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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Redovisningsrådet, som utfärdar svenska redovisningsrekommendationer, publicerade 
i augusti 2000 rekommendation nr 17, Nedskrivningar. Syftet med rekommendationen är att visa 
på vilka värderingsmetoder som ska gälla för att säkerställa att tillgångar inte är redovisade till ett 
för högt värde. Rekommendationen trädde i kraft den 1 januari 2002. Avgivna årsredovisningar 
för 2002 är därmed första gången rekommendationen måste tillämpas. RR 17 är en översättning av 
en internationell standard, i detta fall IAS 36, vilken publicerades i juni 1998 av dåvarande IASC 
(International Accounting Standards Committee). Före RR 17 var det FAR:s rekommendation om 
redovisning av materiella anläggningstillgångar som innehöll ett avsnitt om nedskrivningar. 
Avsnittet i FAR 3 innehöll formuleringar liknande de i IAS 36. 
 
Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte är dels att undersöka vilka skillnader införandet av 
RR 17 har medfört för företagens värderingsrutiner av tillgångar, dels hur informationen i 
årsredovisningen förändrats. Vi avser också att undersöka om införandet inneburit förändringar i 
revisorernas granskningsrutiner avseende nedskrivningar. 
 
Våra tre frågeställningar är: Vilka skillnader har införandet av RR 17 medfört för svenska företag i 
värderingsprocessen av sina tillgångar? Hur har informationen i företagens årsredovisning 
förändrats efter införandet av RR 17? Hur har införandet av RR 17 påverkat revisorernas 
granskningsrutiner avseende nedskrivningar? 
 
Avgränsningar: Vi har valt att avgränsa oss till nedskrivningar av immateriella tillgångar såsom 
goodwill och patent, samt nedskrivningar av materiella tillgångar. Finansiella tillgångar tas inte 
upp. Med revisorernas granskningsrutiner avses enbart den granskning som utförs på 
nedskrivningar av tillgångar enligt RR 17. 
 
Genomförande: I undersökningen har tre metoder för datainsamling använts. Dessa är 



litteraturstudier, fyra intervjuer samt studie av fyrtio årsredovisningar, två per företag. 
 
Resultat: Tillämpningen av RR 17 har inte medfört några principiella skillnader vare sig för 
företagen eller för revisorerna. Till yttermera visso kan dock vissa, mindre förändringar skönjas. 
Den största förändringen som vi observerar i denna uppsats är att RR 17 innebär en mer detaljerad 
rekommendation än tidigare, vilket ökar kraven på företagens dokumentation i samband med 
värderingen av tillgångarna. Det har i sin tur förändrat revisorernas granskningsrutiner i den 
meningen att revisorn har bättre stöd för att kräva av företagen att genomföra värderingen på ett 
sätt som överensstämmer med rekommendationen. 
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Abstract 
Background: Redovisningsrådet, who publish Swedish GAAP, published in august 2000 its 
standard no 17, Write-downs. The standards purpose is to present valuation methods that are to 
be applied for the ensurement of assets not being overvalued. The standard became effective in the 
1st of January 2002. Consequently, annual reports for 2002 are the first time the standard has to be 
put into practice. RR 17 is a translation of an international standard, in this case IAS 36, published 
in June 1998 by the former IASC (International Accounting Standards Committee). Before RR 17 
there was another standard, FAR 3, which contained a section concerning write-downs. The 
section in FAR 3 contained formulations similar to those in IAS 36. 
 
Purpose and inquiries: The purpose of this master thesis is partly to look into what differences the 
application of RR 17 has implied to the companies´ asset valuation methods, partly how the 
information in the annual reports has changed. We also intend to examine if the application has 
implied changes to the auditors in their audit routines regarding write-downs. 
 
Our three inquiries are: What differences has the application of RR 17 implied for Swedish 
companies in their asset valuation methods? How has the information in the companies annual 
reports changed after the implementation of RR 17? How has the implementation of RR 17 affected 
the auditors auditing routines regarding write-downs? 
 
Delimitations: We have chosen to delimit the examination to write-downs on tangible and 
intangible assets. Financial assets is not included. 
 
Method: Three methods have been used for the collection of data. These are literary studies, four 
interviews and a study of forty annual reports, two per company. 
 
Result: The application of RR 17 has not implied any fundamentally differences neither for the 
companies, nor for the auditors. Yet, we can discern some minor differences. The largest difference 



observed in this thesis is that RR 17 implies a standard more detailed than before. This means that 
the companies´ documentation regarding valuation of their assets needs to be more detailed. This 
in turn has implied changes in the auditors auditing routines in a sense that the auditor gets better 
support to put pressure on the companies to accomplish the valuation according to the standard. 
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Inledning 
 
”Börsens storbolag slår rekord i nedskrivningar”. Så inleddes en artikel i 
Dagens Industri (2002-11-15) efter att flera stora företag lämnat sina 
kvartalsrapporter för det tredje kvartalet 2002. Artikelns fokus var ställt på att 
många bolag under högkonjunkturen gjort dåliga investeringar, exempelvis i 
form av alltför dyra företagsköp. ”Det är dessa investeringar som nu skrivs ned, 
menar”, menar Mats Nyman på Handelsbanken i artikeln. Han kan inte erinra 
sig att börsens storbolag gjort nedskrivningar i den storleksklassen sedan början 
av 1990-talet. Vi bestämde oss för att studera den reglering som finns för 
nedskrivningar, RR 17 Nedskrivningar. Rekommendationen var ny, vilket fick 
oss att fokusera på vilka skillnader den kan ha medfört när den infördes, vilket 
mynnade ut i följande uppsats. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 

edovisningsrådet, som utfärdar svenska redovisningsrekommendationer, 
publicerade i augusti 2000 rekommendation nr 17, Nedskrivningar. Syftet 

med rekommendationen är att visa på vilka värderingsmetoder som ska gälla för 
att säkerställa att tillgångar inte är redovisade till ett för högt värde. 
Rekommendationen är tillämplig på alla slags tillgångar utom sådana som 
omfattas av andra av Redovisningsrådet utgivna rekommendationer.1 Finansiella 
tillgångar omfattas endast i form av aktier i dotterbolag, intressebolag samt joint 
ventures. Övriga finansiella tillgångar omfattas inte av RR 17. 
Rekommendationen var tänkt att träda ikraft den 1 januari 2001, men beslut togs 
den 19 december 2000 att ikraftträdande skulle ske först den 1 januari 2002. 
Anledningen var att företagen inte ansågs hinna införa förändringen till det 
utsatta datumet. Avgivna årsredovisningar för 2002 är därmed första gången 
rekommendationen måste tillämpas.2 Tillämpning ska ske i företagets finansiella 
rapporter, med andra ord ska nedskrivningen redovisas i balansräkning och 
resultaträkning. Vidare ska information ges i noter om bland annat storleken på 
nedskrivningen, eventuell återföring (reversering) av en nedskrivning samt 
tillämpad värderingsmetod. Redovisningsrådets rekommendationer ska följa 
IAS (International Accounting Standards) och avvikelser från det ska endast 
förekomma om det inte är förenligt med svensk lagstiftning eller om det finns 
andra starka skäl (FAR 2001). Således är RR 17 en översättning av en 

                                           
1 RR 2 Varulager, RR 9, Inkomstskatter, RR 10 Entreprenaduppdrag och RR 29 Ersättning till 
anställda. 
2 Redovisningsrådet uppmuntrade till tidigare användning av rekommendationen, men kravet 
på användande började inte gälla förrän 1 januari 2002. 

R 
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internationell standard, i detta fall IAS 36, vilken publicerades i juni 1998 av 
dåvarande IASC (International Accounting Standards Committee)3. 
 
IAS 36 trädde i kraft den 1 juli 1999 och det var framförallt två anledningar till 
att rekommendationen kom till. Den första var att rekommendationen ansågs 
viktig för att den i många länder införde ett nytt synsätt på hur och när 
nedskrivningar ska göras. Den andra anledningen var att rekommendationen om 
redovisning av immateriella tillgångar inklusive goodwill förutsatte att reglerna 
för när nedskrivningar behövdes göra var entydiga. En av nyheterna med IAS 36 
var att nedskrivningar ska resultatföras i samtliga fall så snart det verkliga värdet 
(≈fair value4) på en tillgång understiger bokfört värde. I de fall förutsättningarna 
för nedskrivningen inte längre föreligger ska nedskrivningen återföras. Tidigare 
gällde att nedskrivning endast skulle göras om värdeminskningen ansågs 
varaktig över tiden.5 Kraven på att göra en nedskrivning har således blivit 
strängare, samtidigt som möjligheterna att återföra nedskrivningen är detsamma. 
RR 17 är som nämnts en översättning av IAS 36. Dock finns vissa skillnader, 
vilka består av en anpassning till den svenska lagstiftningen. Framförallt rör 
denna anpassning behandlingen av de fall då en tillgång värderas i IAS 36 med 
utgångspunkt från annan grund än anskaffningsvärdet, till exempel enligt 
”Allowed Alternative Treatment” i IAS 16 Property Plant and Equipment som 
tillåter omvärdering (revaluation) av en tillgång (IAS 16 p.29). En sådan annan 
värderingsgrund är inte förenlig med årsredovisningslagens fjärde kapitel, varför 
en anpassning gjorts i RR 17 (RR 17 p.122). 
 
Rundfelt (1998) för en diskussion kring vilka konsekvenser införandet av IAS 
36 skulle kunna få för Sverige. Det bör uppmärksammas att Rundfelt skrev detta 
1998, året innan IAS 36 infördes, och innan den svenska rekommendationen var 
färdig. Enligt Rundfelt är IASC:s rekommendation snarlik det dåvarande 
svenska regelverket. Före RR 17 var det FAR:s rekommendation om 
redovisning av materiella anläggningstillgångar som innehöll ett avsnitt om 
nedskrivningar (FAR 3 p.6). Avsnittet i FAR 3 innehöll formuleringar liknande 
de i IAS 36. Den svenska rekommendationen var något vagare skriven, men den 
stora likheten var att nedskrivningen skulle baseras på ett nuvärde av framtida 
inbetalningsöverskott. Trots denna likhet ansåg Rundfelt att IASC:s 
rekommendation skulle få stora konsekvenser för svensk redovisning. Praxis 
skulle komma att förändras enligt Rundfelt, på grund av den uppräkning av 
indikationer som IAS 36 räknar upp. Framförallt är det kravet på att 
                                           
3 IASC:s roll som utgivare av internationella redovisningsstandards är sedan 2001 övertagen 
av IASB, International Accounting Standards Board. 
4 Definitionen på fair value är, enligt IASB: ”…is the amount for which an asset could be 
exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm´s length transaction”. 
5 Beräkningen gjordes utifrån en bedömning av nuvärdet av kassaströmmarna som tillgången 
ger upphov till. 
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nedskrivning måste övervägas då lönsamheten är lägre än marknadens 
avkastningskrav. Indikationerna delas in i externa och interna indikationer och 
ska ligga till grund för att fastställa om det finns ett nedskrivningsbehov i 
företaget. Som namnet antyder är de externa indikationerna exogena variabler, 
med andra ord av sådan art som företaget självt svårligen kan påverka, 
exempelvis marknadsräntor. De interna indikationerna, eller endogena 
variablerna, berör företagets tillgångar direkt. Punkt 7 i RR 17 anger följande: 
 
”När företaget tar ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov skall 
åtminstone följande indikationer beaktas:” 
 
Externa indikationer 

a) Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av 
andra orsaker än tillgångens ålder eller normala användningssätt. 

b) Väsentliga förändringar i teknologi, marknadsförutsättningar eller i den 
ekonomiska och legala miljön har inträffat under perioden, eller väntas 
inträffa inom en snar framtid, med negativa effekter på den marknad som 
tillgången är avsedd för. 

c) Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar har 
ökat under perioden på ett sätt som kan förväntas påverka den 
diskonteringsfaktor som används för att beräkna tillgångens 
nyttjandevärde och väsentligt minska tillgångens återvinningsvärde. 

d) Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet. 
 
Interna indikationer 

e) Tillgången är tekniskt föråldrad eller har skadats. 
f) Betydande förändringar har ägt rum under perioden eller väntas äga rum 

inom en snar framtid, som på ett negativt sätt påverkar möjligheten att 
utnyttja tillgången för avsett ändamål. Ett exempel kan vara att företaget 
planerar att avveckla eller omstrukturera den verksamhet till vilken 
tillgången hör eller att avyttra tillgången i förtid. 

g) Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre, 
eller kommer att bli sämre, än vad som tidigare antagits. 

 
I den därpå följande punkten åtta sägs att de uppräknade indikationerna inte är 
fullständiga utan att även andra indikationer kan finnas i det enskilda fallet. 
Innebörden av det får tolkas som att det krävs att företaget måste göra en 
helhetsbedömning. 
 
I de fall det finns indikationer på att en tillgång behöver skrivas ner är det 
möjligt att företaget behöver göra nya bedömningar av exempelvis tillgångens 
avskrivningsmetod. En sådan bedömning ska göras även om företaget kommer 
fram till att något nedskrivningsbehov inte föreligger. 
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1.1.1 Övervärderade tillgångar 
 
På OM Stockholmsbörsen finns cirka etthundra rörelsedrivande bolag vars 
börsvärde ligger under deras redovisade egna kapital (Veckans Affärer, 2002-
11-18). Enligt Redovisningsrådet är det en indikation på att tillgångarna kan 
vara för högt värderade. Problemet kan bland annat ligga i för högt värderade 
immateriella tillgångar, såsom goodwill eller egenutvecklade programvaror, 
vilket innebär att företag antingen har betalat för mycket när de förvärvat andra 
bolag eller överskattat värdet på sina egna utvecklingsinsatser. Tydliga exempel 
finns i IT-branschen där stora nedskrivningar av tillgångar varit nödvändiga de 
senaste åren. Även investeringar i materiella tillgångar kan vara övervärderade, 
något som Telia fått erfara under 2002 då bolaget i sin tredje kvartalsrapport 
redovisade nedskrivningar på 12 miljarder kronor. Nedskrivningarna har 
framförallt gjorts på företagets internationella fibernät, vilket enligt nuvarande 
ledning var övervärderat. 
 

”I storstädningen inför samgåendet med Sonera var fibernätet inte 
längre centralt, därmed gick det att värdera ned. Hur siffran blev just 
nio miljarder (de övriga tre miljarderna kommer från danska äventyr) 
är svårare att veta.” 
(DN Ekonomi, 2003-04-20) 

 
Telia är inte på något sätt ensamt om att behöva göra stora nedskrivningar. Flera 
av de större företagen på börsen, oavsett bransch, har skrivit ner stora värden 
den senaste tiden, något som följande citat visar på. 
 

