska 

alltid uppmärksammas. 

 

Vid värdering av tillgångar i svensk redovisning finns det klara och tydliga 

regler. När det gäller omsättningstillgångar är det lägsta värdets princip 

som gäller. Anläggningstillgångar ska värderas till anskaffningspris med 

avdrag för bokförda avskrivningar men i undantagsfall kan de värderas till 

det verkliga värdet. EU använder sig av ungefär samma värderingsregler. 

EU s fjärde bolagsdirektivet ger emellertid en möjlighet att frångå de i 

stycket nämnda reglerna om en annan värdering ger en mer rättvisande bild 

av företaget, True and fair view (Roberts, Weetman & Gordon 1998).  

 

Det vanligaste sättet är att använda anskaffningspriset (historiska priset), d 

v s den utgift som företaget hade när tillgången köptes. Fördelen med att 

använda anskaffningspriset är att det finns en verifikation för den 

ekonomiska transaktionen men nackdelen är om tillgångens värde har 

förändrats efter anskaffningen. Priset kan exempelvis ha förändrats eller 

den teknologiska utvecklingen kan ha gjort tillgången värdelös (Edwards & 

Bell 1970). 

 

En annan värderingsmetod är att använda återanskaffningspriset. Denna 

metod går ut på att värdera tillgången till det pris som företaget skulle få 
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betala på marknaden idag för att erhålla en likadan tillgång. Fördelen med 

att använda marknadspriset är att det speglar tillgångens verkliga värde och 

tar hänsyn till penningvärdeförändringar. Nackdelen med metoden är att 

den förutsätter att tillgången har en väletablerad marknad. Om så inte är 

fallet så innebär det svårigheter att beräkna värdet för 

anläggningstillgången. 

 

Churchman (1971) föreslog en värderingsmetod som innebar ett försök att 

bestämma värdet för framtiden. De förväntade framtida 

inbetalningsöverskotten skulle diskonteras. Detta skulle ge företaget det 

”verkliga värdet” på tillgångarna. Metoden är förvisso teoretiskt tilltalande 

men den komplexa verkligheten gör att den är svår att använda i praktiken. 

 

Lägsta värdets princip innebär att tillgångarna värderas till högst det lägsta 

värdet av anskaffningspriset och det verkliga värdet. Årsredovisningslagen 

definierar vad som är verkligt värde men vi lämnar denna metod eftersom 

den tillämpas för omsättningstillgångar. 

 

4.6.2 Värdering av egentillverkade tillgångar 

 

Vid värdering av egentillverkade anläggningstillgångar uppkommer ofta 

problem om vilka kostnader som ska medräknas i tillgångens värde. De 

direkta kostnaderna som är hänförliga till konstruktionen av tillgången 

såsom t ex direkt material och direkt lön är oftast inget problem att 

uppskatta (Schroeder et al 1991).   

 

Banverket tillverkar i huvudsak sina anläggningstillgångar själv och då ska 

alla kostnader som är nödvändiga för konstruktionen och även ränta på 

kapital tas med i beräkningen av värdet på tillgången. De utgifter som inte 
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direkt har något samband med färdigställandet av anläggningstillgången 

ska inte tas med i värderingen utan den ska behandlas som en period 

kostnad. De direkt hänförliga kostnaderna såsom t ex direkt lön och direkt 

material ska tas med i värdet för egen konstruerad anläggningstillgång. 

Problemet enligt Schroeder, Clark och McCullers (1991)  är fördelningen 

av fasta omkostnader och kapitalisering av räntor. Vidare menar författarna 

att det finns två aspekter på fördelningen av de fasta omkostnaderna: ska 

fasta omkostnader fördelas? Om det är så hur mycket ska då fördelas?  Det 

här problemet har dock flera förgreningar. Om bolaget fördelar ut alla fasta 

omkostnader på de olika tillverkningsmaskinerna och om de även fördelar 

ut dem på en egentillverkad anläggningstillgång som är under uppförande 

så kommer resultat bli att vinstmarginalen ökar hos de andra producerande 

enheterna, vilket ger en felaktig bild.  

 

Det finns tre olika ansatser i teorin, enligt Schroeder et al (1991), för vad 

som ska ingå i anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar 

när det gäller fasta omkostnader: 

  

Fördela inga fasta omkostnader på egentillverkade projekt 

 

Fördela endast de fasta omkostnaderna som ökar på grund av det 

egentillverkade projektet. 

 

Fördela fasta omkostnader på det egentillverkade projektet på samma basis 

som de fördelas på andra produkter. 

 

Anhängarna av den första ansatsen anser att fördelningen av fasta 

kostnader är godtyckliga och därför ska endast de direkta kostnaderna 

beaktas i värderingen. Den andra punkten är tillämpbar när produktionen 
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inte har full beläggning och företaget bygger en egentillverkad 

anläggningstillgång, då ska företaget enligt Schroeder et al (1991) fördela 

ut de fasta omkostnaderna som ökar på grund av tillverkningen av 

anläggningstillgången. Den tredje och sista punkten är att fördelningen av 

de fasta kostnaderna ska ske på samma sätt som när företaget fördelar de 

fasta kostnader på de övriga produkter d v s genom någon form av 

omkostnadspålägg enligt gängse sätt. 

 

Service och underhåll ska anses som en periodkostnad men värdehöjande 

förbättringar ska läggas till den ursprungliga anskaffningskostnaden. 

Underhåll syftar till att hålla samma standard på tillgången medan 

förbättringar har till avsikt att öka standarden på tillgången (Anthony, 

Recce och Hertenstein 1995).  

 

4.6.3 Ekonomisk och teknisk livslängd 

 

Med livslängd avses tillgångens beräknade ekonomiska eller tekniska 

livslängd. En anläggningstillgångs ekonomiska livslängd upphör enligt 

Edwards och Bell (1970) vid den tidpunkt då underhålls och 

reparationskostnaderna överstiger alternativkostnaden2. Västhagen (1958) 

definierar den ekonomiska livslängden som den tid då företaget har en 

avkastning på tillgången d v s så länge intäkterna överstiger kostnaderna. 

Med det menar Västhagen att företaget ska bedöma vid vilken tidpunkt som 

det är bra att byta ut tillgången även fast den fungerar tillfredsställande, d v 

s den tekniska livslängden behöver ej ha uppnåtts. Den tekniska 

livslängden har nåtts när det inte går att reparera t ex maskinen längre. 

Oftast behåller inte företagen sina anläggningstillgångar tills den tekniska 

                                         
2 Alternativkostnaden är i detta fallet kostnaden för att investera i en ny anläggningstillgång. 
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livslängdens slut, utan byter tidigare för att följa med i den tekniska 

utvecklingen och för att behålla produktionseffektiviteten.  

 

4.6.4 Avskrivningsmetoder 

 

När företaget har bestämt vilket värde tillgången har och vilken ekonomisk 

livslängd den kan tänkas ha, ska lämplig avskrivningsmetod väljas. Det 

finns ett antal avskrivningsmetoder nämnda i litteraturen valet av dessa 

metoder avgörs beroende av tillgångens beskaffenhet. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv ska företaget välja den avskrivningsmetoden som bäst passar 

den förmodande förbrukningen av anläggningstillgången. Avskrivningar 

har en viktig funktion när det gäller att ge en bedömning av företagets 

vinst. Då anskaffningskostnaden för anläggningstillgången fördelas ut med 

hjälp av avskrivningar under dess ekonomiska livslängd och då möjliggör 

att intäkter och kostnader kan jämföras för varje tidsperiod (Hägg 1993). 

 

Enligt Årsredovisningslagen ska en avskrivningsplan fastställas vid 

anskaffningstillfället med utgångspunkt från tillgångens förväntade 

ekonomiska livslängd. Avsteg från den fastställda planen kan enligt lagen 

endast göras om tillgången visar sig vara tillräckligt avskriven eller att dess 

värde varaktigt gått ned. 

 

Anthony, Recce och Hertenstein (1995) skriver att investeringar i fasta 

tillgångar inte bara förbrukas under inköpsåret utan en framtida konsumtion 

kommer att ske under tillgångens ekonomiska livslängd. De anser vidare att 

periodisering ska ske med beaktande av eventuellt restvärde då 

anläggningstillgången ska bytas ut. Nettovärdet av tillgången blir således 

den ursprungliga investeringen minus nuvärdet av restvärdet. Detta värde 

ska sedan skrivas av underhand då tillgången konsumeras under dess 
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livslängd. De menar vidare att det centrala med periodisering är att allokera 

kostnaderna för anläggningstillgångar till de redovisningsperioder då de 

konsumeras, den så kallade matchningsprincipen.  

 

Edwards och Bell (1970) betonar värdet av att se på servicenivån som 

anläggningstillgången har under sin livslängd, d v s kan 

anläggningstillgången användas med samma effektivitet år från år, eller är 

effektiviteten avtagande eller kan anläggningstillgångens effektivitet rent 

av förbättras.  

 

När det har fastställt hur lång livslängd tillgången har och vilka utgifter 

företaget haft för att få maskinen i bruk ska dessa utgifter fördelas mellan 

de olika redovisningsperioderna. 

 

Hansson (1992) hänvisar till tre stycken olika avskrivningsbegrepp som 

brukar användas i den ekonomiska litteraturen och i företagens 

årsredovisningar. Det mest använda begreppet är Avskrivning enligt plan 

som innebär att företaget enligt bokföringslagen avskriver minst det som är 

erforderligt med hänsyn till tillgångens ålder och nyttjande. Sedan är det 

tillåtet att göra avskrivningar utöver dessa för att uppnå vissa önskade 

skatteeffekter, så kallade överavskrivningar. 