”Börsens storbolag slår rekord i nedskrivningar. Tio av de 30 mest 
omsatta bolagen på A-listan har tvingats skriva ned sina tillgångar 
under det tredje kvartalet. Bakom nedskrivningarna döljer sig 
misslyckade investeringar. Sammanlagt har de tio bolagen skrivit bort 
värden på 35 miljarder.” 
(Dagens Industri, 2002-11-15) 

 
”Men vore problemen med värderingen av tillgångarna enbart en 
historisk parentes, som kunde hänföras till en speciell bransch, skulle 
saken vara enkel, men det är den inte.” (SvD Näringsliv, 2002-10-26) 

 
Övervärderade tillgångar i företagens balansräkningar är ingen ny företeelse. 
Vid börskraschen 1929 anklagades företagens redovisningsavdelningar för att 
vara delvis ansvariga för den ekonomiska depressionen. Anledningen var att 
många företag hade övervärderad goodwill i sina balansräkningar som följd av 
den stora förvärvsvågen mellan 1920-1929 (Kam, 1997). I slutet av 1980-talet 
var det vanligt att fastighetsbolag övervärderade sina fastigheter. Dessa, så 
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kallade ”luftslott”, orsakade en kraftig fastighetskrasch, med stora 
nedskrivningar av de materiella tillgångarna som följd. Mer aktuella händelser 
är som nämnts IT-kraschen i slutet av 1990-talet. Skillnaden var att det rörde sig 
om immateriella tillgångar i verksamheten, det vill säga processer, varumärken, 
goodwill och intellektuellt kapital, som var felvärderade i bolagen. 
 
Nedanstående citat belyser svårigheterna med att värdera immateriella 
tillgångar. En stor del av tillgångarna i framförallt IT-företagen utgörs av 
immateriella tillgångar. En orsak till det är att många IT-företag köpte andra, 
mindre IT-företag för att kunna tillgodogöra sig den kunskap som fanns i det 
mindre företaget. Förvärven ledde till höga goodwillposter i balansräkningen 
och detta har utsatts för kritik. 
 

”Utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad ekonomi gör också att 
värderingen av tillgångar blir svårare att göra. Värdet av idéer, 
kunskapen hos medarbetare, varumärken och andra immateriella 
tillgångar är svårare än värderingen av en maskin som har ett 
bestämt inköpsvärde.” (TT Nyhetsbanken, 2002-06-27) 

 
 
1.1.2 Goodwill 
 
Affärsvärldens skribent Johan Johnzon skrev i september 2002 en artikel om 
”Goodwillbubblan” (Affärsvärlden, 2002-09-04). Artikeln bygger på den 
sammanställning Affärsvärlden gjorde 2002 av balansräkningarna för cirka 200 
av börsens största bolag under åren 1998 till 2001 (Affärsvärlden, 2002-03-06). 
Genomgången visade att balansräkningarnas sammansättning förändrats 
markant under tidsperioden. Bland annat påvisades att goodwillposterna vuxit 
med 136 procent samtidigt som det egna kapitalet växt 36 procent under samma 
period. I förhållande till det egna kapitalet hade andelen goodwill nästan 
fördubblats, från 22 procent till 37 procent. Undersökningen visade på att en del 
företag har goodwillvärden som till och med överstiger hela det redovisade egna 
kapitalet, se tabell nedan. 
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Tabell 1.1 Börsens ballonger 
 
 Redovisat Redovisad 
Bolag eget kap (MSEK)        goodwill (MSEK) Goodwill/EK (%) 
Assa Abloy 12180   14709 121 
ABB (MUSD)   2224     2811 126 
Eniro   4694     5583 119 
Observer   1930     2666 138 
Securitas 11026   17279 157 
 
Källa: Affärsvärlden, 2002-09-04, eget urval. 
 
De senaste årens nedskrivningar har främst avsett tillgångsslaget goodwill. 
Enligt Johnzon finns det två starka skäl som talar för att ytterligare 
nedskrivningar väntar. Det första handlar om att ”förtroendet för börsen i 
allmänhet och för resultat- och balansräkningar i synnerhet är kört i botten” 
(Affärsvärlden, 2002-09-04). Detta i kombination med att framtiden är osäker 
leder till att placerarna blir än mer försiktiga för att inte råka ut för fler 
överraskningar. Det andra skälet handlar om reglerna för hur goodwill ska 
redovisas. Dagens svenska regler med linjära avskrivningar på maximalt tjugo år 
kommer att ersättas med IASB:s regler6 som säger att goodwill inte ska skrivas 
av, utan endast skrivas ned vid behov. Detta torde medföra att det redovisade 
goodwillvärdet bättre speglar dagsvärdet. Johnzon menar att risken är stor att 
flera svenska företag tvingas till nedskrivningar när reglerna införs. 
 
Rekommendationer rörande behandling av nedskrivning av goodwill återfinns i 
RR 15. För att fastställa om det föreligger ett nedskrivningsbehov för 
immateriella tillgångar hänvisar RR 15 till RR 17. Utöver kraven i RR 17 ska ett 
företag beräkna återvinningsvärdet för immateriella tillgångar som ännu inte är 
färdiga att användas samt de som skrivs av över en period som överstiger tjugo 
år, räknat från den tidpunkt då tillgången börjar användas. Dock gäller att 
återvinningsvärdet ska fastställas enligt RR 17. RR 15 är en översättning av IAS 
38 vilken publicerades i juli 1998 och började tillämpas på finansiella rapporter 
från och med den 1 juli 1999. Den svenska rekommendationen publicerades i 
augusti 2000 och ska tillämpas, i likhet med RR 17, från och med 1 januari 
2002. 
 
Den amerikanska motsvarigheten till IAS 38 är FAS 142, Goodwill and other 
intangible assets, och publicerades i juni 2001 av Financial Accounting 
Standards Board (FASB). Den amerikanska rekommendationen riktar in sig på 

                                           
6 IASB:s regler kommer att införas i Sverige 2005, under förutsättning att IASB:s exposure 
drafts röstas igenom inom EU. 
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redovisning och rapportering av förvärvad goodwill och andra immateriella 
tillgångar. Rekommendationen ger också vägledning i ”how goodwill and other 
intangible assets should be accounted for after they have been initially 
recognized in the financial statements.” (FAS 142, förord). Således tar 
rekommendationen även upp hur nedskrivning av tillgångar ska mätas och 
redovisas. Punkten 15 i rekommendationen säger följande: 
 

”… an impairment loss shall be recognized if the carrying amount of 
an intangible asset is not recoverable and its carrying amount exceeds 
its fair value.” 

 
Så långt överensstämmer den amerikanska rekommendationen med den svenska. 
Den stora skillnaden mellan rekommendationerna visar sig i den därpå följande 
formuleringen i punkt 15: 
 

”After an impairment loss is recognized, the adjusted carrying amount 
of the intangible asset shall be its new accounting basis. Subsequent 
reversal of a previously recognized impairment loss is prohibited.” 

 
Egentligen rör det sig om två skillnader. Den första säger att det nya värdet på 
tillgången efter nedskrivningen ska gälla som avskrivningsunderlag. 
Motsvarande formulering finns inte i den svenska rekommendationen. Istället 
anges att en nedskrivning kan föranleda omprövning av avskrivningstid och 
avskrivningsmetod. Eventuella förändringar ska redovisas om ändringar i 
uppskattningar och bedömningar enligt RR 5, Redovisning av byte av 
redovisningsprincip. Vid byte av redovisningsprincip ska avskrivningarna 
justeras i resultaträkningen för innevarande och kommande perioder. Den andra 
skillnaden är att den amerikanska rekommendationen uttryckligen förbjuder 
återföring av en tidigare gjord nedskrivning. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
En svårighet med nedskrivningar ligger i att fastställa det verkliga värdet 
(Rundfelt, 1998). Det är med stor sannolikhet enklare att fastställa ett verkligt 
värde på en tillgång som kan handlas på en aktiv marknad, något som är 
vanligast förekommande för materiella tillgångar. Problemen torde således 
uppstå främst vid beräkning av det verkliga värdet på de immateriella 
tillgångarna. RR 17 anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång ska 
beräknas och redovisas samt vilken information om nedskrivningar som ska 
lämnas. Enligt RR 17 ska en tillgångs återvinningsvärde fastställas när det finns 
någon indikation som tyder på att tillgångens värde kan ha minskat. Det finns ett 
flertal indikatorer, såväl interna som externa, vilka är uppräknade ovan. Om det 
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visar sig att det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet ska tillgången 
skrivas ner med mellanskillnaden och belasta periodens resultat. Med 
återvinningsvärde avses det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 
nyttjandevärde, där det senare definieras som nuvärdet av de uppskattade 
framtida betalningar som tillgången förväntas ge upphov till under sin 
nyttjandeperiod inklusive ett beräknat restvärde vid slutet av nyttjandeperioden 
(RR 17, definitioner). Återvinningsvärdet ska vidare fastställas för varje enskild 
tillgång i den utsträckning det är möjligt. Går inte det, ska istället ett 
återvinningsvärde för den kassagenererande enhet som tillgången tillhör 
fastställas. En kassagenererande enhet är ”den minsta grupp av tillgångar som 
ger upphov till löpande inbetalningsöverskott oberoende av andra tillgångar 
eller grupper av tillgångar” (RR 17, definitioner). Hänsyn ska tas till goodwill 
och till gemensamma tillgångar, exempelvis ett huvudkontor eller andra för 
verksamheten gemensamma lokaler som kan hänföras till en kassagenererande 
enhet. 
 
I jämförelse med FAR 3:s avsnitt om nedskrivningar har processen kring 
nedskrivningar uppenbarligen väsentligen förändrats i och med införandet av 
RR 17. Kraven har ökat på företagen att i en betydligt större omfattning ta 
ställning till och dokumentera om en nedskrivning av en tillgång eller grupp av 
tillgångar bör göras. Avsnittet i FAR 3 är kortfattat och består till största delen 
av en citering av det som står i årsredovisningslagens fjärde kapitel femte 
paragraf rörande nedskrivning av anläggningstillgångar. 
 
Införandet av RR 17 borde därför innebära vissa konsekvenser eller skillnader 
för företagen i deras värderingsprocess av tillgångarna. Ett exempel på detta 
följer här. En indikation på att en nedskrivning behöver göras är dålig 
lönsamhet. I de fall dålig lönsamhet inte leder till nedskrivning kan företaget 
komma att behöva redogöra för varför nedskrivning inte görs. Således råder, 
enligt Rundfelt (1998), en form av omvänd bevisföring i detta fall. Företagets 
möjlighet torde vara att visa prognoser på framtida positiva kassaflöden som 
medför att nedskrivning inte krävs. Det krävs väl underbyggd argumentation 
från företaget eftersom det handlar om prognoser. Dålig lönsamhet tvingar med 
andra ord fram en prövning inte bara av enskilda tillgångar, utan på hela 
verksamheter varpå ett nedskrivningsbelopp bestäms. Detta 
nedskrivningsbelopp ska sedan, enligt Rundfelt, på ett tämligen ”godtyckligt” 
sätt fördelas på olika tillgångsposter. De praktiska problemen torde därvid bli 
stora, bland annat när det gäller att göra val av aggregeringsnivå, det vill säga 
vilka tillgångar som ska ingå i den så kallade minsta kassagenererande enheten. 
Detta skulle komma att medföra ett ifrågasättande om tillförlitlighetskraven 
uppfylls i redovisningen enligt Rundfelt (1998). 
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I en tidigare studie (Ljungström & Lundqvist, 2001) som gjordes före införandet 
av RR 17 ansåg de intervjuade företagen i stort att rekommendationen inte 
skulle komma att innebära några större skillnader avseende värderingsprocessen 
jämfört med tidigare, vilket motsäger vårt antagande tidigare i detta avsnitt. Det 
bör dock hållas i minnet att företagen inte hade någon erfarenhet av RR 17 rent 
praktiskt eftersom de ännu inte börjat tillämpa rekommendationen. Innevarande 
år är som tidigare nämnts första gången rekommendationen ska tillämpas, varför 
uppfattningen kan ha förändrats. Detta leder oss fram till följande frågeställning. 
 

• Vilka skillnader har införandet av RR 17 medfört för svenska företag i 
värderingsprocessen av sina tillgångar? 

 
 
1.2.1 Information 
 
Enligt FAR 3 skulle företaget lämna tilläggsupplysning i årsredovisningen om 
nedskrivningar och återföringar i den mån de var jämförelsestörande. Alternativt 
kunde företaget välja att särredovisa nedskrivningen direkt i resultaträkningen 
under berörda resultatmått. I och med införandet av RR 17 tydliggörs kravet på 
ställningstagandet till tillgångars värde, inklusive krav på dokumentation av 
ställningstagandet. RR 17 innebär således en utökad upplysningsplikt för 
företagen eftersom kraven på hur företagen ska gå tillväga i dokumenteringen av 
värderingen inte funnits tidigare. Vid en första anblick borde därmed 
upplysningarna i årsredovisningarna ha ökat. Dock har det även före RR 17 
funnits regler om tilläggsupplysningar i årsredovisningslagen rörande väsentliga 
poster och större belopp. Tilläggsupplysningar ska lämnas om det krävs för att 
ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Enligt detta borde 
införandet av RR 17 i så fall inte innebära en större öppenhet i årsredovisningen 
jämfört med tidigare. En stor skillnad är dock att RR 17 innebär att företagen 
måste informera om varför de gjort nedskrivning och hur beräkningen gått till. 
Sammanfattningsvis borde informationsmängden i årsredovisningen ha ökat. 
Frågan vi ställer oss är om företagen väljer att följa RR 17:s avsnitt om 
upplysningar och om mängden information verkligen ökat i och med införandet 
av RR 17? Detta leder oss fram till följande frågeställning. 
 

• Hur har informationen i företagens årsredovisning förändrats efter 
införandet av RR 17? 