 

För företagets interna kalkyler används kalkylmässiga avskrivningar och då 

görs avskrivningen med hänsyn till tillgångens verkliga värde, t ex 

återanskaffningsvärdet. Genom att använda det verkliga värdet får företaget 

en rättvisande bild av värdet på deras tillgångar. De kalkylmässiga 

avskrivningarna ger dock upphov till stora variationer då 

återanskaffningsvärdet kan förändras mellan olika år. 
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De bokföringsmässiga avskrivningarna är de avskrivningarna som kommer 

att belasta årets resultat och de styrs av de skatterättsliga lagarna. De 

bokföringsmässiga avskrivningarna brukar vara störst av ovanstående tre 

avskrivningsmetoder. Avskrivning enligt plan brukar vanligen ge de lägsta 

avskrivningarna.   

 

De fyra grundläggande modellerna för avskrivningar är följande: 

 

Linjär avskrivningsmetod: innebär att anläggningstillgången skrivs av med 

lika stor del varje redovisningsperiod under dess ekonomiska livslängd. 

Denna metod är enligt Anthony, Recce och Hertenstein (1995) tillämplig 

om maskinen konsumeras och ger samma servicenivå år från år under dess 

ekonomiska livslängd. Den första metoden är konstanta avskrivningar och 

det innebär att avskrivningarna är lika stora för alla redovisningsperioder. 

Detta medför att det är lätt att beräkna avskrivningarna varje år men en 

förutsättning är då att tillgångens prestationer är konstanta. 

 

Om företaget använder den andra metoden, progressiva avskrivningar, är 

avskrivningarna små i början för att sedan öka för varje år som går. De 

största avskrivningsposterna uppstår alltså de sista åren som företaget 

använder tillgången. Denna metod användes främst för stora anläggningar 

som har långa ”inkörningsperioder”, intäkterna blir då större med åren 

(Edwards och Bell 1970). 

 

Den degressiva avskrivnings metoden innebär att anläggningstillgången 

belastas med högre avskrivningar i början och lägre i slutet av den 

ekonomiska livslängden, beroende av antagandet om att 

anläggningstillgångens effektivitet är som högst i början och sedan 

avtagande. En anledning till att använda denna metod är att reparationer 
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och underhållskostnaderna ökar i takt med tillgångens ålder samtidigt som 

intäkterna blir lägre. Tekniken utvecklas kontinuerligt och en gammal 

anläggningstillgång får konkurrens från modernare utrustning.  

 

Den fjärde metoden är varierande avskrivningar och som namnet antyder 

så varierar avskrivningarna från år till år beroende av hur mycket som 

utnyttjats av tillgången. Vid användandet av varierande avskrivningar 

måste tillgångens värde vara beroende av hur mycket den används och inte 

av åldern på tillgången. De perioder som tillgången används lite är 

avskrivningarna små och vice versa. Avskrivning efter beräknat 

användande metod innebär enligt Schroeder et al (1991) att periodiseringen 

ska baseras på hur många enheter som t ex en maskin tillverkar under 

redovisningsperioden. De utgår från ett antagande om att varje produkt 

kräver samma nytta och service av maskinen under dess livslängd. 

 

Grupp och sammansättnings avskrivning: med den metoden slår företaget 

ihop anläggningstillgångar och använder samma avskrivningsmetod till 

flera än en tillgång vid varje redovisningsperiod (Schroeder et al 1991).  

 

Retirement and replecment method: med den här metoden sker avskrivning 

bara vid slutet av tillgångens livslängd. Retirement innebär att 

avskrivningen sker när anläggningstillgången tas ur bruk och replecment 

(återanskaffning) baserar sin avskrivning på vad det kostar företaget att 

återanskaffa tillgången. (Schroeder et al 1991). 

 

Compound interest method (ränta på ränta metoden): här fokuserar 

företaget på avkastningsränta och krav på investeringen. Tillgången 

kommer att generera en framtida intäkt under flera år samtidigt som 

utgiften sker under en redovisningsperiod. Den framtida intäkten ska 
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således matchas mot kostnaden för maskinen per redovisningsperiod och 

detta sker genom att användaren diskonterar den framtida intäkten till ett 

nuvärde med den fastställda avkastningsräntan (Schroeder et al 1991).   
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4.7 Olika redovisningsmetoder 
 

4.7.1 Historisk kostnadsredovisning 

 

När företagen ska redovisa sina anläggningstillgångar i balansräkningen 

använder de historisk kostnad som är det enda värde som de enligt lag och 

praxis får använda. Detta synsätt har kritiserats av många redovisare men 

de som försvarar användningen har bl. a följande argument (Godfrey, 

Hodges & Holmes 2000). 

 

Den historiska kostnaden är relevant när det gäller att fatta ekonomiska 

beslut då dessa är viktiga för att utvärdera nyttan av de nedlagda resurserna. 

De historiska kostnaderna grundas på transaktioner och inte på 

uppskattningar och antaganden vilket medför att redovisningen blir 

verifierbar. Det finns verkliga transaktioner i grunden och inte bara 

gissningar och uppskattningar. Användningen av historiska kostnader är en 

metod som används under lång tid och fungerat tillfredsställande. 

Vinstmåttet blir också lättare att beräkna genom att ta försäljningen minus 

den historiska kostnaden. Det är också mycket svårare att manipulera med 

den historiska kostnaden eftersom det är den enda som är verifierbar.  

 

Ytterligare argument är att om företagen vill visa förändringar i 

marknadspriser på deras innehavda tillgångar kan de komplettera med den 

informationen till den ursprungliga. Om företagen verkar på en halvstark 

marknad kommer dessa förändringar ändå att beaktas. Det finns idag inte 

tillräckligt med bevis för att användningen av de historiska kostnaderna ska 

förkastas och ersättas med någon ny metod (Godfrey, Hodges & Holmes 

2000). 
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4.7.2 Nukostnadsredovisning 

 

Edwards och Bell (1970) anser att företaget ska uppmärksamma tre viktiga 

kriterier vid allokering av tillgångar för att på så sätt maximera vinsten. Det 

första kriteriet är vilka tillgångar och till vilket värde ska företaget inneha 

vid varje givet tillfälle. Det bästa alternativet skulle således bli, med 

beaktande av företagets egna respektive omvärlds förutsättningar, det som 

bäst svarar mot kundernas efterfrågan. Det andra kriteriet är vilken 

sammansättning av tillgångar företaget ska inneha. Det sista kriteriet är hur 

företaget ska finansiera sitt innehav av tillgångar. Dessa tre ovan nämnda 

kriterierna är viktiga för ett företags fortlevnad och bör därför utredas med 

jämna mellanrum i takt med förändrade förhållanden i företagets 

omgivning. Ledningen ska prognostisera framtida bransch förändringar för 

att på så sätt kunna möta de nya krav som ställs från omgivningen.  

 

Edwards och Bell (1970) anser vidare att det är av stor vikt att uppskatta 

kostnaden för användningen av fasta tillgångar i produktionen för 

respektive redovisningsperiod, för att på så sätt bestämma den operationella 

vinsten och den realiserbara kostnadsbesparingen. En felvärdering av 

tillgången och därmed periodiseringen ger en under respektive 

övervärdering av företagets genererade vinst. En orsak till skillnaden 

mellan den rapporterade och den operationella vinsten beror enligt 

Anthony, Recce och Hertenstein (1995) på om avskrivningarna sker till 

historiska eller till verkligt värde på tillgången. Det historiska värdet är det 

som är enklast att beräkna. Bedömningen av det verkliga värdet är mycket 

svårare då det oftast inte finns någon etablerad marknad för tillgången. Det 

kan ibland ske stora tekniska förändringar som gör att en 
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anläggningstillgång i princip blir värdelös över en natt. Inom företagen idag 

tillämpas oftast historisk värderingsgrund då den är enklast att få fram. 

  

4.7.3 Återanskaffningsvärde baserad redovisning (RCA) 

 

Den första mer systematiska framställning om 

återanskaffningsvärdebaserad redovisning presenterades av Edwards & 

Bell i ”The theory and Measurement of Business Income”, 19 70. De utgick 

från att redovisningen tjänar två syften; ledningen använder historisk 

information som underlag för beslut samt att investerare och övriga 

intressenter behöver redovisningsinformation för att kunna utvärdera 

ledningens skötsel av bolaget. 

 

Enligt Edwards & Bell (1970) vill både ledningen och intressenterna ha så 

aktuella och korrekta beslutsunderlag som möjligt och detta emotses bäst 

genom användandet av verkliga värden i redovisningen. 

Återanskaffningsvärde baserad redovisning är konsistent med de uppgifter 

den är tänkt att tjäna. Edwards & Bell (1970) menar att ett av företagets 

viktigaste medel till framgång är att hålla rätt komposition av tillgångar och 

skulder. Normalt framgår inte vinster och förluster på tillgångarna utan det 

framkommer först när tillgången säljs. Ett företag som visar stora vinster 

vid försäljning av tillgångarna har antingen gjort en bra affär vid 

anskaffandet eller vid försäljningen eller gjort en felaktig bedömning av 

tillgångens livslängd. Det kan också vara svårt att jämföra vinster mellan 

olika företag beroende av skillnader i avskrivningsplaner och åldersstruktur 

vad gäller tillgångarna, då avskrivningar påverkar resultatet. Detta är ett 

argument för att separera operativt resultat och värdeförändringar. 
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Edwards & Bell (1970) anser att värdeförändringar på tillgångarna ska ingå 

i resultatet, vilket är den största skillnaden i de två synsätten inom 

återanskaffningsvärde baserad redovisning. Enligt det andra synsättet s.k. 

financial capital view innefattas även värdeförändringar i resultatbegreppet, 

medan så inte är fallet enligt physical capital view. I physical capital 

synsättet läggs vikten istället på företaget som en ”going concern” d v s, 

värdeökningar på tillgångar behövs för att upprätthålla kapaciteten den 

dagen då återinvestering måste göras. De flesta rekommendationer som de 

normgivande organisationer har gett ut, delar i huvudsak  physical capital 

synsättet (Edwards & Bell 1961) . 