 
 
1.2.2 Revisorns roll 
 
Fokuseringen på revisorernas roll blir alltmer påtaglig efter skandalerna i USA i 
de uppmärksammade bolagen Enron och WorldCom. Ryktet för de amerikanska 



Inledning 
_________________________________________________________________________________ 

 14

revisorerna har skamfilats och pressen på de svenska revisorerna ökar för att de 
inte ska drabbas av samma misstroende som sina amerikanska kollegor. I 
tidskriften Balans (nr 11/2002) har före detta chefen för Finansinspektionen, 
Claes Norgren, i en intervju uttalat sig om vikten av att förtroendet för 
aktiemarknaden, investmentbanker och företagsledningar återställs efter de ovan 
nämnda skandalerna. Lärdomen bör bli, enligt Norgren, att strukturen för tillsyn, 
övervakning och kontroll måste stärkas. Finansinspektionen har konkretiserat 
den åsikten med sin idé att införa obligatorisk översiktlig revisorsgranskning av 
kvartalsrapporter. Detta skulle, enligt Finansinspektionen, höja kvaliteten på 
rapporterna och minska risken för fel. Norgren framhåller med andra ord vikten 
av revisorerna som oberoende granskare. 
Det finns en informationsasymmetri mellan den som tillhandahåller 
årsredovisningen och läsaren. Årsredovisningens funktion är att delvis 
överbrygga informationsasymmetrin. För att säkerställa kvaliteten på 
rapporterna måste redovisningen granskas av en utomstående part. Här spelar 
revisorn en stor roll. Revision av räkenskaperna syftar till att göra det möjligt för 
revisorn att uttala en uppfattning om redovisningen är upprättad enligt gällande 
regler eller inte. Revisorns uttalanden innefattar att ta ställning till om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild och en riktig redovisning av företagets 
finansiella ställning och resultat, så kallad redovisningsrevision.7 Dock kan 
problem uppstå i granskningen av vissa poster i balans- och resultaträkningarna, 
poster som är svåra att fastställa värdet på. Framförallt rör det sig om goodwill 
samt andra immateriella tillgångsposter. Materiella tillgångsposter torde normalt 
sett inte vara lika svåra att värdera eftersom det i många fall finns en fungerande 
marknad för tillgången där värderingen sker. Trots en fungerande marknad kan 
det finnas svårigheter med värderingen av materiella tillgångar, något som inte 
minst den tidigare nämnda fastighetskraschen är exempel på. Ett aktuellt 
exempel är det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors i Linköping som, trots 
påpekande från revisorerna att ett nedskrivningsbehov föreligger för en av deras 
fastigheter valt att inte skriva ner värdet ty de har en annan uppfattning om vad 
som är det rätta värdet på fastigheten. 
 
Problemet med granskning av immateriella tillgångar ligger i svårigheten att 
göra en substansgranskning. Med substansgranskning på materiella tillgångar 
avses en granskning av vad som finns bakom olika poster. Exempel kan vara att 
stämma av en kostnadspost mot kvitton eller en direkt observation av tillgångar, 
där revisorn kan vara med när ett lager inventeras. Vid substansgranskning av 
immateriella tillgångar låter sig detta inte göras, varför granskningen därför 
torde bygga på de beräkningar företaget gjort själva. Därav är det viktigt att 
företaget väl dokumenterar sin värdering. 

                                           
7 Revisorn ska också granska och uttala sig om styrelsens och VD:s förvaltning 
(förvaltningsrevision). 
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På grund av värderingsproblemet är revisorns granskningsrutiner viktiga. Kravet 
på dokumentation av värderingen borde ge revisorerna ett bättre underlag för 
revision av nedskrivningar. Samtidigt ställer införandet av en ny 
rekommendation krav på revisorerna att granska hur företagen följer 
rekommendationen. Enligt redovisningskraven för börsbolag i OM 
Stockholmsbörsens noteringsavtal mellan börsen och företagen ska avvikelser 
från Redovisningsrådets rekommendationer som är av inte oväsentligt betydelse 
omnämnas i årsredovisningen. FAR rekommenderar revisorerna att i dessa fall 
lämna upplysning i revisionsberättelsen. Frågan blir om revisorernas 
granskningsrutiner avseende nedskrivningar behövt förändras i och med 
införandet av RR 17. Detta leder oss fram till följande frågeställning. 
 

• Hur har införandet av RR 17 påverkat revisorernas granskningsrutiner 
avseende nedskrivningar? 

 
 
1.3 Frågeställningar 
 
Ovanstående problemdiskussion ledde fram till tre frågeställningar, vilka vi valt 
att sammanställa här. 
 

• Vilka skillnader har införandet av RR 17 medfört för svenska företag i 
värderingsprocessen av sina tillgångar? 

• Hur har informationen i företagens årsredovisning förändrats efter 
införandet av RR 17? 

• Hur har införandet av RR 17 påverkat revisorernas granskningsrutiner 
avseende nedskrivningar? 

 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är dels att undersöka vilka skillnader införandet av RR 17 har medfört för 
företagens värderingsrutiner av tillgångar, dels hur informationen i 
årsredovisningen förändrats. Vi avser också att undersöka om införandet 
inneburit förändringar i revisorernas granskningsrutiner avseende 
nedskrivningar. 
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1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till nedskrivningar av immateriella tillgångar såsom 
goodwill och patent, samt nedskrivningar av materiella tillgångar. Med andra 
ord tas nedskrivningar av finansiella tillgångar inte upp. 
 
Redovisningsrådets rekommendationer riktar sig i första hand till de företag 
”vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek har ett 
stort allmänt intresse” (FAR 2001). Utifrån det har vi valt att i första hand 
studera årsredovisningar samt genomföra intervjuer med företag som möter 
dessa kriterier. 
 
BFN:s uttalanden inriktas mot frågor om löpande bokföring och arkivering samt 
redovisningsfrågor beträffande bokföringsskyldiga som inte ingår i 
Redovisningsrådets målgrupp, vilka främst utgörs av de mindre och medelstora 
företagen samt stiftelser och föreningar. BFN:s utgångspunkt är att 
Redovisningsrådets rekommendationer är tillämpliga på onoterade företag, men 
att det kan vara motiverat med vissa lättnader beroende på företagets storlek. 
Detta beslutades av BFN i december 1998 (SRF-boken 2003). I föreliggande 
uppsats är det Redovisningsrådets rekommendation och dess målgrupp som är 
av intresse. Därför anses BFN:s uttalanden inte vara av primärt intresse för att 
kunna uppnå syftet med uppsatsen.8 
 
Med revisorernas granskningsrutiner avses enbart den granskning som utförs på 
nedskrivningar av tillgångar enligt RR 17. I de fall rutinerna kommit att ändras i 
annat avseende på grund av införandet av RR 17, kommer det endast att 
omnämnas. Med detta menas att någon utförlig beskrivning av revisorernas 
generella granskningsrutiner inte avses att belysas i denna uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
8 BFN avser att ge ut en vägledning baserad på RR 17. Tills vidare ska dock de onoterade 
företagen ta hänsyn till RR 17 i sin redovisning. FAR 2003, s. 471. 
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1.6 Disposition 
 
Uppsatsen består av tre huvuddelar, vilka markerats i olika gråton i figur 1.1 
nedan. De första fem kapitlen, som är ljusgråa i figuren utgör den ”teoretiska” 
delen av uppsatsen. De 
därpå följande tre 
kapitlen, som är 
mellangrå i figuren, 
utgör uppsatsens empi-
riska del. Det sista 
kapitlet, markerat som 
mörkgrå i figuren, 
knyter samman de två 
första delarna i form av 
en sammanfattning som 
även innehåller egna 
reflektioner.  
 
I det inledande kapitlet 
har vår avsikt varit att 
ge läsaren en inblick i 
och en förförståelse för 
det valda problem-
området. 
 
Metodkapitlet är till för 
att läsaren ska kunna 
bedöma huruvida upp-
satsens resultat är tro-
värdiga. Därför är det 
viktigt att informera 
läsaren om framförallt två saker. Det första är vilket vetenskapligt 
förhållningssätt vi som författare har och det andra är hur vi praktiskt har 
genomfört vårt arbete. 
 
Kapitel tre till och med fem utgör vår föreställningsram. Den avser att ge läsaren 
en inblick i, och en förståelse för, det valda problemområdet och kan därmed ses 
som en stödfunktion för att kunna tillgodogöra sig resultatet. Kapitel tre tar upp 
redovisningens teoristruktur, postulat, för uppsatsen relevanta principer samt 
viktiga normbildare och hur normbildningen går till i Sverige och internationellt. 
Kapitel fyra behandlar nedskrivningar. Framförallt tas RR 17 upp och redogörs 
för, men dess internationella motsvarigheter tas också upp. Dessutom redogörs 
för svensk lagstiftning samt de av Redovisningsrådets rekommendationer som 

 
Figur 1.1 Uppsatsens disposition 

9. Sammanfattning 
och reflektioner 

8. Undersökning av 
årsredovisningar 

7. Intervjuer med 
revisorer 

6. Intervjuer med 
företag 

5. Information 

4. Nedskrivningar 

3. Redovisningens 
teoristruktur 

2. Metod 

1. Bakgrund till 
    studien 
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omtalar nedskrivning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för revisorns roll. 
Kapitel fem tar upp anledningen till att det införts normer och reglering i 
redovisningen, nämligen informationsasymmetrier. Läsare med goda kunskaper 
i såväl redovisningsteori och svenska redovisningsrekommendationer som 
informationshantering kan gå direkt till uppsatsens sjätte kapitel. 
 
Kapitel sex till och med åtta utgör uppsatsens empiriska del. Vi har valt att dela 
upp undersökningen i tre delar. Den första, som återfinns i kapitel sex, utgör en 
redogörelse för de intervjuer vi genomfört med olika företagsrepresentanter. I 
kapitel sju redogör vi för intervjuer med revisorer, och i kapitel åtta avslutar vi 
den empiriska delen med en sammanställning av vår undersökning av 
årsredovisningar. I samtliga empirikapitel ges löpande kommentarer till de svar 
vi fått av undersökningen. 
 
De resultat vi erhållit i undersökningen sammanfattas i det avslutande kapitlet. 
Vi återkopplar i detta kapitel till de frågeställningar vi ställt upp i kapitel ett 
samt till föreställningsramen i kapitel tre till och med fem. Avslutningsvis 
redogör vi för våra egna reflektioner i samband med undersökningen. Den bild 
vi hade av problemområdet innan undersökningen jämförs med det faktiska 
utfallet av undersökningen. 
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2 Metod 
 

yftet med metodkapitlet är att beskriva 
tillvägagångssättet för undersökningen, det vill säga 

hur empirin i rapporten insamlades, samt att öka 
läsarens förståelse för författarnas tankesätt och 
vetenskapliga syn på problemet. Beskrivningen görs för 
att underlätta möjligheten för läsaren att själv göra en kritisk bedömning av de 
resultat som framkommer i uppsatsen. Först i kapitlet motiveras vårt val av 
metoder. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för uppbyggnaden av vår 
föreställningsram samt insamlandet och analysen av uppsatsens empiriska data. 
Kapitlet avslutas därefter med metodkritik. 
 
 
2.1 Vetenskap och vetenskaplighet 
 
Ett av vetenskapens främsta syften är att åstadkomma nya och dokumenterade 
empiriska kunskaper. Vetenskap behöver således inte leda fram till några 
absoluta sanningar. Istället kan vetenskap bidra till att öka insikten i det 
studerade fenomenet (Gilje & Grimen, 1995). 
 
Den kvalitativa egenskapen vetenskaplighet ställer krav på forskaren att förhålla 
sig kritisk till det som granskas och till den redan existerande kunskapen. Detta 
leder till att utrymmet för subjektiva inslag i en vetenskaplig uppsats är 
begränsat. Ingen samhällsforskning kan detta till trots ses som helt objektiv i 
traditionell mening, det vill säga att den skulle vara helt oberoende av forskarens 
värderingar. Forskaren kan vara omedveten om problematiken eller medvetet 
undanhålla läsaren från de värderingar som ligger till grund för forskningen. 
Därför är det viktigt att forskaren för att möta kravet på vetenskaplighet redogör 
för sina antaganden, värderingar och de vetenskapliga metoder som används 
(Myrdal, 1970). 
 
 
2.2 Verklighetssyn 
 
Det är viktigt att vara medveten om att människors uppfattningar och handlingar 
påverkas av de normer och värderingar som föreligger i den verklighet de 
befinner sig i (Holme & Solvang, 1991). Detta gäller naturligtvis även 
författarna av denna uppsats. Författarnas verklighetsuppfattning har formats av 
tidigare studier och livserfarenheter samt det ämnesspecifika material som 
studerats under arbetet med uppsatsen. Det är därmed inte säkert att den helt 

S 
       

 
Kap 2 
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överensstämmer med den uppfattning som de vilka i sin yrkesutövning arbetar 
med nedskrivningar har. 
 
 
2.3 Induktiv eller deduktiv metod 
 
Induktion och deduktion anger två alternativa arbetssätt som 
kunskapsproduktion kan bedrivas på. Det deduktiva perspektivet utgår till 
skillnad från det induktiva från teorin, vilket förutsätter ett antal antaganden och 
teorier innan den empiriska forskningsprocessen påbörjas. Ur den redan 
befintliga teorin härleds satser som därefter empiriskt prövas i det aktuella fallet 
(Patel & Davidson, 1994). Utan en teori att härleda ur är inte deduktion möjlig. 
Detta kan ses som en nackdel då ansatsen förutsäger vad som skall förklaras, 
vilket innebär att en deduktiv undersökning snarare försöker fastslå en regel än 
förklara något (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Det induktiva perspektivet innebär att forskaren utgår från sina observationer av 
enskilda fall (Alvesson & Sköldberg, 1994). Forskningsobjektet studeras då 
oftast utan att undersökningen först förankrats i en tidigare vedertagen teori. 
Istället formuleras satser utifrån den under undersökningen insamlade 
informationen, empirin (Patel & Davidson, 1994). Upptäcks samband i den 
insamlade empirin betraktas de som generellt giltiga, det vill säga en allmän 
regel uppkommer till följd av iakttagelserna (Alvesson & Sköldberg, 1994). Att 
forskaren inte utgår från en tidigare teori behöver inte innebära att arbetet sker 
helt förutsättningslöst. Även den induktivt arbetande forskaren har egna idéer 
och föreställningar som ofrånkomligt kommer att färga de satser som 
produceras. Risken med denna metod är dock att det kan vara svårt att avgöra 
hur pass generaliserbar teorin är eftersom den baserar sig på ett empiriskt 
underlag som är typiskt för en speciell situation, tid eller grupp av människor 
(Patel & Davidson, 1994). 
 
Då det i denna uppsats avses att undersöka ett antal företag för att sedan kunna 
skapa en förståelse för RR17:s inverkan på företagens redovisningsrutiner är ett 
induktivt perspektiv mest lämpligt. 
 