 

Vid tillämpning av återanskaffningsvärde baserad redovisning prövas alla 

icke monetära tillgångar separat för att kontrollera om tillgångens värde har 

förändrats. FASB tillåter företag att använda olika metoder för kunna 

fastställa återanskaffningskostnaden på t ex varulager: 

 

Index, externt utvecklat prisindex framtagen av branschorganisationen eller 

internt utvecklat prisindex för de varor som ska värderas. ”Direct pricing”, 

innebär att företaget använder sig av prislistor från leverantörer, priser från 

aktuella fakturor, eller tillverkningskostnaden som reflekterar 

återanskaffningskostnaden. 

 

Återanskaffningskostnaden för anläggningstillgångar kan enligt FASB 

mätas enligt tre olika procedurer: 

 

En uppskattning av priset för en likvärdig begagnad maskin med samma 

ålder och beskaffenhet. 
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Använd marknadspriset för en likvärdig ny maskin med hänsyn till 

värdeminskningen. 

 

Använd marknadspriset för en ny förbättrad maskin med avdrag för 

eventuella nackdelar och värdeminskning hos den innehavda maskinen. 

Nackdelar kan t ex innebära högre driftkostnader och lägre effektivitet. 

 

4.7.4 Anskaffningsvärdebaserad redovisning med 

prisförändringar 

 

Denna metod utgår från anskaffningsvärdet men tar även hänsyn till 

förändringar i köpkraft d v s värdet av en krona idag relaterat till värdet av 

en krona om tio år. Vid värdeberäkning används konsumentprisindex för att 

korrigera förändringen i relativ köpkraft (Wolk, Tearney & Dodd 2001).  

 

Most (1977) ger exempel på fem punkter som rättfärdigar användandet av 

historiska värden vid värdering av anläggningstillgångar: 

 

Beslutsmodellerna kräver information för tidpunkt och hur mycket pengar 

som ska investeras. 

Framtida kassa flöden måste diskonteras till nuvärde. 

Restvärdet av en anläggningstillgång är uppskattad till nuvärdet av framtida 

kassa flöden. 

Återanskaffningskostnad är en användbar uppskattning av ett realiserbart 

värde. 

Historisk kostnad är ett alternativ till återanskaffningsvärde. 

 

Vidare menar Most (1977) att anskaffningskostnaden är en verklig kostnad 

för bolaget och att kostnaden är både verifierbar och objektiv. 



 56 
 
 

4.7.5  Exit price redovisning 

 

Exit price redovisning innebär enligt Edwards & Bell (1970) att företaget 

värderar tillgångarna till ett möjligt framtida försäljningsvärde eller till dess 

alternativ kostnad. Alternativ kostnaden är en bra uppskattning av en 

tillgångs realiserbara värde idag. Det finns problem vid användning av exit 

price metoden då många tillgångar är av specifik natur och inte har någon 

andrahands marknad är det svårt att fastställa ett pris.  

 

Fördelar med exit price metoden är att den tillfredställer intressenterna med 

aktuell information. Metoden visar löpande prisförändringar och 

värderingsgrunden är gemensam för samtliga tillgångar och skulder. 

Nackdelar med metoden är att den bara ger relevant information om 

företaget ska likvideras. Marknadsvärdet kan vara lågt för tillgången och 

speglar inte värdet som den har i företaget d v s bruksvärdet. 

 

Vid praktisk tillämpning av exit price metoden förekommer inte några 

avskrivningar utan det handlar om upp- och nedskrivningar av tillgångens 

värde. På boksluts dagen ska således alla tillgångar och skulder värderas till 

realiserbart värde. 
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4.8 Redovisningsrådets rekommendation nr: 12  
 

4.8.1 Inledning 

 

I december 1999 gav Redovisningsrådet ut rekommendation nummer 12 

(RR 12) som behandlar materiella anläggningstillgångar. 

Rekommendationen ska börja tillämpas för bokslut vars räkenskapsår 

påbörjas den 1 januari 2001. Rekommendationen är baserad på IAS 16 och 

Årsredovisningslagen. Tidigare normgivning inom området var FAR s 

rekommendation nr 3, redovisning av materiella anläggningstillgångar. När 

RR 12 träder i kraft kommer FAR:s rekommendation att dras tillbaka. RR 

12 är betydligt mer detaljerad och omfattande än vad FAR:s 

rekommendation är.  

 

Redovisningsrådet har delvis valt nya definitioner på en del begrepp som 

kommer från IAS, till exempel avskrivning, avskrivningsbart belopp och 

nyttjandeperiod. 

  

De grundläggande frågorna i den nya rekommendationen är följande: 

 

* När ska ett bolag börja redovisa utgifter för en materiell 

anläggningstillgång i balansräkningen?  

 

* Vilket anskaffningsvärde ska användas? 

 

* Hur ska avskrivningarna beräknas? 

 

Redovisningsrådet använder sig av följande definitioner i 

rekommendationen RR 12: 
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Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som är avsedda att 

stadigvarande utnyttjas i verksamheten, inklusive för uthyrning. 

 

Avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs 

avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. 

 

Avskrivningsbart belopp utgörs av tillgångens anskaffningsvärde med 

avdrag för beräknat restvärde. Om uppskrivning skett ska 

uppskrivningsbeloppet inkluderas i avskrivningsbart belopp. 

 

Restvärde är det belopp företaget förväntas erhålla för en tillgång efter 

nyttjandeperiodens slut efter avdrag för kostnader i samband med 

avyttringen. 

 

Nyttjandeperiod är den tid under vilken en tillgång förväntas bli utnyttjad 

för sitt ändamål av företaget. Nyttjandeperioden kan för vissa tillgångar 

även uttryckas som det antal enheter, eller motsvarande, som förväntas blir 

producerade med hjälp av tillgången.  

 

Anskaffningsvärde är det belopp som betalts för en tillgång vid 

anskaffningen eller verkligt värde av vad som erlagts på annat sätt. 

 

Verkligt värde är det belopp som till vilket en tillgång skulle kunna 

överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av 

varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs. 

 

Redovisat värde är det värde som en tillgång tas upp till i balansräkningen.  
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4.8.2 När ska anläggningstillgången redovisas i balansräkningen? 

 

Ett bolag ska redovisa innehavet av en materiell anläggningstillgång i 

balansräkningen när det anses sannolikt att innehavet kommer företaget till 

ekonomisk nytta. Företaget måste också kunna beräkna anskaffningsvärdet 

för tillgången på ett tillförlitligt sätt.  

 

Vid inköp av vissa anläggningstillgångar kan det vara svårt att se 

kopplingen mellan anläggningstillgången och den ekonomiska nyttan. 

Antag att en industri investerar i en omfattande reningsanläggning i sin 

produktion och anläggningen i sig inte är en produktionsresurs som krävs 

för att erhålla slutprodukten. Bolaget måste dock anskaffa 

reningsanläggningen ur miljösynpunkt för att kunna fortsätta sin 

tillverkning av produkter. Detta medför att bolaget ska redovisa 

anläggningen i sin balansräkning, den ekonomiska nyttan är uppenbar 

eftersom utan investeringen kan bolaget inte fortsätta sin verksamhet. 

 

4.8.3 Beräkning av anskaffningsvärde 

 

Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång utgörs av inköpspris samt 

övriga kostnader som är direkt hänförbara till anläggningstillgången för att 

få den på plats och färdigställa den för produktion. Även punktskatter och 

tullavgifter ska ingå i anskaffningskostnaden men bolaget ska även beakta 

lämnade rabatter eller liknande vid anskaffningen. 

 

Direkt hänförbara kostnader kan exempelvis vara installation, leverans- och 

hanteringskostnader och konsulttjänster i samband med förvärvet. 

Kostnader som inte ska ingå är exempelvis administrationskostnader, 

utgifter för provkörning och intrimning av en anläggningstillgång samt 
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löpande driftförluster som kan uppstå innan anläggningen når sin planerade 

driftsnivå. 

 

Redovisningsrådet har också diskuterat huruvida utgifter för finansieringen 

av anskaffandet ska ingå i anskaffningsvärdet, exempelvis utgifter för 

pantbrev och andra kostnader som uppkommit i samband med upplåning. 

Det kommer att beskrivas mer ingående nedan under rubriken RR 21 

Lånekostnader. 

 

När bolagen har egentillverkade materiella anläggningstillgångar beräknas 

anskaffningsvärdet på samma sätt som vid förvärvade tillgångar. 

 

En av nyheterna i RR 12 är att bolagen redan vid anskaffningstidpunkten 

ska ta hänsyn till eventuella rivnings- och bortforslingskostnader för 

tillgången. Detta kan förtydligas genom följande exempel: Ett företag 

köper en anläggning år 1 för 10 miljoner kronor och beräknar att 

nyttjandetiden kommer att uppgå till 15 år. När de 15 åren har gått så 

räknar företaget med att nedmontering och bortforsling kommer att kosta 

cirka 1 miljon kronor.  

 

Utifrån ovanstående förutsättningar ska företaget redovisa 11 miljoner 

kronor som anskaffningsvärde på tillgångssidan i balansräkning samt 1 

miljon kronor som en avsättning på skuldsidan. De beräknade kostnaderna 

för rivning och bortforsling ska nuvärdesberäknas. Avsättningens storlek 

ska prövas varje år och justeras vid behov.  
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4.8.4 Avskrivningar 

 

Rekommendationen anger klart och tydligt hur avskrivningarna ska ske:  

 

”Det avskrivningsbara beloppet för en materiell anläggningstillgång skall 

periodiseras enligt en systematisk plan över tillgångens nyttjandeperiod. 

Den avskrivningsmetod som används skall återspegla hur tillgångens värde 

för företaget successivt förbrukas. Periodens avskrivningar redovisas som 

kostnad.”  

 

Vid beräkning av en tillgångs avskrivningsbara värde måste företaget även 

ta hänsyn till eventuella restvärden. Om exempelvis en maskin kostar 1 

miljon kronor att köpa in och restvärdet är beräknat till 200 tusen kronor så 

uppgår företagets avskrivningsbara belopp till 800 tusen kronor.   

 

Företagen får inte påbörja avskrivningarna förrän tillgången är färdig att tas 

i bruk. Ibland inträffar det att en tillgångs marknadsvärde överstiger dess 

redovisade värde men ett företag kan inte avstå från att göra avskrivningar 

så att det redovisade värdet ska komma ikapp marknadsvärdet.  