 
2.4 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
 
Kvantitativ och kvalitativ metod syftar på hur forskaren väljer att bearbeta och 
analysera den empiri som insamlats. En kvantitativ undersökningsmetod kan 
något förenklat sägas basera sina slutsatser på data som kan kvantifieras och 
behandlas med statistiska metoder. Dessutom förutsätts det att mätmetoden är 
erkänd för att resultatet ska anses godtagbart. Kvalitativa undersökningar baserar 
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däremot ofta sina slutsatser på data som är svåra att kvantifiera, såsom attityder, 
värderingar, föreställningar, eller så erhålls kvalitativa slutsatser från 
kvantitativa data (Lundahl & Skärvad, 1999). Ambitionen med kvalitativa 
undersökningar är att skaffa en förståelse och analysera helheten i större 
utsträckning än vad som är fallet vid användandet av en kvantitativ metod där 
ambitionen istället är att skapa sig en bredare och mer generaliserbar bild av 
forskningsobjektet (Patel & Davidson, 1994). 
 
Figur 2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ forskning 
 

I huvudsak I huvudsak 
statistiska verbala 
analyser analyser 

 
Kvantitativ Kvalitativ 
inriktad inriktad 

forskning forskning 
 

Källa: Patel & Davidsson, egen bearbetning. 
 
Kvalitativa och kvantitativa metoder framställs i litteraturen ofta som oförenliga 
men ett praktiskt forskningsarbete inom samhälls- och beteendevetenskap 
befinner sig oftast någonstans mellan dessa två ytterlägen av metoder (Patel & 
Davidson, 1994). Kvantitativa undersökningar domineras av kvantitativa data, 
men innehåller i många fall även inslag av kvalitativa data. Vid kvalitativa 
undersökningar är förhållandet istället det omvända (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Detta resonemang illustreras i figuren ovan. Vid valet mellan en kvantitativ eller 
en kvalitativ metod är det ofta avgörande hur undersökningsproblemet är 
utformat. Om frågorna är av karaktären; Var? Hur? Vilka är skillnaderna? etc., 
så bör statistiska bearbetnings- och analysmetoder användas i en kvantitativ 
undersökning. Om undersökningsproblemet däremot tar upp frågor som; Vad 
beror det på?, Hur kommer det sig att? etc., där det handlar om att tolka och 
förstå bör istället en verbal analysmetod användas i en kvalitativ undersökning 
(Patel & Davidson, 1994). 
 
Vi anser att en kvalitativ undersökningsmetod är mest lämplig att använda sig av 
i vår uppsats eftersom vi genom intervjuer och studier av årsredovisningar avser 
att undersöka hur innehållet i RR 17 tolkats av redovisare och revisorer samt 
vilka förändringar det medfört i deras rutiner vid behandlandet av 
nedskrivningar.  
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2.5 Undersökningsansats 
 
De flesta undersökningar kan klassificeras med utgångspunkt i hur mycket 
information som finns inom ett visst problemområde innan undersökningen 
startar. De klassificeringar som vanligtvis används är explorativ, deskriptiv och 
hypotesprövande studie (Patel & Davidson, 1994). 
 
Det främsta syftet med en explorativ undersökning är att inhämta så mycket 
kunskap som möjligt inom ett visst problemområde. Om det inom det valda 
problemområdet endast finns begränsade kunskaper är det fördelaktigt att göra 
denna typ av undersökning. Den kan vara en del i en hypotesprövande 
undersökning som en delundersökning eller vara en huvudundersökning avsedd 
att ligga till grund för vidare studier. Vid explorativa studier används ofta flera 
olika tekniker vid insamlandet av information (Patel & Davidson, 1994). 
 
Inom problemområden där det redan finns en viss mängd kunskap som redan 
börjat systematiserats i form av modeller kommer undersökningen att vara 
deskriptiv, det vill säga beskrivande. En deskriptiv undersökning kan gälla 
individer, situationer eller fenomen och kan riktas både mot dåtid och mot nutid. 
Beskrivningen kan också gälla bakgrunden till eller konsekvenser av olika 
händelser eller relationen mellan dem. Deskriptiva undersökningar begränsar sig 
till att undersöka några aspekter av det fenomen som är intressant att undersöka. 
De slutsatser som dras i den deskriptiva undersökningen är ofta detaljerade och 
grundliga. Vid deskriptiva undersökningar används ofta endast en teknik vid 
datainsamlandet (Patel & Davidson, 1994). 
 
Inom problemområden där kunskapsmängden är omfattande och teorier har 
utvecklats kommer undersökningarna ofta att vara hypotesprövande. Dessa typer 
av undersökningar förutsätter att tillräckligt med kunskap finns för att det från 
teorin ska kunna härledas antaganden, hypoteser, om förhållanden i 
verkligheten. Vid hypotesprövning är det viktigt att risken minimeras för att 
något annat än det som uttrycks i hypotesen påverkar resultatet,. Det är viktigt 
att den teknik som används vid insamlandet av information ger så exakt 
information som möjligt (Patel & Davidson, 1994). 
 
Denna undersökning kan sägas vara i huvudsak av explorativ karaktär. I 
uppsatsen avses att genom intervjuer och studerandet av årsredovisningar 
utforska hur införandet av RR 17 påverkat företagens redovisning och den 
information de lämnar i sina årsredovisningar angående deras nedskrivningar. 
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2.6 Undersökningens värde 
 
Guba & Lincoln (Bryman, 2002) menar att det är nödvändigt att specificera 
termer och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning 
som utgör alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står för 
eftersom de begreppen förutsätter en enda och absolut bild av verkligheten. Ett 
grundläggande kriterium för bedömning av en kvalitativ undersökning är 
trovärdighet. Trovärdigheten består i sin tur av fyra delkriterier som alla har en 
motsvarighet i den kvantitativa forskningen. Dessa fyra delkriterier är 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2002). 
 
 
2.6.1 Tillförlitlighet 
 
För att en undersöknings resultat skall vara tillförlitliga krävs att det säkerställs 
att forskningen utförts i enlighet med de metodregler som finns. Dessutom krävs 
att resultaten rapporteras till de personer som varit föremål för eller på annat sätt 
ingått i undersökningen så att de kan bekräfta att forskaren uppfattat deras 
verklighet på ett riktigt sätt och att den beskrivning som forskaren förmedlar är 
riktig. Detta sätt att säkerställa tillförlitlighet kallas ofta för respondentvalidering 
(Bryman, 2002). 
 
För att uppfylla delkriteriet tillförlitighet i vår undersökning har vi studerat 
litteratur som behandlar ämnet forskningsmetodik för att skapa oss en bild av 
hur vi skulle genomföra undersökningen. För att säkerställa tillförlitligheten av 
de data som framkommit genom intervjuer har vi i efterhand låtit 
respondenterna bekräfta de svar de avgivit genom att översända utskrifter från 
intervjuerna till dem där de fick möjlighet att konfirmera sina svar samt rätta till 
eventuella felaktigheter. Genom nämnda förfarande anser vi att vi i möjligaste 
mån försäkrat oss mot att inga missuppfattningar skett samt att vi fått en korrekt 
bild av respondenternas svar. 
 
 
2.6.2 Överförbarhet 
 
Den kvantitativa forskningens externa validitet motsvaras av överförbarhet. 
Kvalitativ forskning innebär i normalfallet en djupare, intensivare studie av en 
grupp eller av individer med gemensamma egenskaper. Detta medför att 
resultatet tenderar att fokusera på det kontextuellt unika och på meningen hos 
eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras. 
Kvalitativa forskare uppmanas att producera redogörelser som kan förse andra 
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personer med något med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara 
resultaten är till annan miljö (Bryman, 2002). 
 
Då vi i denna undersökning studerat en så specifik företeelse som 
nedskrivningar kan det vara svårt att överföra resultaten till andra miljöer. För 
att dock möjliggöra en överförbarhet i så stor utsträckning som möjligt har vi i 
metodkapitlet beskrivit vårt tillvägagångssätt för att därigenom ge läsaren 
möjlighet att bedöma hur pass överförbara resultaten är till andra miljöer. 
Därmed anser vi att överförbarhetskriteriet är uppfyllt. 
 
 
2.6.3 Pålitlighet 
 
Det tredje delkriteriet är pålitlighet som närmast motsvaras av den kvantitiva 
forskningens reliabilitet. För att forskarna skall kunna bedöma en undersökning 
enligt detta delkriterium måste de anta ett granskande synsätt. Detta kan 
innebära att de skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse för 
tillvägagångssättet vid alla faser i forskningsprocessen. Denna redogörelse kan 
sedan granskas av andra som kan bedöma kvaliteten på de procedurer som valts 
och i vilken utsträckning forskarnas teoretiska slutsatser är berättigade (Bryman, 
2002). 
 
I uppsatsens metodavsnitt har vi valt att beskriva vårt tillvägagångssätt under 
hela undersökningsarbetet på ett så fullständigt sätt som möjligt. Detta för att i 
möjligaste mån underlätta för läsaren att själv göra en kritisk bedömning av de 
metoder som valts samt de resultat som framkommer i uppsatsen. Vår 
beskrivning av tillvägagångssättet vid intervjuer återfinns i avsnitt 2.8.2 och 
undersökningen av årsredovisningar i avsnitt 2.8.3. Genom beskrivningen anser 
vi att delkriteriet pålitlighet är uppfyllt. 
 
 
2.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
Detta delkriterium av trovärdighet motsvarar den kvantitativa forskningens 
objektivitet. Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren, utifrån sin 
insikt om att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig 
forskning, inte medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska 
inriktning påverkat utförandet av undersökningen eller dess slutsatser. En av 
granskarnas uppgifter är att slå fast i hur stor utsträckning resultaten kan styrkas 
(Bryman, 2002). 
 
Vi anser att våra personliga värderingar inte påverkat undersökningen nämnvärt. 
Intervjufrågor och det vi studerat i företagens årsredovisningar har styrts av 
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innehållet i RR 17 och dess krav. Eftersom undersökningen har en så stark 
förankring i RR 17 finner vi det troligt att en annan undersökare skulle komma 
fram till i stort sett samma slutsatser, vid användandet av samma 
frågeställningar, om samma material skulle studeras och samma respondenter 
intervjuas. 
 
 
2.7 Tillvägagångssätt 
 
I undersökningen har främst tre metoder för datainsamling använts, 
litteraturstudier, intervjuer samt genomgång av årsredovisningar. Nedanstående 
avsnitt beskriver vårt tillvägagångssätt för vart och ett av de tre studerade 
delområdena. 
 
 
2.7.1 Litteraturstudier 
 
För att kunna besvara de i problemformuleringen uppställda frågorna krävs en 
genomarbetad referensram. Denna skapas genom att söka och inhämta litteratur 
på bibliotek, i databaser och från hemsidor. Vidare har även vår handledare 
rekommenderat och bistått med litteratur på området. 
 
 
2.7.2 Intervjuer 
 
Den andra delen av vår studie utgjordes av intervjuer. Inledningsvis var vår 
avsikt att genomföra cirka tio intervjuer, varav hälften skulle vara med företag 
och den andra hälften med revisorer. Urvalet av företag gjordes på OM 
Stockholmbörsens A-lista, där vi försökte välja ut lämpliga företag utifrån tre 
kriterier som var följande. Det första kriteriet var just att företaget skulle vara 
noterat på A-listan. Det andra kriteriet var att, efter en snabb genomläsning av 
respektive företags årsredovisning, företaget skulle ha gjort nedskrivningar före 
införandet av RR 17. Det tredje kriteriet var att företaget skulle ha gjort 
nedskrivningar i årsredovisningen för 2002. När vi hade funnit åtta företag som 
uppfyllde våra kriterier kontaktade vi dem via telefon för att boka tid för 
telefonintervju. Vi hade beräknat att varje intervju skulle ta mellan fyrtiofem 
minuter och en timme. När vi väl fick tag på rätt personer som kunde svara på 
våra frågor, fick vi som svar att de inte hade tid. Följande företag svarade nej 
tack till intervju på grund av tidsbrist: Skanska, Securitas, Gambro, Atlas Copco, 
NCC. Dessutom fick vi inte tag på rätt personer i Swedish Match och Holmen, 
trots upprepade försök. Det enda företag som kunde ställa upp var Electrolux. 
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Eftersom vi endast hade lyckats boka en företagsintervju med företag på A-
listan samt att vi började få ont om tid, beslutade vi oss för att söka företag som 
var eller hade varit marknadsnoterade, utöver A-listan, och som fanns i 
närområdet kring Linköping. Vi mailade till BT Industries i Mjölby och de 
ställde upp omgående. Därefter ringde vi också till Cloetta Fazer, men den 
person som kunde svara på våra frågor hade semester. Således fick vi totalt bara 
ihop två företagsintervjuer. Båda var telefonintervjuer. 
 
Vid urvalet av revisorer hade vi endast ett kriterium att revisorn skulle vara 
auktoriserad. Vi intervjuade två revisorer, en i Kalmar och en i Linköping. Båda 
dessa intervjuer var besöksintervjuer. 
 
Anledningen till att vi gjorde besöksintervjuer med revisorerna och 
telefonintervjuer med företagen var från början att vi trodde oss hinna med fler 
företagsintervjuer om vi gjorde dem via telefon, eftersom de från början tänkta 
respondenterna fanns i Stockholm. Vi anser inte att användandet av både 
besöksintervjuer och telefonintervjuer ska ha påverkat resultatet nämnvärt. 
 
Samtliga intervjuer som genomfördes var semistrukturerade, vilket innebär att 
en mall med frågor användes och följdes men vid behov av ytterligare 
klargöranden från de intervjuade ställdes följdfrågor. Intervjupersonerna 
förbereddes innan intervjun genom att frågemallen hade skickats över till dem i 
förväg. Detta gjordes för att ge intervjupersonerna en möjlighet att bättre kunna 
förbereda och formulera sina svar på de i vissa fall ingående och komplicerade 
frågorna. Vid samtliga intervjuer användes bandspelare för att underlätta 
sammanställning, tolkning och analys av insamlat material och för att undvika 
informationsbortfall. Intervjuerna transkriberades därefter och lästes igenom och 
om det fortfarande fanns oklarheter angående någon fråga återkom vi till 
intervjupersonerna med kompletterande frågor. De transkriberade intervjuerna 
skickades därefter tillbaka till intervjupersonerna för att de skulle ges en chans 
att korrigera eventuella missförstånd samt ge sitt godkännande för vidare 
användande av det insamlade materialet i uppsatsen (Lantz, 1993). Samtliga 
respondenter godkänner att vi använder deras namn och namn på företaget de 
jobbar på. 
 