 

De avskrivningsmetoder som omnämns i rekommendationen är följande: 

 

Linjära avskrivningar 

 

Degressiva avskrivningar 

 

Produktionsberoende avskrivningar 

 

Progressiva avskrivningar 
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Linjär metod innebär att samma belopp skrivs av årligen under 

nyttjandeperioden och använder företaget en degressiv avskrivningsmetod 

blir avskrivningarna mindre och mindre över nyttjandeperioden. Vid 

produktionsberoende avskrivningar avgörs storleken på avskrivningen på 

basis av den förväntade användningen eller produktionen. Progressiva 

avskrivningar innebär att företaget skriver av större belopp för varje år som 

går. För utförligare beskrivningar av avskrivningsmetoder se avsnitt 4.6.4. 

 

Valet av avskrivningsmetod ska spegla hur företaget kan tillgodogöra sig 

tillgångens ekonomiska värde. När företagen har valt en avskrivningsmetod 

ska den omprövas löpande (FAR:s Samlingsvolym 2002). 
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4.9 Redovisningsrådets rekommendation nr: 17 
 

4.9.1 Inledning 

 

I augusti 2000 fastställde Redovisningsrådet RR 17 som behandlar 

nedskrivningar och vars syfte är att beskriva de metoder företagen får 

använda för att säkerställ att tillgångarna inte är upptagna till ett högre 

värde än återvinningsvärdet. Rekommendationen ska tillämpas i 

koncernredovisning och i den enskild juridiska personen.  

 

Nedan definieras några av begreppen som används i RR 17: 

 

Återvinningsvärde är det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och 

nyttjandevärde. 

 

Nettoförsäljningsvärde är det pris som säljaren erhåller vid försäljning av 

tillgången mellan kunnig och oberoende parter. Eventuella försäljnings- 

och avvecklingskostnader ska reducera priset. 

 

Nyttjandevärde utgörs av nuvärdet av uppskattade framtida betalningar 

som tillgången ger upphov till under nyttjandeperioden. Eventuellt 

restvärde vid slutet av nyttjandeperioden ska också ingå i nyttjandevärdet. 

 

Nyttjandeperiod avser den tidsperiod som företaget kan utnyttja tillgången. 

Nyttjandeperiod kan också uttryckas som det antal enheter som beräknas 

produceras med hjälp av tillgången. 

 

Rekommendationen ska tillämpas på den enskilda juridiska personen och i 

koncernredovisningen. 
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4.9.2 När ska en tillgång skrivas ned? 

 

Rekommendationen anger att en tillgång ska skrivas ned så fort det 

redovisade beloppet överstiger återvinningsvärdet och hela det aktuella 

nedskrivningsbeloppet ska belasta periodens resultat. Om det finns 

indikationer på att tillgångens värde kan ha minskat ska företaget beräkna 

tillgångens återvinningsvärde. 

 

4.9.3 Redovisning av nedskrivning 

 

Vid nedskrivning av en enskild tillgång gäller följande: 

 

• Kostnaden ska belasta periodens resultat 

 

• Om nedskrivningen avser en tillgång som tidigare skrivits upp ska 

den del av uppskrivningsfonden som motsvarar nedskrivningen föras 

över till det fria egna kapitalet. (ÅRL, 4 kap. 8 §) 

 

• I vissa fall kan återvinningsvärdet vara negativt men företaget 

redovisar endast en skuld om någon annan rekommendation kräver 

det. 

 

• Efter nedskrivning ska framtida avskrivningar justeras. Det ny värdet 

minus eventuellt restvärde ska fördelas över den återstående 

nyttjandeperioden. 
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4.9.4 Återföring av en nedskrivning 

 

Vid återföring av en tidigare nedskrivning av en enskild tillgång gäller 

följande: 

 

• Det redovisade värdet på en tillgång efter återföring av en 

nedskrivning får inte överstiga det ursprungliga värdet. Skulle värdet 

bli högre ska det inte behandlas som en återföring av nedskrivning 

utan är då en uppskrivning och behandlas då i enlighet med RR 12. 

 

• Vid en återföring av nedskrivningar påverkas intäkterna i 

resultaträkningen. 

 

• Om återföringen avser en tillgång som tidigare skrivits upp ska det 

återförda beloppet tas från det fria egna kapitalet till 

uppskrivningsfonden med den del som motsvarar oavskrivet belopp 

av uppskrivningen. Företaget måste dock beakta den avskrivning 

som gjorts om inte  

nedskrivningen  hade skett. 

 

• Efter återföring av nedskrivning ska framtida avskrivningar justeras. 

Det ny värdet minus eventuellt restvärde ska fördelas över den 

återstående nyttjandeperioden. 

 

(FAR:s Samlingsvolym 2002) 
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4.9.5 RR 21 Lånekostnader 

 

4.9.6 Inledning 

 

I juni 2001 fastställde Redovisningsrådet RR 21 som behandlar 

lånekostnader. Syftet med rekommendationen är att ange i vilken period 

som lånekostnaden ska belasta resultatet. Rekommendationen är baserad på 

IAS 23, Borrowing Costs och ska tillämpas i koncernredovisning och i den 

enskild juridiska personen.  

 

4.9.7 Hur ska lånekostnaderna hanteras 

 

Begreppet lånekostnader definieras i RR 21 enligt följande: 

 

”Lånekostnader är ränta och andra kostnader som uppkommer då ett 

företag lånar upp kapital”.  

 

Huvudprincipen är att lånekostnader ska belasta resultatet i den period som 

de uppstår men rekommendationen tillåter ett undantag, att lånekostnader 

som är direkt hänförliga till en tillgång ska inräknas i dess 

anskaffningsvärde. Om det går att direkt hänföra ett lån till en viss 

anläggningstillgång kan företaget aktivera kostnaderna för detta.  

 

Lånekostnaderna ska ingå i anskaffningsvärdet från den tidpunkten som de 

uppkom. Om tillgången endast innehas utan att någon produktion påverkar 

tillgångens beskaffenhet ska inte lånekostnaderna ingå i anskaffningsvärdet 

(FAR:s Samlingsvolym 2002). 
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5.  EMPIRI (Praxis och met. nivå 4) 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera de personer och de företag som vi 

har intervjuat samt redogöra för resultaten från intervjuerna. Vi kommer att 

indela detta kapitel i tre delar: Intervjuade, värdering och avskrivningar och 

anläggningarnas livslängd. 

 

5.1 Intervjuade 
 

Alla intervjuer har skett på respondentens arbetsplats med hjälp av en 

bandspelare och efter genomförd intervju har vi renskrivit materialet direkt 

för att kunna sammanställa allt och fånga nyansskillnader i resonemangen. 

Efter utskriften av intervjuerna har vi skickat dem till berörd person som 

har läst igenom den och bekräftat att vi har tolkat informationen som 

framkommit vid intervjun korrekt. 

 

Vi har valt att intervjua nio personer från den privata, kommunala och 

statliga sektorn samt tre stycken verksamma revisorer. Den privata sektorn 

representeras i vår undersökning av Ann Sandell som är ekonomichef och 

Anna Jansson vid ABB Stal AB i Finnspång.  

 

Den kommunala sektorn representeras av Åke Runnstedt som är 

redovisningschef i Linköpings kommun.  

  

Ytterligare intervjuer i den offentliga sektorn utfördes Hos Banverket där vi 

intervjuade redovisningschefen Leif Hansson och Anders Genstam som 

arbetar med anläggningsregistret. En intervju gjordes också med 
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Vägverkets ekonomichef Timo Agåker. Vi har också intervjuat Jan Geijer 

på finansavdelningen på Linköpings Universitet.   

 

Vi har intervjuat tre revisor, Bo Hansson på Ernst & Young i Linköping, 

Marie Andersson på Ernst & Young i Göteborg samt Stig Thorell på 

Thorell Revision AB i Norrköping  

 

5.2 Värdering av anläggningstillgångar 
 

Här kommer vi att ta upp vilka värderingsgrunder som våra undersökta 

organisationer använder sig av. Vi kommer även att ta upp problem som 

kan uppstå vid värdering av anläggningstillgångar och då främst 

egentillverkade tillgångar. 

 

5.2.1 Vilket är behovet av en värdering internt/externt 

 
 

Leif Hansson, redovisningschef på Banverket om behovet av att värdera 

järnvägsanläggningstillgångar: 

 

”I våran årsredovisning så redovisar vi i b alansräkningen ett värde på 

järnvägsanläggningar. Det gör vi bland annat därför att vi har fått krav på 

det från ägarna, departementet och via revisorerna som också kom fram till 

att vi måste göra det här. Sedan vad jag menar att värdet av det är, att det 

ger en bild utav vilka anläggningsvärden som finns investerade i och med 

att vi gör en planenlig avskrivning också ger en viss bild av statusen på 

anläggningarna. Nu kan man exempelvis se att våra anläggningsvärden har 

ökat kraftigt under det senaste året. Som sagt investeringarna har ökat och 

blivit mycket större än avskrivningarna som man gör. Det avspeglar sig i 
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ökningen av de här anläggningsvärdena och omvänt skulle det visa sig i ett 

läge av att vi gör små investeringar och fortsatta avskrivningar av det här 

då det bokförda värdet sjunker så även om det är väldigt grova mått så ger 

det en viss uppfattning om hur anläggningsvärdena förändras.”  

 

Ovanstående resonemang bygger på det behov av information som ställs av 

externa intressenter och dessutom ger det Banverket en bild om hur 

anläggningarnas sammansättning förändras över tiden. Leif Hansson 

berättar vidare att anläggningsregistret inte direkt används som något 

beslutsunderlag när investeringsbeslut fattas. Banverket tillämpar inte 

någon annan form av intern värdering utan de använder samma 

värderingsmetod som i den externa redovisningen. Leif Hansson anser att 

värderingsgrunden inte är tillräcklig utan vill helst se att de indirekta 

kostnaderna som är hänförliga till projekten också ska aktiveras. Vidare 

säger Leif Hansson att det inte finns någon marknadsvärdering när det 

gäller järnvägsanläggningar eftersom det saknas en fungerande marknad 

för dessa tillgångar. 