Det finns alltid en risk att få en viss skevhet i resultatet vid intervjuer, 
intervjuareffekt. I första hand beror det på att de som intervjuar kan påverka 
respondenterna medvetet eller omedvetet. Medvetenheten om problemet med 
skevheten gör att det är möjligt att minska effekterna (Lantz, 1993). Det bör 
även tilläggas att intervjuaren kan göra en felaktig tolkning av respondenternas 
svar (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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2.7.3 Undersökning av årsredovisningar 
 
I den tredje delen av vår undersökning studerades årsredovisningar. För att få ett 
bra underlag för vår studie satte vi som mål att försöka studera tjugo företags 
årsredovisningar. För att kunna se eventuella skillnader som RR 17 medfört var 
vi tvungna att studera två årsredovisningar från varje företag. En som var 
utgiven efter att RR 17 trätt i kraft och en som getts ut före. För att i möjligaste 
mån undvika att andra faktorer skulle spela in vid en bedömning av 
förändringarna som RR 17 medfört ville vi att årsredovisningarna skulle ha 
publicerats med så få års mellanrum som möjligt. Eftersom RR 17 började gälla 
för räkenskapsår med start från och med 1 januari 2002 och förändringarna 
därmed skulle finnas med först i årsredovisningar gällande år 2002 valde vi att 
sikta in oss på att använda oss av årsredovisningar för år 2001 och 2002. 
 
Urvalet av företag gjordes efter tre kriterier. Det första var att företaget skulle 
vara noterat på OM Stockholmbörsens A-lista. Det andra var att företaget skulle 
ha gjort nedskrivningar under 2002. Det tredje kriteriet var att företaget även 
skulle ha gjort nedskrivningar före RR 17:s ikraftträdande och då helst 2001. De 
tjugo företag som slutligen kom att ingå i undersökningen blev följande: Assa 
Abloy, Allgon, Atlas Copco, Bure Equity, Electrolux, Ericsson, Gambro, 
Holmen, JM, Kinnevik, NCC, Saab, SCA, Scania, Skandia, Skanska, SKF, 
Swedish Match, Trelleborg samt WM-data. Tre av dessa företag, Allgon, Atlas 
Copco och Ericsson, hade dock inte gjort nedskrivningar år 2001 som 
överensstämde med vår undersökningsansats. 
 
Vid undersökningen studerades som tidigare nämnts företagens årsredovisningar 
för 2001 samt 2002. För att undersöka vilka förändringar i informationen som 
skett valde vi följande tillvägagångssätt. Först utarbetades en frågemall med 
frågor vi ville få besvarade. Detta gjordes för att på ett effektivt sätt kunna gå 
igenom alla årsredovisningar. Därefter studerade vi de årsredovisningar som 
upprättats efter införandet av RR 17 och försökte, för vart och ett av företagen, 
finna svar på de uppställda frågorna. I nästa steg studerades årsredovisningarna 
som upprättats före införandet av RR 17 med samma frågemall som 
utgångspunkt. Därefter jämfördes informationen för att se om erforderliga 
förändringar i informationsgivningen enligt RR 17 hade skett. Redovisningen av 
undersökningen presenteras dels i textform, dels i tabellform. De frågor som 
undersöktes i frågemallen var följande. 
 
• Hänvisar företaget till några rekommendationer eller lagstiftning i sin 

årsredovisning? 
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• Lämnas information när en nedskrivning skall göras samt vilket 
tillvägagångssätt som används vid värdering av tillgångar i samband med en 
nedskrivning? 

 
• Framgår det om företaget gjort nedskrivningar av tillgångar? Vilken typ av 

tillgångar har skrivits ner? 
 
• Lämnas information när en reversering skall göras samt vilket 

tillvägagångssätt som används vid värdering av tillgångar i samband med en 
reversering? 

 
• Framgår om företaget gjort reversering av tidigare nedskrivningar? 
 
• Redovisas nedskrivningar i resultaträkningen? Under vilken rubrik i 

resultaträkningen redovisas de? 
 
• Finns hänvisning till not i resultaträkningen? Rubrik som används i not? 
 
• Finns hänvisning till not i balansräkningen? Rubrik som används i not? 
 
• Redovisas den bakomliggande orsaken till nedskrivningen? 
 
• Lämnas någon övrig information angående nedskrivning och reversering? 
 



Redovisningens teoristruktur 
_________________________________________________________________________________ 

 29

3 Redovisningens teoristruktur 
 

etta kapitel inleder vår referensram, vilken avser 
att ta upp de föreställningsramar som ligger till 

grund för vår studie. För att skapa en förståelse för 
hur redovisningsrekommendationer och praxis uppstår 
inleds föreställningsramen med en genomgång av 
redovisningens teoristruktur, redovisningspostulat samt redovisningsprinciper. 
Kapitlet fortsätter med en genomgång av de för uppsatsen relevanta 
normbildarna 
 
 
3.1 Redovisningens syfte 
 

edovisningens syfte brukar beskrivas som att tillhandahålla information som 
är användbar vid ekonomiskt beslutsfattande. Denna definition återfinns i 

FASB:s första så kallade begreppsmässiga ramverk, vilket anses vara bland de 
första försöken att skapa en auktoritativ sammanfattning av redovisningsteorin 
som underlag för normbildning. Skapandet av sådan information förutsätter 
vissa grundläggande antaganden om redovisningens miljö, eller kontext. Dessa 
antaganden brukar benämnas redovisningspostulat. Utifrån definitionen om 
redovisningens syfte och dessa postulat har allmänna regler för redovisningen 
växt fram, så kallade redovisningsprinciper. De slutliga redovisningsnormerna 
preciserar och förklarar dessa principer i tillämpningsregler (Riahi-Belkaoui, 
2000). Förhållandet mellan syftet, postulaten, principerna och slutligen 
normerna illustreras i figur 3.1. 
 
 
Figur 3.1 Redovisningens teoristruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Riahi-Belkaoui, 2000, egen bearbetning. 
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3.2 Redovisningspostulat 
 
Postulaten brukar anges som antagandet om företaget som en fristående enhet 
(redovisningsenheten), antagandet om en gemensam mätenhet, antagandet om 
den avgränsade mätperioden samt antagandet om företagets fortlevnad (going 
concern) (Nilsson, 2002). 
 
 
3.2.1 Redovisningsenheten 
 
Redovisningen kräver att företaget kan betraktas som en klart definierad enhet 
(entity), skild från ägare och andra intressenter. Det är viktigt att enheten är klart 
definierad eftersom det påverkar vilka affärshändelser, förpliktelser och 
förhållanden som skall registreras och redovisas i boksluten (Riahi-Belkaoui, 
2000). 
 
 
3.2.2 Mätenheten 
 
För att i redovisningen möjliggöra matematiska uträkningar och jämförelser 
krävs en gemensam och helst stabil mätenhet. Den vanligaste enheten som 
numer används är landets officiella valuta men under gångna tider var det 
vanligt att till exempel sädesslag eller husdjur användes som mätenhet. 
Mätenhetspostulatet begränsar dock redovisningen genom att den endast 
möjliggör redovisning av information som kan uttryckas i monetära enheter. 
Detta har framförallt på senare tid gjort att man allt mer börjat frångå att strikt 
alltid mäta med samma mätenhet. Till exempel har det blivit allt vanligare att i 
årsredovisningarna med hjälp av verbala uttryck beskriva företagets 
miljöförhållanden och intellektuella kapital (Nilsson, 2002). 
 
 
3.2.3 Avgränsning i tid 
 
Om redovisningen skall kunna ge underlag för ekonomiska beslut krävs att 
mätningen av resultat och ekonomisk ställning kan göras för bestämda 
tidsperioder. Längden på dessa tidsperioder kan variera, men på grund av 
skattelagar vilka kräver att företagets vinst fastställs på årsbasis har den 
vanligaste mätperioden blivit kalenderåret. Förutom detta lämnar många företag 
även delårsrapporter antingen frivilligt eller på grund av nationell lagstiftning 
eller andra regleringar de åtagit sig att följa (Riahi-Belkaoui, 2000). 
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3.2.4 Fortlevnad 
 
Fortlevnadsprincipen (going concern) innebär att det i redovisningen normalt 
förutsätts att företaget kommer existera under överskådlig tid framöver och 
därmed kommer att kunna realisera sina planerade projekt, åtaganden och 
pågående aktiviteter. Postulatet utgör grunden för avskrivnings- och 
nedskrivningsredovisning eftersom det vid redovisningstillfället oftast inte är 
lämpligt att redovisa en tillgång till nettoförsäljningsvärdet, speciellt när det 
gäller specialutrustning som inte är intressant för någon annan än företaget 
(Riahi-Belkaoui, 2000). 
 
 
3.3 Redovisningsprinciper 
 
Redovisningsprinciperna är inga detaljregler för redovisning av specifika 
händelser utan kan mer ses som allmänna regler som kan användas som teoretisk 
hjälp och vägledning för att skapa detaljreglerna. Nedan redogörs för de 
redovisningsprinciper som direkt eller indirekt omnämns i RR 17. 
 
 
3.3.1 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen innebär att man i redovisningen alltid skall försöka 
gardera sig mot överskattning av företagets resultat och ställning. Detta är 
viktigt då de långsiktiga ekonomiska följderna för företag ofta blir allvarligare 
om resultat och ställning överskattas än om de underskattas. Likaså blir risken 
att lämna krediter till ett sådant företag underskattad (Hendriksen, 1977). Enligt 
försiktighetsprincipen bör, vid en valmöjlighet mellan flera enligt god 
redovisningssed acceptabla redovisningsmetoder, den metod som ger det minst 
gynnsamma resultatet väljas (Riahi-Belkaoui, 2000). Försiktighetsprincipen har 
speciellt betonats i EG:s fjärde bolagsdirektiv. Enligt van Hulle (1996) 
betraktades den vid direktivets tillkomst som den allra viktigaste 
redovisningsprincipen. Användandet av försiktighetsprincipen befästs även i 
årsredovisningslagen på följande sätt: 
 

"Värdering av de olika posterna och, i förekommande fall, 
delposterna skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet” (ÅRL 
2 kap 4§ p. 3) 

 
Förespråkare för försiktighetsprincipen beskriver den ibland som en nödvändig 
balanserande faktor gentemot den överoptimism som vanligtvis uttrycks av 
företagsledare. Principen försvaras med att användare, främst borgenärer, 
behöver veta att ett företags finansiella ställning är som lägst den som redovisas 
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i företagets balans- och resultaträkning. Borgenärerna behöver således en 
säkerhetsmarginal för att skydda sig mot oväntade händelser. 
Försiktighetsprincipen kommer enligt förespråkarna alltid finnas kvar eftersom 
erfarenheten har visat att det är en användbar princip när det existerar osäkerhet 
om framtida händelser. FASB tillstår att det finns en plats… 
 

”…for a convention such as conservatism – meaning prudence 
[försiktighet]- in financial accounting and reporting because business 
and economic activities are surrounded by uncertainty.” (Kam, 1990) 

 
Vidare menar de att det bästa sättet att undvika att intressenter får fel 
uppfattning om företagets ställning är att säkerställa att det som rapporteras 
representerar det som verkligen var avsikten. Om användandet av 
försiktighetsprincipen kan medföra att intressenterna får fel bild av företaget bör 
den med andra ord undvikas. Här fyller revisorn en viktig roll som granskare av 
företagets redovisning (Kam, 1990). Genom att underteckna revisionsberättelsen 
intygar revisorn, utifrån sin granskning, att intressenterna erhåller en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning. 
 
Motståndare till principen menar däremot att avsiktliga underskattningar kan 
leda till dåliga beslut hos intressenter lika lätt som överskattningar skulle ha 
gjort (Hendriksen, 1977). Kam (1990) summerar den viktigaste kritiken i 
följande punkter: 
 

1. Inkonsekvens. Om försiktighet baseras på en underskattning av intäkterna, 
är det inkonsekvent därför att intäkterna i en kommande period kommer 
att vara överskattade. 

2. Godtycklighet. Omfattningen av försiktighet i de finansiella rapporterna är 
en fråga om policy i företaget. Exempelvis kanske förväntade förluster 
inte redovisas eftersom förväntningar alltid kan revideras. 

3. Döljande. Även om det är känt bland intressenterna att företaget har en 
försiktig inställning i sin redovisning är det svårt för dem att bestämma 
storleken på exempelvis en underskattning av intäkterna eller förväntade 
förluster. 

4. Motstridighet med andra redovisningsprinciper. Försiktighet tenderar att 
vara den rådande vid kollisioner med andra principer. Exempelvis i 
förhållandet mellan en underskattning av intäkterna och 
öppenhetsprincipen, eller mellan utgifter för FoU och 
matchningsprincipen. 

5. Snedvridning. The American Accounting Association menar att “the 
presence of bias which may serve the needs of one set of users cannot be 
assumed to aid or even leave unharmed the interests of others”. (Kam, 
1990, s.528) 
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6. Sinnestillstånd. Kam menar att försiktighetsprincipen är så förankrad i 
redovisningen att den har blivit mer en attityd än en mekanism använd 
som svar på osäkerhet. 

 
Sammanfattningsvis intar Kam en restriktiv ställning till försiktighetsprincipen 
och tar stöd av såväl FASB som APB. Anledningen är att tillämpningen av 
försiktighetsprincipen inte ger en rättvisande bild av företagets ställning 
eftersom negativa poster såsom skulder, utgifter och förluster tenderar att 
överskattas, medan intäkter såsom tillgångar och intäkter tenderar att 
underskattas i redovisningen (Kam, 1990). 
 
 
3.3.2 Väsentlighetsprincipen 
 
Väsentlighetsprincipen innebär att vissa transaktioner och förhållanden är för 
osignifikanta för att man skall tillämpa alla redovisningsteoretiska principer fullt 
ut. Istället kan man i de fallen förenkla redovisningen om det inte innebär att 
väsentlig information då försvinner (Riahi-Belkaoui, 2000). Det finns dock 
ingen exakt gräns för var gränsen mellan en väsentlig och en oväsentlig händelse 
går. Beslutet grundar sig därför ofta på bedömningar och sunt förnuft (Anthony, 
1999). Redovisningsrådet har försökt precisera denna gräns som att nyttan av 
informationen bör vara större än kostnaden för att tillhandahålla den (Nilsson, 
2002). 
 