 

Anders Genstam på Banverket berättar att de anläggningar som i sin helhet 

är anslagsfinansierade, aldrig tidigare visades i balansräkningen men från 

och med årsbokslutet för 1996 ska Banverket ange ett värde även på de 

anslagsfinansierade anläggningstillgångarna i årsredovisningen. Genstam 

berättar att det bakomliggande motivet för att värdera 

anläggningstillgångarna i årsredovisningen var att ge en tydligare bild av 

redovisningen och visa för externa intressenter vilka tillgångar Banverket 

har. I dagsläget redovisar Banverket i sin årsredovisning både anslags- och 

lånefinansierade anläggningstillgångar. Samtliga anskaffningsvärden 

avseende anläggningstillgångar som anskaffats före år 1991 har 

mervärdesskatten inkluderat i anskaffningskostnaden på grund av att 
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Banverket inte hade någon avdragsrätt för mervärdesskatt tidigare 

(Banverkets Årsredovisning 2000). 

 

Bo Hansson på Ernst & Young i Linköping anser dock att bedömning 

måste till för att: 

 

”....jag representerar marknadsvärdering och dom reglerna är satta ur spel 

lite grand när det gäller förhållandet mellan Banverket och SJ. Men ni 

måste ändå ta fram näringslivets aspekter på hur man gör så att man har det 

bakom när ni gör er bedömning sen hur Banverket skall göra.”  

 

Stig Thorell, auktoriserad revisor vid Thorell Revision anser att behovet för 

värdering av tillgångar är följande: 

 

”Företagen värderar sina tillgångar externt för att fastställa bolagets 

ställning och som information till marknaden och internt för information 

till ägare, underlag till kalkylmässiga avskrivningar samt prissättning.”  

 

Enligt Marie Andersson på Ernst & Young, är det viktigt att tillgångarnas 

värde för bolaget fastställs korrekt för att ge rätt information till ägare och 

andra intressenter. Vid försäljning av ett företag kan det ske en intern 

värdering av tillgångarnas värde som ligger till underlag för 

försäljningsvärdet av företaget.   

 

5.2.2 Vilka värderingsmetoder tillämpas 

 

Banverket värderar sina färdigställda anläggningstillgångar till de faktiskt 

nedlagda kostnaderna, så kallade produktionskostnader, oberoende av 

finansieringsform, säger Leif Hansson. 
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Leif Hansson diskuterar också möjligheterna för att kunna göra en form av 

standardvärdering av anläggningstillgångar och som exempel nämner han 

signalanläggningar. Det är en likvärdig anläggningstillgång som Banverket 

ofta anskaffar men varje gång som de ska uppföras så får de olika priser av 

underentreprenörerna och detta medför att signalanläggningen också får 

olika värde i balansräkningen.  

 

Leif Hansson tycker att det är missvisande i balansräkningen när exakt 

samma anläggning har olika anskaffningsvärde och han vill eftersträva ett 

mer objektivt värderingsgrund. 

 

Enligt Jan Geijer vid Linköpings Universitet har framför allt de stora 

tekniska institutionerna egenproducerade anläggningstillgångar. Kriterierna 

vid bestämmande av anskaffningsvärdet utgår från att alla nedlagda 

kostnader ska ingå. Men sedan tittar de från fall till fall hur mycket av 

omkostnaderna samt lönekostnaderna som ska ingå i anskaffningsvärdet. 

 

Universitet beräknar inte några kalkylmässiga värden utan använder sig 

endast av anskaffningsvärdet som värderingsgrund, samma belopp som 

finns med i externredovisningen. Jan Geijer anser att fördelen med en 

intern värdering är att då syns de korrekta värdena för en 

anläggningstillgång. Då kan de också använda sig av progressiv 

avskrivning. 

 

Åke Runnstedt, ekonomichef vid Linköpings Kommun berättar att vid 

värdering av egentillverkade anläggningstillgångar så tar kommunen upp 

de faktiskt nedlagda kostnaderna för projektet i balansräkningen. Eftersom 

kommunen tillämpar interndebitering och har prissatt alla tjänster blir det 
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inga svårigheter enligt Åke Runnstedt, att värdera egentillverkade 

tillgångar. I vissa projekt köper de också in extern kompetens och 

kostnaden för detta aktiveras också.     

 

På frågan om hur ABB Stal AB värderar de egentillverkade 

anläggningstillgångarna svarar Ann Sandell följande: 

 

”Den som har jobbat med något som berör investeringen får sedan 

rapportera in sin tid och där anger han vad han har gjort. Om tiden sedan 

avser exempelvis något som har med investeringen att göra så rapporterar 

han det och då läggs kostnaden till investeringen och skrivs av. Men om 

han har jobbat med något runt omkring investeringen till exempel har 

flyttat något för att investeringen ska få plats så läggs det in som en 

omkostnad och kostnadsföres direkt.”  

 

Vidare säger Ann Sandell: 

 

”Man kan ju ha kostnader för ett projekt som inte blir av och de 

kostnadsföres direkt. Men om det är något som direkt kan hänföras till en 

viss investering registreras dom också på investeringen och ingår då i 

anskaffningsvärdet. Så man får sätts start och slutpunkt för en investering. 

Det kan vara jätte svårt för vi kanske gör flera studiebesök innan vi 

bestämmer oss för att titta på flera olika maskiner, ska dessa kostnader ingå 

i anskaffningsvärdet eller inte? Och man kanske gör olika efterkontroller 

som innebär resor. Det är jätte svårt att säga om resorna hör till 

anskaffningsvärdet eller inte. Det får man ju fundera på och ta ställning till. 

De resor som hör till investeringen ska ju naturligtvis ingå.”  
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Ann Sandell berättar också att alla undersökningar som genomförs före 

anskaffandet, exempelvis besök på andra fabriker inte aktiveras. När 

företaget har beslutat vilken anläggning de ska investera i så kommer alla 

kostnader som uppstår efter att beslutet är fattat att ingå i 

anskaffningsvärdet. 

 

Timo Agåker säger under intervjuns gång att vid investeringar i 

väganläggningar inräknas det faktiska kostnaderna som uppstår för att 

investeringen ska kunna tas i bruk. Agåker gav oss följande exempel på 

kostnader; projektering, marklösen, arkeologiska utgrävningar, 

konstruktion och indirekta kostnader proportionellt mot utgift för 

produktion. 

 

5.2.3 Vilka kostnader ska ingå i värderingen  

 

Samtliga respondenter aktiverar inventarier om livslängden överstiger tre år 

och värdet är större än 10 tusen kronor. Mindre företag har en lägre 

beloppsgräns om två tusen kronor. Ovanstående kriterier härrör från 

skattelagstiftningen för att inte företagen ska kostnadsföra för stora belopp 

och därmed påverka det beskattningsbara resultatet. 

 

I praktiken kan det vara svårt att avgöra om det ska anses vara en 

reparation eller investering så vi diskuterade den frågeställningen under 

våra intervjuer. 

 

Ann Sandell särskiljer reparation och investering på följande sätt: 

 

”Det är ju så att om man gör en renovering p å en investering som inte är 

värdehöjande utan som enbart är en renovering så är det en kostnad. Men 
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om det är en förbättring av den gamla investeringen, vilket det oftast blir nu 

för tiden med den moderna teknologin, så blir det naturligtvis en 

investering, Men naturligtvis är vi mycket noga att följa de rådande 

skattereglerna även bokföringsmässigt. Vi gör precis som vi måste göra.”  

 

ABB Stahl AB har en policy som innebär att de inte aktiverar några inköp 

som understiger tio tusen kronor, så kallade korttidsinventarier. 

 

Leif Hansson berättar att Banverket skiljer mellan drift, underhåll, 

nyinvesteringar och reinvesteringar. Drift och underhåll kostnadsföres 

löpande och nyinvesteringar samt reinvesteringar aktiveras i 

balansräkningen. Reinvesteringar är vidmakthållande åtgärder för att 

säkerställa en viss standard eller ge tillgången en högre standard.  

 

Jan Geijer vid Linköpings Universitet påtalar att grunden i gränsdragningen 

är att anläggningen ska kosta högst tio tusen kronor samt ha en livslängd på 

högst tre år. Han belyser också problemet vid inköp av flera olika saker, 

ska det anses vara en enda anläggningstillgång eller ska varje inköp 

behandlas separat och kostnadsföres direkt. Jan Geijer anser att inköp av 

exempelvis möbler till ett konferensrum ska anses som en enda enhet och 

aktiveras. Geijer menar att en stol i sig inte är att betrakta som en 

anläggningstillgång. 

 

Åke Runnstedt berättar att kommunen inte är något skattesubjekt så de 

behöver inte tänka på skattemässiga konsekvenser. Kommunen styrs istället 

av budgeten. Om kommunen exempelvis erhåller 10 miljoner kronor i 

driftsbudgeten för asfaltering så redovisas hela kostnaden mot resultatet d 

vs ingen aktivering sker. 
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Stig Thorell menar att företaget ska aktivera underhåll av tillgångar om det 

medför en förbättring eller att underhållet är värdehöjande. Stig Thorell ger 

ett exempel: 

 

”Om man tänker sig att det ösregnar och en banvall blir bortspolad två 

veckor innan ett större underhåll ska ske, kan man tänka sig att en del av 

reparationen ska aktiveras och en annan del ska kostnadsföras direkt. Jag 

har själv erfarenhet från helikopter branschen och där kan vi som exempel 

ta rotorn på helikoptern. Den ska bytas efter låt oss säga 300 timmar, när 

bytet av rotorn sker aktiveras detta.”  

 

Vad gäller gränsdragningen mellan reparation och investering anser Marie 

Andersson att en reparation måste vara värdehöjande för att aktiveras. Allt 

som inte är värdehöjande ska betraktas som reparation och underhåll och 

ska således belasta resultat. Marie Andersson beskriver sin syn på 

gränsdragningen med ett exempel: 

 

”Om företaget har en stor maskin och en kostsam komponent av maskinen 

går sönder ska den nya komponenten kostnadsföres direkt under 

förutsättning att maskinens prestanda inte avsevärt förbättrats.”  
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5.3 Avskrivningar och anläggningarnas livslängd 
 

I detta stycke beskriver vi hur de undersökta företagen skriver av sina 

anläggningstillgångar samt bedömer dess ekonomiska livslängd. 

 

Vi har undersökt hur respondenterna har räknat fram avskrivningsplaner 

och om de har ett annorlunda system för avskrivningar internt. 

 

Enligt Anders Genstam på Banverkets huvudkontor så är huvudprincipen 

att anläggningen ska vara tagen i drift för att den ska ligga som underlag 

för avskrivningar.  

 

”Om vi tar det här fallet med B otniabanan så innebär det att när man 

släpper på trafiken på en sträcka och det kanske är en del eller hela delen 

om den är klar, så bokar vi om den som färdig investering och det är då 

som vi börjar skriva av den.”  

 

Banverket påbörjar avskrivningarna efter det att banan eller delar av banan 

tagits i bruk.  

 

Anders Genstam berättar om hur likvärdiga anläggningstillgångar kan ha 

olika avskrivningstider beroende av hur projektet är finansierat: 

 

”För de här anslagsfinansierade anläggningarna som jag återkommer till, 

där beräknar vi en schablon, en 40 årig avskrivning på de investeringarna 

medan vi på de lånefinansierade investeringarna tittar mer på vad det är för 

typ av finansiering. Är det tele kanske det här optiska kabelnätets 

transmission har en ganska kort avskrivningstid däremot har vi 

eldriftsanläggningar som ligger på en 30 år. Men just de här 
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anslagsfinansierade anläggningstillgångarna så använder vi den här 

schablonen 40 år rakt av.”  

 

Leif Hansson kommenterar den 40 åriga avskrivningstiden så här:   

 

”40 års avskrivning har funnits länge och man har inte förändrat den. Det 

har utretts och funderats en del på att ändra tiden men det är svårt med så 

här långa avskrivningstider och vi har väl tyckt att vi inte ska ändra tiden. 

Det är bättre att ha en kontinuitet i det här. Sen är det vissa 

anläggningstyper som har kortare avskrivningstid men själva 

grundinvesteringen har 40 års avskrivning. Det vi grundar det på är en 

teknisk livslängd på något sätt. Det här är mycket långsiktiga 

investeringar.”  

 

Vid intervjun med Ann Sandell på ABB Stahl AB så framkom det att de 

använde sig av tre olika avskrivningsmetoder, kalkylmässiga avskrivningar, 

planenliga avskrivningar samt bokföringsmässiga avskrivningar 

(skattemässiga avskrivningar). De kalkylmässiga avskrivningarna beräknas 

på återanskaffningsvärdet men de planenliga avskrivningarna och de 

skattemässiga avskrivningarna beräknas på anskaffningsvärdet. Ingen av 

ovanstående tre alternativ skrivs av med samma belopp. De kalkylmässiga 

avskrivningarna medför oftast högst avskrivning och de planenliga lägst 

avskrivning. 

 

I stora koncerner är det vanligt att det bestäms centralt hur lång livslängd 

en anläggningstillgång har utifrån vilken kategori den tillhör. Ann Sandell 

vid ABB Stahl AB kommenterar anläggningarnas livslängd enligt följande: 
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”ABB har en egen lista för hur lång livslängd våra maskiner och 

anläggningar har. En mekanisk maskin har en livslängd och en travers har 

en annan livslängd och vi följer helt ABB s egna tabell över livslängder när 

vi pratar om den kalkylmässiga och planenliga livslängden. ABB centralt 

bestämmer alltså detta för att det ska vara jämförbart i hela koncernen.”  

 

Enligt Ann Sandell påbörjas avskrivningarna vid inköp av en ny 

produktionsanläggning när produktionen är igång. När de köper in en 

färdig avläggningstillgång, till exempel en truck, så påbörjas 

avskrivningarna den dagen som trucken ankom till bolaget. 

 

Åke Runnstedt förklarar att kommunen påbörjar sina avskrivningar 

månaden efter att inventarierna är inköpta. När det gäller större inköp av 

inventarier eller anläggningar sker avskrivningarna i nästkommande 

kvartal. 

 

Stig Thorell anser att företagets avskrivningsunderlag bör utgå från den 

ekonomiska livslängden med hänsyn tagen till ett tänkt/beräknat restvärde. 

Avskrivningsunderlaget för egentillverkade anläggningstillgångar baseras 

på faktiskt nedlagda kostnader och arbetskostnader. Arbetskostnaderna får 

inte innehålla någon vinstmarginal. 

 

Enligt Marie Andersson ska tillgångarna skrivas av under den period som 

företaget har ekonomisk nytta av tillgångarna. Avskrivningsunderlaget ska 

vara reducerat med eventuella återställningskostnader och restvärde.  
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När det gäller egentillverkade anläggningstillgångar säger Marie 

Andersson: 

 

”Vad gäller egentillverkade anläggningstillgångar ska  samtliga kostnader 

som är direkt hänförbara till att få tillgången i produktion ingå i 

avskrivningsunderlaget. Vid eget nedlagt arbete i en tillgång får endast de 

faktiska kostnaderna ingå, exempelvis har många företag ett internpris 

inklusive vinstmarginal på sina anställda men företagen kan inte använda 

det priset utan de måste räkna bort intervinsten. Sedan måste bolaget 

fundera på vilken avskrivningsmetod som ska användas. 

Redovisningsrådets rekommendation nummer 12 anger vilka olika 

avskrivningsmetoder som företagen får använda sig av. 

 

Timo Agåker säger att avskrivningarna påbörjas när hela väganläggningen 

öppnas för trafik det vill säga när hela vägsträckan är färdig. Varje 

investeringsprojekt har alltid bara ett öppningsdatum. Samtliga 

väganläggningar har en avskrivningstid på 40 år. Vidare säger Agåker att 

alla investeringar under året redovisas över resultaträkningen och vid 

årsbokslutet görs centrala omföringar till balansräkningen. 
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6. ANALYS & SLUTSATS 
 

I kapitel 6 så kommer vi att redogöra för de analyser och slutsatser som vi 

har kommit fram till.  

 

6.1 Värdering av anläggningstillgångar 
 

6.1.1 Intern och extern värdering 

 

Samtliga respondenter hade samma värderingsgrund i den externa och 

interna redovisningen.  

    

Syftet med en intern värdering kan vara att företaget vill ta med alla 

kostnader i anskaffningsvärdet, exempelvis finansieringskostnader. Idag är 

det inte brukligt att ta med lånekostnader vid beräkning av 

anskaffningsvärdet, men i Redovisningsrådets utkast till 

rekommendationen om lånekostnader så föreslår de att lånekostnaderna ska 

tillåtas ingå i anskaffningsvärdet.   

 

Linköpings kommun och Linköpings universitet värderar 

anläggningstillgångarna i externredovisningen till den historiska 

anskaffningskostnaden, någon värdering internt sker inte. Nyttan av intern 

värdering förutsätter att företaget kan sätta priser på sina tjänster och 

produkter.  

 

Alla respondenter var överens om det externa syftet med värdering av 

anläggningstillgångar. Externa syften med värdering styrs av ägarna och 

andra intressenter.  
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Stig Thorell på Thorell Revision AB ger en bra bild av vad den externa och 

den interna värderingen syftar till: 

 

”Företagen värderar sina tillgångar externt för att fastställa bolagets 

ställning och som information till marknaden och internt för information 

till ägare, underlag till kalkylmässiga avskrivningar samt prissättning.”  

 

Bilden nedan visar Banverkets intressenter: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet och behovet av en intern värdering måste enligt oss utgå från en 

beslutsmodell där organisationen sätter informationsvärdet i relation till 

kostnaden för att ta fram informationen. För att återknyta till bild 5 i 

referensramen så anser vi att kostnaden för att upprätta och underhålla två 
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anläggningsregister är större än nyttan av informationen. En Intern 

värdering förutsätter, enligt vår mening, att banverket ska kunna påverka 

sin egen prissättning av produkter och tjänster.   

 

6.1.2 Anskaffningsvärdering 

 

I referensramen tar vi upp fem metoder för värdering av 

anläggningstillgångar, historisk kostnadsredovisning, 

nukostnadsredovisning, återanskaffningsvärde baserad redovisning, 

anskaffningsvärdebaserad redovisning med prisförändringar och exit price 

redovisning.  Respondenterna i undersökningen använder uteslutande den 

historiska kostnadsredovisningen där anskaffningsvärdet för 

anläggningstillgången ligger som grund för värderingen. 

 

Respondenternas värderingsgrund bygger på det verkliga 

anskaffningsvärdet. Värderingen är utförd i enlighet med praxis, god 

redovisningssed, Årsredovisningslagen samt rådande skattelagsstiftning 

 

Flertalet av respondenterna såg svårigheter i att beräkna 

anskaffningskostnaden för en egentillverkad anläggningstillgång. 

 

Redovisningschefen på Banverket ansåg att fördelningsgrunden inte var 

tillräcklig då indirekta kostnader var svåra att hänföra till 

anläggningstillgången. Teoretiskt är värdering av egentillverkade 

anläggningstillgångar enkel att göra men verkligheten är mer komplex. Vid 

värdering av stora och tidsmässigt långa projekt kan det vara svårt att få 

med alla nedlagda kostnader. Det krävs att företaget har en noggrann 

projektredovisning och vid egentillverkade anläggningstillgångar måste de 

ha en fungerande tidsredovisning för personalen som arbetat i projektet. 
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I referensramen framkommer det att anskaffningsvärdet är relevant när det 

gäller att fatta ekonomiska beslut då de grundas på historiska kostnader 

vilka också är verifierbara. Det finns verkliga transaktioner i grunden och 

inte bara gissningar och användningen av historiska kostnader är en metod 

som används under lång tid  

 

Redovisningsrådet säger i sin rekommendation nummer 12 att 

anskaffningsvärdet ska ligga till grund för värderingen av 

anläggningstillgången. Underlaget vid värderingen är de direkt kostnader 

samt de kostnaderna som är direkt hänförbara till iordningsställandet av 

anläggningstillgången.     