Kam refererar till SEC som definierar väsentligt i termer av den information 
som ”an average prudent investor ought reasonably to be informed” (SEC 
Regulation S-X, Rule 1-02). Vissa procentsatser nämns också. Exempelvis anses 
följande procentsatser vara vägledande vid redovisning av väsentliga poster. 
Särskilda kostnader och intäkter som överstiger 1 procent av den totala 
försäljningen och intäkterna ska öppet redovisas, likaså poster i balansräkningen 
där en specifik tillgång utgör 10 procent eller mer av tillgångsslaget eller mer än 
5 procent av den totala tillgångsmassan. Även FASB har utgivit liknande 
kvantitativa riktlinjer för vad som ska anses vara ett väsentligt belopp. IASB:s 
rekommendationer är inte kvantitativt vägledande avseende 
väsentlighetsprincipen utan definieras enligt följande. 
 

”Materiality [väsentlighet] depends on the size of the item or error 
judged in the particular circumstances of its omission or 
misstatement. Thus, materiality provides a threshold or cut-off point 
rather than being a primary qualitative characteristic which 
information must have if it is to be useful.” (International Accounting 
Standards 2000, F-30, s. 51). 
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Redovisningsrådets rekommendationer ska följa IAS och avvikelser ska 
förekomma endast om rekommendationen strider mot svensk lagstiftning eller 
om det finns andra starka skäl (FAR, 2001, RR förord). Någon notering att 
ovanstående formulering av IASB inte gäller i Sverige görs inte av 
Redovisningsrådet. Kvantitativ vägledning saknas således även i svenska 
redovisningsrekommendationer. 
 
 
3.3.3 Rättvisande bild 
 
Begreppet rättvisande bild härstammar ursprungligen från brittisk redovisning 
och innebär att redovisningens helhet skall ge en rättvisande, korrekt bild av 
företagets ställning och resultat. Principen har fastställts i svenska 
redovisningsnormer genom att den ingår i EU:s 4:e bolagsdirektiv. Att uppvisa 
en rättvisande bild bör vara självklart men kravet på rättvisande bild kan dock 
stå i strid med till exempel försiktighetsprincipen, eftersom en korrekt bild så 
långt som möjligt ska upplysa om alla kända förhållanden, oavsett eventuell risk 
för alltför optimistisk beskrivning av den ekonomiska ställningen. Kravet på 
rättvisande bild i redovisningen innebär att redovisningens informationsfunktion 
gentemot kapitalmarknaden prioriteras gentemot andra funktioner (Nilsson, 
2002). 
 
 
3.3.4 Öppenhetsprincipen 
 
Information, eller snarare brist på information leder till att redovisning måste 
regleras. Senare i denna uppsats redogörs för anledningen därtill, varför detta 
avsnitt koncentreras på att förklara mer explicit principen om öppenhet. 
Följande avsnitt bör därför hållas i minnet när det kommande avsnittet om 
information läses. 
 
Ett av de viktigaste målen med redovisningen är att tillhandahålla information 
för beslutsfattande. För att detta mål ska kunna uppnås krävs en stor öppenhet 
gällande finansiell data och annan relevant information från företagen 
(Hendriksen, 1977). Det är svårt att avgränsa begreppet öppenhet i redovisning 
eftersom principen är central för den finansiella rapporteringen och genomsyrar 
all redovisning. Graden av öppenhet i redovisningen påverkar 
informationsutbudet på kapitalmarknaden och ju högre grad av öppenhet, desto 
bättre fungerar kapitalmarknaden. Anledningen är att om alla intressenter har 
tillgång till fullständig information kommer marknadsvärdet på ett företag att 
speglas av nuvärdet av framtida kassaflöden, utan att kunna bli snedvridet av 
exempelvis fel diskonteringsränta. Således skulle det ”rätta” värdet erhållas på 
företaget för alla intressenter. Dessvärre finns det incitament för dem som har 
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insidesinformationen att inte dela med sig av den, vilket redogörs för i 
informationsavsnittet. Denna informationsasymmetri i samband med att 
informationsinhämtning för externa intressenter är kostsamt gör att 
kapitalmarknaden inte fungerar problemfritt. Därför har normbildare inom 
redovisning valt att införa krav på företagen att lämna information till sina 
intressenter om företagets ställning. En ökad öppenhet gynnar de företag som 
inte har ofördelaktig information att dölja, vilket gör det lättare för dem att 
attrahera investerare på kapitalmarknaden. Regleringen blir därför främst ett 
medel för att säkerställa en lägstanivå på den information som lämnas i 
årsredovisningen, som tvingar alla företag att lämna viss information om 
företagets ställning och resultat (Scott, 1997). Utöver den reglerade öppenheten 
finns även en form av frivillig öppenhet i informationsgivningen från företagen. 
 
Enligt FASB (Statement nr 5) är syftet med öppenhet: 
 

1. att beskriva bokförda poster och att lämna relevanta mått på dessa poster 
förutom de mått som finns i resultaträkningen. 

2. att beskriva icke bokförda poster och att lämna användbara mått på dessa 
poster. 

3. att lämna information som hjälper investerare och långivare att bedöma 
möjligheter och risker i såväl bokförda som icke bokförda poster. 

4. att lämna viktig information som ger användare möjlighet att jämföra 
resultaträkningar från olika år. 

5. att lämna information om framtida kassaflöde, både inflöde och utflöde. 
6. att hjälpa investerare att bedöma avkastningen på deras investering. 

 
Sammanfattningsvis handlar öppenhetsprincipen om hur stor mängd information 
som företaget lämnar ut till externa intressenter, för att de sistnämnda ska kunna 
fatta riktiga beslut om investeringar eller dylikt i företaget. 
 
 
3.4 Redovisningsnormer 
 
Näringslivet har de senaste decennierna blivit mer och mer internationellt med 
allt fler multinationella företag. Även mindre företag är allt oftare aktiva på 
utländska marknader och det har blivit allt vanligare att företag köps upp av 
utländska investerare. Det har därför uppstått ett behov för en normbildning 
inom redovisningen som är internationellt anpassad (FAR 2003). Om alla länder 
skulle ha samma redovisningsregler, lagstiftning och normgivning för hur deras 
redovisning och finansiella rapporter ska utformas skulle det underlätta mycket 
för ekonomiska jämförelser mellan företag som agerar i olika länder. Det skulle 
åtskilligt förenkla arbetet för både de direkta och indirekta användarna av 
ekonomisk information. Direkta användare är bland annat företagsägare, 
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aktieägare, företagsledning, långivare, skattemyndigheter och indirekta 
användare är till exempel finansanalytiker, fackföreningar, konkurrenter och 
allmänheten (Riahi-Belkaoui, 2000). Redovisningsarbetet inom stora koncerner 
som är aktiva i flera länder skulle även det avsevärt förenklas. Från att det i vissa 
länder under början av 1900-talet ofta inte ens fanns samstämmiga regler för hur 
redovisning och revisioner skulle utföras som gällde hela landet har 
utvecklingen på senare år gått mot globalt enhetligare normer och regler vad 
gäller redovisning och revision. Att det fortfarande existerar stora skillnader 
mellan vissa länder kan bero på en mängd olika faktorer som påverkar 
redovisningsprinciperna i ett land. Bland dessa faktorer kan bland annat nämnas 
skatteregler, utbildningsnivå, rättssystem och finansiella system (Deegan, 2001). 
En annan anledning till att behovet av redovisningsnormer uppkommit är att det 
finns imperfektioner i informationshanteringen mellan företaget och dess 
intressenter. Detta behandlas i denna uppsats under avsnittet 5.1.2 
Informationsasymmetri. 
 
 
3.5 Internationella och amerikanska normbildare 
 
Av de nu mest inflytelserika existerande normbildarna inom 
redovisningsområdet återfinns inte mindre än tre i USA nämligen FASB, SEC 
och AICPA. Den internationella organisation som har störst påverkan på 
normbildningsprocessen är IASB (Nilsson, 2002). Nedan följer en kort 
presentation av dessa organisationer. 
 
 
3.5.1 International Accounting Standards Board 
 
Den organisation som numera dominerar den internationella normbildningen är 
International Accounting Standards Board (IASB), vilken skapades i samband 
med att International Accounting Standards Committee (IASC) omorganiserades 
2001 och övertog då det normbildningsarbete som IASC tidigare utfört. IASB är 
en privatfinansierad normbildare på redovisningsområdet med målsättningen att 
i samarbete med nationella normbildare jorden runt verka för en internationell 
harmonisering av de redovisningsprinciper som används. Detta sker genom 
publicering av redovisningsnormer, International Financial Reporting Standards 
(IFRS, tidigare IAS). IASB skall dessutom de verka för en förbättring och 
harmonisering av redovisningsnormer i allmänhet (www.iasc.org.uk, 2003-03-
29). 
 
Huvudman för IASB är stiftelsen IASC Foundation. Stiftelsen bildades 1973 
genom en överenskommelse mellan revisorsorganisationerna i ett tiotal 
industrialiserade länder. Stiftelsens viktigaste uppgift förutom allmänt 
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tillsynsansvar för IASB är att åstadkomma finansieringen av IASB:s 
verksamhet. IASB:s styrelse består för närvarande av fjorton medlemmar, varav 
tolv är heltidsanställda (Nilsson, 2002). 
 
Organisationen består dessutom av ett råd Standards Advisory Council (SAC) 
vilka ska konsulteras vid större förändringar i normer och normgivning. Vidare 
finns en tolkningskommitté, International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC), vilken har till uppgift att motverka att IAS/IFRS-reglerna 
tolkas och tillämpas på olika sätt i olika delar av världen. Kommittén ska likt 
den svenska bokföringsnämnden behandla konkreta tillämpningsfrågor som 
förbisågs i samband med standardens tillkomst. IFRIC publicerar dessa 
tolkningar i sin serie av så kallade Standard Interpretations Committee (SIC). 
Utöver de ovan nämnda viktigaste organen består IASB av ytterligare ett antal 
rådgivande kommittéer och centrala staber vid huvudkontoret i London 
(Nilsson, 2002). IASB:s organisation illustreras i figur 3.2 nedan. 

 
Figur 3.2 IASB:s organisation 

 

 
 

Källa: http://www.iasc.org.uk, 2003-03-29. 
 
IASB stärkte sin roll som internationell normsättare genom EU-kommissionens 
uttalande att alla företag i EU som är noterade på en reglerad marknad senast år 
2005 skall tillämpa IFRS i sin koncernredovisning (Kylebäck, 2001). 
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3.5.2 Financial Accounting Standards Board 
 
En av de mest inflytelserika enskilda organisationerna inom 
redovisningsområdet är Financial Accounting Standards Board (FASB). Deras 
begreppsmässiga ramverk har stått som modell för de flesta länders ramverk 
inom redovisningen. FASB regelsamling på redovisningsområdet, Financial 
Accounting Standards (FAS), är detaljerad och har som mål att täcka alla viktiga 
områden inom externredovisningen. FAS kompletteras av så kallade Industry 
Standards, som är specifika anvisningar för vissa branscher till exempel 
Broadcasting Industry. Till skillnad från IASB ger FASB även ut anvisningar för 
redovisning i ideella organisationer (Nilsson, 2002). Det formulerade målet med 
organisationen är 
 

”to establish standards that improve the relevance and reliability of 
accounting information.” (Kam, 1990, s. 558) 

 
FASB:s strukturella uppbyggnad bygger på oberoende från andra organisationer 
och finansieras av en stiftelse, The Financial Accounting Foundation (FAF), 
som tar emot donationer och utser FASB:s sju ledamöter (Riahi-Belkaoui, 
2000). Ledamöterna som har varierande bakgrund utses för en tid av fem år i 
taget och arbetar på heltid för FASB. Styrelsen har till sin hjälp en professionell 
stab med ett fyrtiotal medarbetare från industri, universitet samt företrädare för 
regeringen. Till FASB är även knuten en rådgivande kommitté, Advisory 
Council (FASAC) med ett trettiotal medlemmar, vilka främst representerar 
redovisningsprofessionen (Nilsson, 2002). FASB:s organisationsstruktur 
illustreras i figur 3.3 nedan. 
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Figur 3.3 FASB:s organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Riahi-Belkaoui, 2000. 
 
FASB är en organisation som alltid annonserar om sina sammanträden i förväg, 
och mötena är öppna för utomstående även om de inte får delta i diskussionerna. 
FASB:s normgivande beslut följs alltid av publicering av utkast till 
rekommendationer, så kallade exposure drafts. Dessa utkast har sedan en 
remisstid på sextio dagar då vem som helst kan skicka in synpunkter och åsikter, 
varefter ny behandling sker i styrelsen (Nilsson, 2002). 
 
 
3.5.3 Securities and Exchange Commission 
 
Securities and Exchange Commission (SEC) är ett amerikanskt federalt statligt 
kontrollorgan för redovisningen i stora noterade/publika företag i USA. SEC har 
även överinseende över själva börshandeln. De har även den formella makten att 
lagvägen bestämma över redovisningens utformning. I praktiken har de 
emellertid antagit en övervakande roll och litar i första hand till den 
normbildning som sker inom FASB och vad beträffar revision inom AICPA. 
Kommissionen består av fem kommissionärer som formellt utses av USA:s 
president. De sitter på en rullande femårsperiod så att det utses en ny 
kommissionär varje år. Till sin hjälp har kommissionen cirka tretusen anställda 
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fördelade på ett omfattande huvudsekretariat som finns i Washington och 
ytterligare elva regionalkontor (Nilsson, 2002). 
 
SEC har en omfattande informationsproduktion som till stora delar är gratis och 
åtkomlig för allmänheten, det finns till exempel hela böcker tillgängliga för 
utskrift via SEC hemsida. Allmänheten bjuds regelmässigt in för att ge sina 
synpunkter på förslag till nya normer bland annat via e-post. Även SEC:s 
databas "the Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system" 
(EDGAR) som innehåller all information som publika amerikanska företag är 
skyldiga att löpande skicka in är åtkomlig för allmänheten (http://www.sec.gov, 
2003-03-28). Någon liknande databas finns inte i Sverige. Den stora skillnaden 
mot sin svenska motsvarighet, Finansinspektionen (FI), är att SEC har möjlighet 
att driva en rättslig process mot ett företag som inte uppfyller de uppställda 
informationskraven. 
 
 
3.5.4 American Institute of Certified Public Accountants 
 
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) är, liksom FAR i 
Sverige, en organisation för revisorer. Organisationen bildades redan 1887 och 
har under årens lopp bytt namn ett flertal gånger (http://www.aicpa.org, 2003-
03-30). AICPA är den största av de amerikanska auktoriserade revisorernas 
organisationer och är därför mycket inflytelserik. Det är AICPA som ger ut 
SAS, Statement on Auditing Standards som i princip utgör grunden för 
Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) som är den amerikanska 
motsvarigheten till det svenska begreppet god revisionssed. De utför även 
forskning inom redovisningsområdet som ofta resulterar i rapporter som många 
gånger används som beslutsunderlag i de normgivande organen. Utöver det ger 
AICPA även ut tidskriften Journal of Accountancy. AICPA kan även indirekt 
utöva inflytande på normbildningen i redovisningen genom att de är deltagare i 
FASB moderstiftelse och kan därigenom påverka valet av ledamöter i FASB 
(Nilsson, 2002). 
 
 
3.6 Svenska normbildare 
 
I Sverige finns ett flertal organisationer med inflytande över normbildningen. 
Bland de mest inflytelserika kan nämnas FAR, Redovisningsrådet samt 
Bokföringsnämnden vilka vi kommer att redogöra för här. 
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3.6.1 FAR 
 
Den mest betydelsefulla privata normbildaren inom redovisningsområdet i 
Sverige var under lång tid Föreningen Auktoriserade Revisorer, senare endast 
FAR. Föreningen bildades år 1923 som en utbrytning ur revisorsorganisationen 
Svenska Revisorssamfundet (SRS). FAR organiserar huvuddelen av de drygt 
tvåtusen auktoriserade och de drygt fyrahundra godkända revisorerna i Sverige, 
och representerar Sverige i många internationella organ inom redovisnings och 
revisionsområdet. Föreningen har numer även öppnat för medlemskap även för 
godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister som arbetar med 
revision och därmed förenliga tjänster (http://www.far.se, 2003-04-01). 
 
FAR har genom utgivningen av ”FAR:s rekommendationer i 
redovisningsfrågor” spelat en mycket aktiv och viktig roll som normbildare 
under efterkrigstiden. Tack vare den starka praktiska kopplingen så fick FAR:s 
rekommendationer tidigt starkt genomslag och bildade grunden för god 
redovisningssed för större aktiebolag. I och med bildandet av Redovisningsrådet 
1989, där FAR var en av initiativtagarna, slutade dock föreningen i stort sett 
med att ge ut egna rekommendationer och underhåller numer endast de som 
tidigare utgivits. FAR publicerar tidskriften Balans där det förs en debatt i 
redovisningsfrågor. Utöver Balans publiceras årligen ett antal samlingsvolymer 
med sammanställningar av lagar och normer inom olika delar av 
redovisningsområdet, liksom sammanställningar av viktigare regelverk från de 
större internationella normbildarna. Utöver detta publiceras olika läroböcker i 
revision, nyhetstidningen ”Nytt från Revisorn”, en engelsk fackordbok mm 
(Nilsson, 2002). 
 
 
3.6.2 Redovisningsrådet 
 
Redovisningsrådet bildades 1989 genom tillkomsten av "Stiftelsen för 
utvecklande av god redovisningssed". Stiftare var FAR, Sveriges 
Industriförbund och staten genom BFN. Stiftelsen som numera är en ideell 
förening har som ändamål att främja utvecklandet av god redovisningssed, 
företrädesvis med utgångspunkt från ett aktiemarknadsperspektiv, och sprida 
information om redovisningsfrågor framför allt i marknadsnoterade företag 
(http://www.redovisningsradet.se, 2003-04-01). 
 
Föreningens styrelse består för närvarande av femton ledamöter som utses av 
föreningens medlemmar. Medlemmarna utgörs för närvarande av OM 
Stockholmsbörsen, FAR, Sveriges Försäkringsförbund, Svenska 
Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenskt Näringsliv, 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt Västsvenska Industri- och 
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Handelskammaren. Styrelsen utser Redovisningsrådets och Akutgruppens 
ledamöter. Föreningens organisationsstruktur illustreras i figur 3.4 nedan. Vid en 
jämförelse mellan Redovisningsrådets, IASB:s och FASB:s 
organisationsstruktur ter dem sig tämligen lika. Den svenska organisationens 
uppbyggnad har hämtat inspiration från de båda andra vid bildandet av 
Redovisningsrådet. Uppenbarligen anses strukturen fungera bra för sitt ändamål. 
 
 
Figur 3.4 Redovisningsrådets organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningens ambition är att i den mån det är möjligt publicera svenska 
rekommendationer som är anpassade till internationell praxis. Detta arbete utförs 
av ett råd inom föreningen, Redovisningsrådet (RR), som består av nio 
ledamöter. Det har även skapats en så kallad akutgrupp som har till uppgift att 
ange hur RR:s rekommendationer ska tolkas samt göra uttalanden i 
redovisningsfrågor som inte behandlas i någon rekommendation. Akutgruppen 
består av fem ledamöter. Rådets och akutgruppens rekommendationer och 
uttalanden riktar sig i första hand till företag vars aktier är föremål för offentlig 
handel eller som genom sin storlek är av stort allmänt intresse. Vissa 
rekommendationer kan dock även fungera som vägledande för mindre företag 
(FAR, 2003). 
 
De ekonomiska resurser som RR har tilldelats har varit relativt begränsade 
jämfört med vad motsvarande organ i till exempel USA och England disponerat. 
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Detta medförde att utgivningstakten av rekommendationer till en början var 
måttlig men eftersom RR:s rekommendationer skall utformas med utgångspunkt 
från internationella IAS/IFRS har dock utgivningstakten nu höjts. Hänsyn skall 
dock tas till den svenska lagstiftningen och andra nationella särdrag vilket 
omöjliggör direkta översättningar (FAR, 2003). 
 
 
3.6.3 Bokföringsnämnden 
 
Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet, som verkar under 
finansdepartementet, där regeringen utser de till antalet högst elva ledamöterna. 
BFN bildades i samband med införandet av 1976 års bokföringslag. Nämndens 
huvuduppgift är att "främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens 
bokföring och offentliga redovisning". Nämnden publicerar löpande bland annat 
så kallade allmänna råd (BFNAR) om hur bokförings- och årsredovisningslagen 
skall tillämpas. Förutom de allmänna råden publicerar nämnden vägledningar 
och uttalanden. I vägledningarna återger BFN innehållet i lagar och andra 
författningar, BFNAR och andra redovisningsnormer samt kommentarer till 
dessa (http://www.bfn.se, 2003-03-28). BFN:s ställningstaganden är inte 
formellt bindande för företagen, utan har just karaktären av allmänna råd. 
Däremot får nämndens råd normalt anses ge uttryck för vad som är god 
redovisningssed (Kylebäck, 2001). Nämndens inflytande har dock stärkts under 
senare år eftersom domstolar och skattemyndigheter i allt större utsträckning 
åberopar nämndens publikationer på liknande sätt som lagtext. BFN:s arbete är 
numera främst inriktad på redovisningsfrågor i mindre och medelstora företag 
samt stiftelser och föreningar (Nilsson, 2002). 
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4 Nedskrivningar 
 

n värdeminskning av en tillgång representeras 
normalt sett av de avskrivningar som görs på 

tillgången, men ibland uppstår det situationer som gör 
att värdet på tillgången på bokslutsdagen är lägre än det 
bokförda värdet. Det räcker inte med att göra en 
justering av avskrivningsplanen eftersom det endast används om den 
ekonomiska livslängden på tillgången förändrats. En justering kan dock vara 
tillåten om det rör sig om ett mindre belopp som ska justeras ner. Nedskrivning 
är därmed en åtgärd utöver den ordinarie avskrivningen. Nedanstående figur 
avser att visa på skillnaden mellan en nedskrivning och en justering av 
avskrivningsplanen. Figur 4.1a visar hur tillgångens värde förändras vid 
nedskrivning i tidpunkten t, under förutsättning att den ekonomiska livslängden 
inte har förändrats. Figur 4.1b visar hur tillgångens värde förändras vid en 
justering av avskrivningsplanen. Om nedskrivningen medför att den ekonomiska 
livslängden förändras blir utfallet som det visas i figur 4.1c. 
 
Figur 4.1 Jämförelse nedskrivning – justering av avskrivningsplan 
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Om det visar sig att förutsättningarna för nedskrivningen inte längre föreligger 
ska nedskrivningen återföras. I exempelvis figur 4.1a skulle det innebära att 
tillgångens värde återgår till det den streckade linjen visar. Det bör poängteras 
att en återföring inte är tillåten om tillgångens värde har ökat av en annan 
anledning än den som orsakade nedskrivningen. I ett sådant fall ska tillgången 
skrivas upp. 
 
Nedskrivningar i svensk redovisning regleras främst i ÅRL 4 kap 5§. Utöver 
lagstiftningen är det Redovisningsrådets rekommendation 17 som behandlar 
nedskrivningar. RR 17 är en översättning av IAS 36. I andra svenska 
rekommendationer som nämner nedskrivningar görs det i dessa 
rekommendationer en hänvisning till reglerna i RR 17. Före RR 17 gällde FAR 
3 som innehöll ett kortare avsnitt om nedskrivningar. 
 
 
4.1 Lagstiftning 
 
Lagregleringen på redovisningsområdet i Sverige är spridd i ett flertal antal 
lagar som även behandlar helt andra ämnesområden. Utöver den svenska 
lagstiftningen är Sverige genom sitt medlemskap i EU förbundet att följa den 
lagstiftning som utarbetats inom unionen, vilken är överordnad den svenska. 
Nedan kommer att redogöras för den lagreglering som är relevant för denna 
undersökning, nämligen Årsredovisningslagen (1995:1554). De lagar som 
utelämnas är de lagar som inte direkt tar upp nedskrivningar eller värdering, 
exempelvis Aktiebolagslagen (ABL 1975:1385), Bokföringslag (1999:1078) 
samt Lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102). 
 
 
4.1.1 Årsredovisningslagen (ÅRL) 
 
Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om upprättande och 
offentliggörande av årsredovisning och delårsrapporter. Lagen har sin bakgrund 
i Sveriges anslutning till EU och den därav följande förpliktelsen att anpassa 
lagstiftningen till EG:s bolagsdirektiv, i detta fall främst direktiven fyra och sju 
(Nilsson, 2002). 
 
Enligt årsredovisningslagen skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt 
sätt och i enlighet med god redovisningssed. Balansräkningen, resultaträkningen 
och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets 
resultat och ställning. Utöver det skall om det behövs för att ge en rättvisande 
bild även tilläggsupplysningar lämnas. Om företaget avviker från allmänna råd 
och rekommendationer från normgivande organ ska upplysning om detta och om 
skälen för avvikelsen lämnas i not. 
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Årsredovisningslagen delar in tillgångar i två grupper beroende på vilket syftet 
med tillgångarna är. De olika tillgångsslagen definieras enligt följande: 
 

"Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att 
stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med 
omsättningstillgång förstås annan tillgång.” (ÅRL 4 kap 1§ 1st.) 
 
"Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och andra liknande 
arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år 
får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller 
utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter 
och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid 
förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som 
förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill)."  
(ÅRL 4 kap 2§ 1st) 

 
Anläggningstillgångar skall i redovisningen tas upp till belopp motsvarande 
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Om den ekonomiska 
livslängden är begränsad skall den skrivas av systematiskt över denna livslängd. 
Den ekonomiska livslängden för immateriella anläggningstillgångar sak anses 
uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig säkerhet kan 
fastställas. Om sådan längre avskrivningstid används ska upplysning om detta 
och om skälen till detta lämnas i not. 
 
Upplysningar skall, enligt ÅRL, lämnas i noter om vilka värderingsprinciper 
som använts. Dessutom skall uppgift lämnas om anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde, årets av-, ned- och uppskrivningar, ackumulerade av- och 
nedskrivningar samt grunderna för avskrivningar av anläggningstillgångarnas 
olika poster. 
 
I ÅRL 4 kap 5§ om nedskrivningar står det följande: 
 

”5§  Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än 
det värde som följer av 3§ och 4§ första stycket, skall tillgången 
skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att 
värdenedgången är bestående. 
 En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre 
värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas 
att värdenedgången är bestående. 
 En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, 
om det inte längre finns skäl för den. 
 Nedskrivningar och återföringar som avses i första – tredje 
styckena skall redovisas i resultaträkningen.” 
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4.2 Rekommendationer 
 
Sverige såväl som många andra länder har sitt eget organ för publicering av 
redovisningsrekommendationer. Det engelska uttrycket lyder General Accepted 
Accounting Principles, eller kort och gott GAAP. Således kallas exempelvis den 
svenska internationellt för Swedish GAAP och den amerikanska för US GAAP. 
Följande avsnitt avser att redogöra för de rekommendationer som behandlar 
nedskrivningar. Tonvikten läggs vid RR 17 med viss hänvisning till dess 
internationella motsvarighet IAS 36, men utrymme ges även den tidigare 
svenska rekommendationen där nedskrivningar behandlades, nämligen FAR 3. 
 
 
4.3 FAR 3 
 
FAR 3 handlar om redovisning av materiella anläggningstillgångar, vilket även 
är titeln. Rekommendationens punkt nummer sex behandlade nedskrivningar 
explicit och bestod av en förklaring av lagtexten i ÅRL 4 kap 5§. Dessutom 
kommenteras huruvida individuell kontra kollektiv värdering ska tillämpas. 
FAR anger att en post-för-post värdering ska tillämpas men att det undantagsvis 
kan förekomma fall då kollektiv värdering kan tillåtas. För varje sådant fall 
måste företaget pröva om en kollektiv värdering är förenlig med god 
redovisningssed och kravet på rättvisande bild. Vidare beskrivs att företagen kan 
redovisa nedskrivningen på två sätt i resultaträkningen, antingen som 
jämförelsestörande post eller särredovisad som en egen post, där det framgår av 
rubriken vad posten innehåller (FAR 2001). 
 