 

Vi anser att Banverket bör utvärdera det nuvarande 

projektredovisningssytemet. Vid Beräkning av anskaffningsvärde för 

anläggningstillgångar är det nödvändigt att utarbeta ett redovisningssystem 

så att företaget, på ett tillförlitligt sätt, kan fördela kostnader på objektet. 

Att liknande anläggningstillgångar kan ha olika anskaffningskostnad i 

anläggningsregistret kan bero på en felaktig fördelning av kostnader på 

projekten.   

 

6.1.3 Återanskaffningsvärdering 

 

Alla de intervjuade företagen hade ett anläggningsregister som var mer 

eller mindre detaljerat. Det var främst vid kalkylering som andra värden än 

anskaffningsvärdet tillämpades, en del företag använde sig av 

återanskaffningspris i kalkylering och de var främst representanterna för 

den privata sektorn som använde sig av den vid prissättning.  
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Banverket kan inte påverka sin prissättning utan det är regeringen som 

fastställer banavgifterna, så här finns inget incitament för en kalkylering 

med utgångspunkt från sådan prissättning. Banverket har vidare svårigheter 

att uppskatta ett återanskaffningsvärde då det inte finns någon fungerande 

marknad för tillgångarna. Banverket kan dock med utgångspunkt från 

tidigare nedlagda kostnader på en specifik bansträcka uppskatta ett möjligt 

återanskaffningsvärde vid en framtida nyanläggning av sträckan.  

 

I referensramen hänvisar vi till FASB och deras tre kriterier för mätning av 

återanskaffningskostnaden. Det innebär att företaget ska göra en 

uppskattning av priset för en likvärdig begagnad maskin med samma ålder 

och beskaffenhet eller använda sig av marknadspriset för en likvärdig ny 

maskin med hänsyn till värdeminskningen alternativt att använda 

marknadspriset för en ny förbättrad maskin med avdrag för eventuella 

nackdelar och värdeminskning hos den innehavda maskinen.  

 

Då rälsanläggningen har en lång livslängd (40 år) så blir beräkningen av ett 

återanskaffningsvärde mycket osäker och således kan informationsvärdet 

ifrågasättas. Vi anser att en återanskaffningsvärdering av egentillverkade 

tillgångar är svår att göra då det ofta inte finns någon marknadspris för 

anläggningstillgången.   

 

6.1.4 Marknadsvärdering 

 
Respondenterna tillämpade inte marknadsvärdet när de värderade 

tillgångarna. Marknadsvärdet användes endast vid försäljning om det fanns 

en andrahandsmarknad för tillgången ifråga. 
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I problembeskrivningen ställde vi frågan om det är svårare att värdera 

järnvägsanläggningar när det inte finns något marknadsvärde. Vi kan nu 

konstatera att marknadsvärdering har betydelse om anläggningstillgången 

ska säljas eller om redovisning av anläggningstillgångar sker med hjälp av 

exit price metoden.  

 

I referensramen framgår det att det både finns för- och nackdelar med att 

använda exit price metoden. Fördelen med metoden är att den visar löpande 

prisförändringar och tillfredställer intressenterna med aktuell information. 

Nackdelar med metoden är att den bara ger relevant information om 

företaget ska likvideras. Marknadsvärdet kan vara lågt för tillgången och 

speglar inte värdet som den har i företaget d v s bruksvärdet. 

 

För att kunna fastställa ett marknadspris bör det finnas en fungerande 

marknad för anläggningstillgången, d v s att det finns en eller flera 

intresserade köpare. Sannolikt finns det köpare på vissa bansträckor i det 

kapilläranätet och möjligtvis även på attraktiva bansträckor i stomnätet, 

men i dagsläget kan inte köparna preciseras och således har 

järnvägsanläggningen ingen given marknad. Det har inte diskuteras någon 

utförsäljning av statens infrastruktur och troligtvis kommer det inte att ske. 

 

Enligt ovanstående resonemang har Banverket för tillfället ingen nytta av 

en marknadsvärdering då de varken tillämpar exit price metoden eller har 

för avsikt att avhända sig tillgångarna. Om Banverket privatiseras i 

framtiden och de nya ägarna väljer att sälja delar av järnvägarna kan det bli 

aktuellt med att finna ett marknadsvärde. Vid en eventuell försäljning får 

Banverket vid framtagning av marknadsvärde då söka internationella 

jämförelser. 
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6.1.5 Standardvärdering 

 

Leif Hansson vill också använda standardvärdering när det gäller 

anläggningstillgångar. En standardvärdering av Banverkets 

egenproducerade järnvägsanläggningar är svår att använda eftersom alla 

järnvägsbyggen har olika förutsättningar.  

 

Exempelvis är projekterings- och byggnadskostnaderna olika beroende av 

miljö och landskap. Det är generellt mer kostsamt att anlägga en järnväg i 

tätortsmiljö jämfört med glesbygden. Landskapet påverkar också 

kostnaderna för projektet eftersom det är betydligt mer resurskrävande att 

anlägga en järnväg genom berg och över vatten jämfört med mer lätt 

tillgängliga områden. Svårigheten med en standardvärdering är uppenbar 

när vi beaktar dessa faktorer.  

 

Standardvärdering av anläggningstillgångar diskuteras inte inom 

redovisningsteorin eftersom anläggningstillgångar vanligtvis är specifika.  

 

Vi anser att det är omöjligt för Banverket att använda någon form av 

standardvärdering för de egentillverkade järnvägstillgångarna. Om 

Banverket ska följa god redovisningssed är standardvärdering uteslutet på 

grund av att det innebär att varje projekt/objekt ska värderas till de faktiskt 

nedlagda anskaffningskostnaderna.  

 

En standardvärdering kan bara bli aktuell om Banverket kan förhandla sig 

till ett avtal där de erhåller ett fast pris på någon del av 

anläggningstillgången under en given tidsperiod. Som exempel kan tas om 

någon leverantör erbjuder sig att tillverka signalanläggningar till ett givet 

pris under en given tidsperiod, då kan den delen av investeringen 
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standardiseras. En standardvärdering för hela rälsanläggningen anser vi inte 

vara realiserbar då bland annat prospekteringsarbetet är omöjligt att 

standardisera beroende av skiftande terräng.   

 

6.1.6 Omkostnader vid investeringar 

 

Leif Hansson på Banverket vill aktivera samtliga omkostnader vid 

investeringar, med samtliga omkostnader menar Leif direkta och indirekta 

kostnader. Naturligtvis är det mer rättvisande om alla faktiska omkostnader 

ingick i anskaffningsvärdet men i praktiken är det svårt att fördela indirekta 

omkostnader på ett rättvisande sätt. RR 12 betonar att endast direkt 

hänförbara kostnader får ingå i anskaffningsvärdet. Om Banverket skulle 

aktivera samtliga omkostnader strider det mot god redovisningssed. 

 

Vi anser att Banverket bara kan aktivera omkostnader som är direkt 

hänförliga till investeringen. Indirekta kostnader som exempelvis 

administrationskostnader går inte att mäta på ett tillförlitligt sätt. För att 

komma till rätta med problemet gäller det att Banverket utarbetar ett 

internredovisningssystem där uppgifter om nedlagda arbetstimmar och 

materialåtgången kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

 

6.1.7 Reparation eller investering? 

 

Vi har under intervjuerna diskuterat gränsdragningen mellan reparation och 

investering. Reparation innebär enligt respondenterna, underhåll och 

avhjälpande av driftstörningar. Investering i en befintlig 

anläggningstillgång ansågs vara en förbättring av tillgångens kapacitet.  
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Banverket skiljer mellan drift, underhåll, nyinvesteringar och 

reinvesteringar. Drift och underhåll kostnadsföres direkt och 

nyinvesteringar samt reinvesteringar aktiveras. När Banverket använder 

begreppet reinvesteringar innebär det att de gör åtgärder för att 

vidmakthålla en viss standard eller att objektet får en högre standard. 

 

Ann Sandell på ABB Stal AB särskiljer reparation och investering på 

följande sätt: 

 

”Det är ju så att om man gör en renovering på en investering som inte är 

värdehöjande utan som enbart är en renovering så är det en kostnad. Men 

om det är en förbättring av den gamla investeringen, vilket det oftast blir nu 

för tiden med den moderna teknologin, så blir det naturligtvis en 

investering, Men naturligtvis är vi mycket noga att följa de rådande 

skattereglerna även bokföringsmässigt. Vi gör precis som vi måste göra.”  

 

Enligt ÅRL 4 kap, §3, 5st, framgår det att kostnader för värdehöjande 

förbättringar får aktiveras och enligt lagen så ska inte kostnader för 

vidmakthållande av standarden aktiveras. I RR 12 står det att tillkommande 

utgifter endast får läggas till anskaffningsvärdet om tillgångens prestanda 

har förbättrats i förhållande till den ursprungliga prestanda.      

Vi anser att vissa av Banverkets reinvesteringar ska belasta resultatet när de 

uppstår. Om standarden ökar tycker vi att reinvesteringen ska aktiveras 

men när det handlar om att vidmakthålla standarden för en 

järnvägsanläggning så likställer vi det med service och underhåll vilket 

enligt god redovisningssed ska kostnadsföras. 
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6.1.8 Oförutsedda kostnader 

 

Vi har tidigare diskuterat om oförutsedda kostnader i samband med 

egentillverkning ska aktiveras eller inte. Enligt Bo Hansson på Ernst & 

Young i Linköping aktiverar SAAB endast oförutsedda kostnader om det 

ger kunden något mervärde. Om det uppstår andra kostnader under 

tillverkningen som inte medför att kunden får något mervärde så 

kostnadsföres dessa i den perioden då de uppstår. En jämförelse mellan 

SAAB och Banverket är inte rättvisande eftersom Banverkets kunder inte 

betalar extra för något mervärde. Det är också svårt att påvisa något 

mervärde vad gäller en järnvägsanläggning.  

 

Enligt RR 12 ska alla kostnader som är direkt hänförbara till att få 

anläggningen i bruk tas med i vid värderingen av egentillverkade 

anläggningstillgångar.  

 

Vi anser att oförutsedda kostnader endast ska aktiveras om det är ett led i 

utvecklingsprocessen av anläggningstillgången och därmed bidrar till att 

dess funktion eller förbättrar tillgången ifråga. Oförutsedda kostnaderna 

som varken bidrar till funktionen eller förbättrar tillgången ska således 

kostnadsföras direkt.  

 

6.1.9 Återställandekostnader 

 

En av nyheterna i RR 12 som vi tidigare har diskuterat är att bolagen redan 

vid anskaffningstidpunkten ska ta hänsyn till eventuella rivnings- och 

bortforslingskostnader för tillgången.  
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Om Banverket ska följa god redovisningssed kommer de att beröras av 

ovanstående nyhet i RR 12. Banverket ska ta hänsyn till rivningskostnader 

när de fastställer anskaffningsvärdet om de kan uppskattas. De estimerade 

rivnings- och återställningskostnader ska diskonteras till nuvärde vid 

anskaffningstillfället. 

 

När Banverket anlägger en järnvägssträcka är syftet att den ska vara i bruk 

under en lång tid framöver. Vi anser inte att det är möjligt för Banverket att 

med säkerhet fastställa eventuella rivnings- och återställningskostnader.  

 

De järnvägsspår som inte längre används ligger oftast kvar, som exempel 

kan vi nämna sträckan mellan Mora och Vansbro i Dalarna. Den 

järnvägssträckan har lagts ned för många år sedan men rälsen ligger 

fortfarande kvar och Banverket har vad vi vet inga planer på att återställa 

marken. 

 

Eftersom Banverket i stor utsträckning inte återställer marken efter att de 

slutat använda en järnvägssträcka så finns det ingen kostnad att ta hänsyn 

till vid beräkning av anskaffningsvärdet. Rivnings- och 

återställningskostnader ska omprövas varje år och skulle Banverket bli 

tvingade att återställa vissa järnvägssträckor får de då ta kostnaderna i 

beaktande.  

 

6.2 Avskrivningar 
 

I undersökningen har det framgått att den avskrivningsmetod som används 

är den så kallad linjära avskrivningsmetoden, där företagen skriver av med 

samma belopp varje år. Orsaken till att den används är enligt 

respondenterna enkelheten med användandet. 
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Enligt Marie Andersson Ernst & Young så ska tillgångarna skrivas av 

under den period som företaget har ekonomisk nytta av tillgångarna. 

Avskrivningsunderlaget ska vara reducerat med eventuella 

återställningskostnader och restvärde. 

 

RR 12 har trätt i kraft år 2001 och rekommendationen innebär att 

metoderna för avskrivningar har blivit fler och bättre klarlagda. Före RR 12 

var det FAR:s rekommendation nummer 3 som behandlade redovisning av 

anläggningstillgångar och där framgick inte vilka avskrivningsmetoder som 

företagen kunde använda. 

 

Den interna avskrivningen kan göras efter någon annan av de metoder vi 

har tagit upp under rubriken avskrivningsmodeller i referensramen. 

Avskrivningarna är till för att spegla anläggningstillgångens utnyttjande 

och det kan i många fall inte antas vara linjär. De andra 

avskrivningsmetoderna är svårare att använda och kräver stor kunskap 

medan den linjära metoden används för att den är enkel tillämpa att.    

 

Banverket skriver av anläggningstillgångarna linjärt. Avskrivningstiden 

varierar mellan 3-40 år. Järnvägsanläggningarna skrivs av under 40 år. Leif 

Hansson kunde inte förklara varför de använder 40 år utan säger att de 

alltid har använt den avskrivningstakten. Leif betonar att de inte kommer 

att beräkna någon ny avskrivningstakt eftersom de anser att kontinuiteten i 

avskrivningarna är viktigare att behålla.  

 

Vid bedömning av systematiska allokeringar över tiden sker en subjektiv 

bedömning av livslängden. Nackdelen med den subjektiva värderingen är 

att företag kan använda avskrivningarna som resultatreglerare vid sämre 
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tider. Företagen kan dock inte använda avskrivningarna för att undvika 

skatteeffekter under bra tider eftersom skattelagstiftningen stoppar för höga 

avskrivningar. 

 

I Banverkets fall, anser vi dock, att de ska ompröva den 40 åriga 

avskrivningstiden på järnvägsanläggningar då både teknik och material 

fortlöpande förbättras vilket påverkar livslängden på tillgången.  
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6.3 Sammanfattade slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att ge svar på de två frågorna som ställdes i 

problemformuleringen samt en sammanfattning av de slutsatser vår studie 

har lett fram till.  

 

Hur ska egentillverkade anläggningstillgångar värderas och vilka 

kostnader ligger till grund för värderingen? 

 

I referensramen tog vi upp ett flertal värderingsmetoder och i kan nu 

fastställa att historisk kostnadsvärdering är den metoden som används i 

praktiken. Enligt RR 12 så ska värdering ske till anskaffningsvärdet och det 

innebär att företagen inte kan använda sig av de övriga metoderna. Vid 

internvärdering kan dock de andra värderingsmetoderna tillämpas, men 

ingen av respondenterna tillämpade en annan värderingsmetod internt. 

Anledningen till att respondenterna inte gör någon intern värdering är att 

det ofta för omständligt och tidsödande. Vi anser att den historiska 

kostnadsvärderingen är en tillförlitlig metod där anskaffningskostnaden kan 

verifieras. Syftet och behovet av en intern värdering måste enligt oss utgå 

från en beslutsmodell där organisationen sätter informationsvärdet i 

relation till kostnaden för att ta fram informationen. En Intern värdering 

förutsätter, enligt vår mening, att företaget ska kunna påverka sin egen 

prissättning av produkter och tjänster.   

 

Vid en värdering ska de direkta kostnaderna medräknas till 

anskaffningsvärde samt de omkostnader som är direkt hänförliga till 

investeringen. Indirekta kostnader som exempelvis 

administrationskostnader kan, om internredovisningssystemet är förfinat, 
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beräknas på ett tillförlitligt sätt och därmed medräknas i värdet. För att 

erhålla ett tillförlitligt värde på en egentillverkad anläggningstillgång krävs 

det en noggrann projektredovisning och ett fungerande 

tidsredovisningssystem. 

 

Vad det gäller reinvesteringar så menar vi att om standarden ökar ska 

reinvesteringen aktiveras. När det gäller att vidmakthålla standarden för 

anläggningstillgången så likställer vi det med service och underhåll vilket 

enligt god redovisningssed ska redovisas som en direkt kostnad. Vi anser 

att i Banverkets fall ska reinvesteringar belasta resultatet när de uppstår.  

 

Vi anser att oförutsedda kostnader endast ska aktiveras om det är ett led i 

produktionsprocessen av anläggningstillgången och därmed bidrar till dess 

funktion eller förbättrar tillgången ifråga. Oförutsedda kostnaderna som 

varken bidrar till funktionen eller förbättrar tillgången ska således 

kostnadsföras direkt.  

 

Vi anser att rivnings- och återställningskostnader är svåra att uppskatta när 

de ligger långt fram i tiden. Vi kan tänka oss att ett kärnkraftverk har 

avsevärda kostnader för återställning och om dessa kostnader inte 

medräknas vid en värdering så kommer tillgången övervärderas. Risken för 

övervärdering torde leda till att försiktighet tillämpas och att rivnings- och 

återställningskostnader omprövas varje år. 

 

Hur ska den systematiska allokeringen av egentillverkade 

anläggningstillgångar göras och vilka faktorer påverkar i så fall 

fördelningen? 
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Den systematiska allokeringen ska avspegla den verkliga 

nyttjandeperioden. De faktorer som påverkar fördelningen är främst den 

ekonomiska livslängden, restvärdet och eventuella återställningskostnader. 

Restvärdet sänker avskrivningarna medan återställningskostnaderna istället 

ökar avskrivningarnas storlek. Alla i undersökningen tillämpade en linjär 

avskrivningsplan och det kan ifrågasättas om förbrukningen av en tillgång 

kan anses vara linjär. Enkelheten med en linjär avskrivningsplan är den 

bidragande orsaken till att använda metoden.  

 

Vi anser att förbrukningen av resursen d v s kostnaden ska matchas mot 

intäkterna. Om förbrukningen sedan är linjär, degressiv eller progressiv 

beror på respektive anläggningstillgång. Vi anser att kontinuitet i 

avskrivningsplanen är viktigt men i detta fall är det mer betydelsefullt att 

avskrivningarna avspeglar den verkliga nyttjandeperioden. Om ett bolag 

kontinuerligt gör felaktiga allokeringar av förbrukningen innebär det i 

längden att redovisningen förlorar sitt informationsvärde. 
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     Bilaga 1 

Frågemall 
 

 

1. Vilket är behovet av att anläggningstillgångar värderas internt/externt. 

2. Hur värderas de egentillverkade anläggningstillgångarna? 

3. Vilka värderingsmetoder använder ni? 

4. Har ni något internt anläggningsregister? 

5. Vilka kostnader ska ingå i värderingen? 

6. Hur hanteras omkostnader och oförutsedda kostnader? 

7. kostnadsförs utgifter för service och underhåll? 

8.Vilka kriterier ställs för att kostnader för service och underhåll ska 

aktiveras? 

9. Vilka avskrivningsplaner använder ni? 

10. Vad avgör valet av avskrivningsplan? 

11.Ekonomisk och teknisklivslängd hur påverkar det valet av 

avskrivningsplan? 

12.När påbörjas avskrivningarna? 

13.Tas restvärdet i beaktande? 

14.Återställandekostnader används de och i så fall hur sker beräkningen? 

 