 
4.4 RR 17 
 
Redovisningsrådets rekommendation nummer 17 Nedskrivningar är en 
översättning av IAS 36 och anger hur en nedskrivning skall beräknas och 
redovisas samt vilken information om nedskrivningar som skall lämnas. RR 17 
ska tillämpas från och med det första räkenskapsår som påbörjades den 1 januari 
2002 eller senare. I detta avsnitt görs även kommentarer i de fall RR 17 avviker 
från IAS 36. Tillvägagångssättet motiveras med att den svenska 
rekommendationen är en direkt översättning av den internationella, varför en 
särskild genomgång av IAS 36 inte anses nödvändig. 
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4.4.1 Tillämpningsområde 
 
Nedskrivningsreglerna i RR 17 ska tillämpas på i princip all nedskrivning. 
Undantag görs endast för nedskrivning av varulager (som regleras i RR 2), 
inkomstskatter (RR 9), entreprenaduppdrag och liknande uppdrag (RR 10), 
ersättningar till anställda (RR 29) samt finansiella tillgångar med undantag för 
aktier i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures (RR 17, p. 1). RR 17 
omfattar, precis som IAS 36, 122 punkter varav 41 utgörs av så kallade 
huvudprinciper. Dessa ska läsas i sammanhang med den förklarande texten i de 
övriga 81 punkterna. Generellt gäller att rekommendationen inte behöver 
tillämpas på oväsentliga belopp (FAR, 2003). 
 
 
4.4.2 Hur nedskrivningsbehovet identifieras 
 
En tillgång som omfattas av RR 17 ska skrivas ner när redovisat värde 
överstiger återvinningsvärdet. IAS 36 är något tydligare med formuleringen ”if, 
and only if, the recoverable amount… is less than its carrying amount” (IAS 36, 
p. 58). När det konstaterats att återvinningsvärdet är lägre än det bokförda värdet 
ska nedskrivning göras till återvinningsvärdet. Enligt den internationella 
rekommendationen ska nedskrivningen ske omedelbart, och den formuleringen 
återfinns även i RR 17, punkten femtiosju. Ett konstaterat nedskrivningsbehov 
kräver inte att värdenedgången är bestående enligt varken IAS 36 eller RR 17. 
 
Återvinningsvärdet definieras i RR 17 som det högsta av en tillgångs 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 
pris som beräknas kunna uppnås vid en frivillig försäljning av en tillgång mellan 
oberoende parter. Avdrag ska göras för eventuella försäljningskostnader 
(exklusive finansieringskostnader och skatt) och avvecklingskostnader. 
Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de kassaflöden företaget räknar med att få 
när tillgången används i verksamheten och när den så småningom säljs. 
 
Idén bakom den ”högsta lägsta värdets princip” som IAS 36, och således RR 17, 
bygger på är att 
 

”…om tillgångens värde i den fortsatta verksamheten är högre än det 
belopp som netto skulle komma att erhållas vid en försäljning, 
kommer det rationella företaget att fortsätta använda tillgången i 
verksamheten. Om däremot en försäljning netto skulle ge mer än 
nuvärdet av de kassaflöden tillgången kan beräknas generera när den 
används i verksamheten förutsätts det rationella företaget sälja 
tillgången. Det rationella måttet på tillgångens verkliga värde är 
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därför det högsta av dess nettoförsäljningsvärde och dess value in use 
[nyttjandevärde].” (Jönsson Lundmark, 1999, s. 146) 

 
Vid varje bokslutstillfälle ska företaget pröva om det föreligger någon indikation 
som tyder på att en tillgång minskat i värde. RR 17 räknar upp ett antal externa 
såväl som interna indikationer i punkten sju.9 Enligt punkten tio är det 
väsentlighetsprincipen som ska tillämpas vid bedömningen av om en tillgångs 
återvinningsvärde behöver fastställas. I vissa fall är reglerna för identifiering av 
nedskrivning hårdare i andra rekommendationer än RR 17. I exempelvis RR 15 
p.84 står det att ”utöver kraven i RR 17…”. Punkten ska bland annat tillämpas 
på immateriella tillgångar med en avskrivningsperiod längre än tjugo år och 
kräver undantagslöst en formell prövning av återvinningsvärdet minst en gång 
per år. Det torde i RR 15 främst gälla svenska företag som tillämpar 
amerikanska regler avseende koncernmässig goodwill. 
 
 
4.4.3 Hur nedskrivningsbehovet bestäms 
 
Om företagets bedömning leder till slutsatsen att återvinningsvärdet kan vara 
lägre än det bokförda värdet måste som huvudregel såväl nettoförsäljningsvärdet 
som nyttjandevärdet beräknas. I punkten fjorton står det dock att om endera av 
värdena överstiger det redovisade värdet behöver inte det andra beräknas 
eftersom det är uppenbart onödigt. 
 
I punkterna nitton till och med tjugotre ger rekommendationen vägledning i hur 
nettoförsäljningsvärdet kan beräknas. Det bästa uttrycket för ett 
nettoförsäljningsvärde är det pris som finns i ett bindande avtal mellan 
oberoende parter, justerat för sådana kostnader som är direkt hänförliga till 
försäljningen av tillgången, något som anges i punkten nitton. När det gäller 
beräkning av nyttjandevärde uppstår det fler svårigheter. Innan det värdet kan 
beräknas krävs det att företaget tar ställning till dels de principer som ska 
tillämpas när kassaflödena uppskattas, dels till vilken diskonteringsränta som 
ska användas. Den första av dessa frågor detaljregleras i punkten tjugofem, som 
säger att när nyttjandevärdet beräknas skall: 
 

”a) bedömningen av framtida kassaflöden baseras på rimliga och 
verifierbara antaganden som utgör företagets bästa uppskattningar av 
de ekonomiska förhållanden som beräknas råda under tillgångens 
återstående nyttjandeperiod varvid stor vikt skall ges externa faktorer, 

                                           
9 Dessa är redovisade i denna uppsats under avsnitt 1.1. 
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b) bedömningen av framtida kassaflöden baseras på de senaste 
budgetar/prognoser som företaget fastställt och som omfattar högst 
fem år om inte en längre period kan motiveras samt 
c) bedömningar av framtida kassaflöden bortom den period som 
omfattas av senaste budgetar eller prognoser baseras på ett 
antagande om en oförändrad eller avtagande tillväxttakt, om inte en 
ökande tillväxttakt kan motiveras. Tillväxttakten får inte överskrida 
den långsiktiga tillväxttakt som gäller för företagets produkter eller 
för den bransch eller det land eller de länder där företaget är 
verksamt, eller för den marknad för vilken tillgången är avsedd. Kan 
en högre tillväxttakt motiveras får den dock användas.” (RR 17, p. 
25) 

 
Diskonteringsräntan regleras däremot inte i detalj. Huvudprincipen är att 
diskonteringsfaktorn eller faktorerna ska utgöras av den ränta före skatt som 
speglar marknadens avkastningskrav för en tillgång med motsvarande risk (RR 
17, p. 46). Nedskrivning enligt RR 17 ska som längst göras till dess att den 
nedskrivna tillgångens redovisade värde är noll. Reservering för ytterligare 
kostnader ska endast redovisas om det erfordras av en annan rekommendation 
från Redovisningsrådet (RR 17, p. 59). 
 
 
4.4.4 Begreppet ”kassagenererande enhet” 
 
Begreppet kassagenererande enhet definieras i punkt tre som den minsta grupp 
av tillgångar för vilken det går att fastställa löpande inbetalningar (kassaflöde) 
som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. 
Hur företaget i olika fall kan bestämma vad som utgör en kassagenererande 
enhet diskuteras i punkterna sextiotre till och med sjuttio. Det viktiga är att 
företagets kassagenererande enheter bestäms utifrån samma principer från år till 
år (RR 17, p. 69). Om det uppstår ett nedskrivningsbehov i en kassagenererande 
enhet ska nedskrivningen i första hand hänföras till den eventuella goodwill som 
hör till enheten. Först därefter ska de övriga immateriella och materiella 
tillgångarna skrivas ner (RR 17, p. 87). De relativt invecklade reglerna kring hur 
enhetens goodwill ska identifieras och hur nedskrivningsbehovet ska fastställas 
för enheten redogörs för i punkterna åttioåtta till och med nittiotvå. 
 
 
4.4.5 Återföring av nedskrivningar 
 
Reglerna om återföring av tidigare gjorda nedskrivningar är i stort sett en 
spegelbild av nedskrivningsreglerna ovan. Vid varje bokslutstillfälle ska 
företaget följaktligen pröva om det finns tecken som tyder på att orsakerna till 
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en tidigare gjord nedskrivning inte längre föreligger. Återigen finns det ett antal 
externa och interna indikationer som ska beaktas, vilka återfinns i punkten 
nittiofem.  
 
När en ny bedömning av återvinningsvärdet visar att värdet ökat ska den tidigare 
gjorda nedskrivningen återföras till det belopp, efter avdrag för avskrivningar, 
som tillgången skulle ha tagits upp till om nedskrivningen inte gjorts (Jönsson 
Lundmark, 1999). En återföring redovisas som intäkt i resultaträkningen (RR 
17, p. 103). Det finns särskilda regler i punkterna etthundraåtta och framåt som 
begränsar möjligheten att återföra en tidigare nedskrivning av goodwill. En 
nedskrivning av värdet på goodwill får endast återföras i det fall: 
 

”a) nedskrivningen föranleddes av en särskild omständighet av 
ovanlig karaktär som inte kan förväntas komma att upprepas samt 
b) senare händelser inträffat som upphäver verkningarna av den 
omständighet som ledde fram till beslutet om nedskrivning.” (RR 17, 
p. 108) 

 
 
4.4.6 Upplysningar 
 
RR 17 innehåller ett avsnitt om upplysningar som ska lämnas i redovisningen. 
Förutom punkterna i RR 17 ska företagen också ta hänsyn till den 
upplysningsplikt som gäller enligt ÅRL. De upplysningar som lämnas om 
nedskrivningar ska med andra ord inte bara uppfylla de för nedskrivningar 
specifika kraven i rekommendationen, utan även uppfylla de för redovisningen 
generella kraven på information som ges i lagtexten. Informationskraven i RR 
17 är betydligt mer omfattande än de krav som gällde i FAR 3. Den sistnämnda 
baserar informationskraven på kraven i ÅRL. Således innebär det att 
informationskraven i RR 17 blivit mer specifika för nedskrivningar. 
Övergripande kan sägas att de stora skillnaderna är att i och med RR 17 ska 
företagen öppet ange storleken av årets nedskrivningar och återföringar av 
tidigare gjorda nedskrivningar. I de fall beloppen är av väsentlig betydelse ska 
en beskrivning lämnas av bakgrunden till beslutet om nedskrivning/återföring, 
hur den kassagenererande enheten definierats samt hur nedskrivningsbeloppet 
beräknats. Med det sistnämnda menas att företaget ska lämna information om 
hur exempelvis nettoförsäljningsvärde fastställts, val av diskonteringsränta etc. 
(Rundfelt, 1998). 
 
Avsnittet rörande upplysningar i RR 17 kan enligt författarna av denna uppsats 
delas in i tre delar. Den första delen är generella, obligatoriska uppgifter som ska 
lämnas för varje slag av tillgångar det görs nedskrivningar av. Punkt 112 i RR 
17 anger att upplysning ska lämnas om, för det första, beloppet för de 
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nedskrivningar som påverkat resultatet under perioden och vilka poster i 
resultaträkningen som påverkats. För det andra ska upplysning lämnas om 
beloppet för de återföringar av tidigare nedskrivningar som påverkat resultatet 
under perioden och vilka poster i resultaträkningen som påverkats. För det tredje 
ska upplysning lämnas om beloppet för de nedskrivningar och återföringar av 
tidigare nedskrivningar som påverkat uppskrivningsfonden. Punkten därefter 
definierar slag av tillgångar som ”varje grupp av tillgångar som är av likartat 
slag och som används på ett likartat sätt i företagets verksamhet”. De nämnda 
uppgifterna kan även lämnas tillsammans med andra upplysningar för respektive 
slag av tillgångar. Uppgiften behöver således inte särredovisas i de fall 
avgränsningen av tillgångarna i olika slag stämmer överens med exempelvis en 
avgränsning som företaget gjort för planenliga avskrivningar enligt RR 12, 
Materiella anläggningstillgångar. Med detta menas att uppgiften kan lämnas i 
exempelvis den uppställning som görs för materiella anläggningstillgångar i 
enlighet med RR 12. 
 
Den andra delen av upplysningsavsnittet berör de fall där beloppet på 
nedskrivningen respektive återföringen av tidigare nedskrivningar är väsentligt, 
mer precist endera av väsentlig betydelse för företagets redovisning eller för 
företaget som helhet. Huruvida dessa punkter anammas av företaget beror på 
tolkningen av väsentlighetskriteriet. Som nämndes tidigare i referensramen finns 
inga kvantitativa vägledningar i svenska redovisningsrekommendationer. Därav 
följer att företaget självt måste göra en bedömning av vad som ska anses vara ett 
väsentligt belopp. Detta medför en subjektivitet i bedömningen, men inte att 
förglömma har revisorn ett ansvar att granska bedömningar gjorda av företaget. 
Punkt 115 i RR 17 anger att när företaget lämnar information om hur intäkter 
och kostnader fördelas på rörelsegrenar eller geografiska områden ska företaget 
för varje av dessa ange beloppet för de nedskrivningar respektive återföringar 
som påverkat resultatet under perioden. Väsentlighetskriteriet i denna punkt är 
att beloppet ska vara av väsentlig betydelse för företaget som helhet. Punkt 116 
är den mest utförliga av alla upplysningspunkterna. Den säger följande: 
 
”Om företaget gjort eller återfört en nedskrivning av en enskild tillgång eller en 
kassagenererande enhet och beloppet är av väsentlig betydelse för företagets 
redovisning som helhet, skall företaget ange 

a) de händelser och omständigheter som lett fram till beslutet om 
nedskrivning eller återföring av nedskrivning, 

b) beloppet av nedskrivningen eller återföringen, 
c) för enskilda tillgångar 

  I tillgångsslaget samt 
 II den verksamhetsgren som tillgången tillhör, 

d) för kassagenererande enheter 
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  I en beskrivning av enheten (exempelvis om det är en produktion, en 
anläggning, en rörelsegren eller ett geografiskt område), 

 II beloppet för nedskrivningen eller återföringen fördelat på 
tillgångsslag och rörelsegren/geografiska områden, samt 

III om den gruppering av tillgångar som gjorts för att fastställa den 
kassagenererande enheten ändrats jämfört med när enhetens 
återvinningsvärde senast fastställdes, beskriva den nuvarande och 
den tidigare indelningsgrunden och skälen till varför sättet att 
definiera den kassagenererande enheten ändrats, 

e) om tillgångens (enhetens) återvinningsvärde utgörs av 
nettoförsäljningsvärde eller nyttjandevärde, 

f) när återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningsvärdet, hur detta värde 
fastställts (exempelvis om nettoförsäljningsvärdet fastställdes med 
hänvisning till priser på en aktiv marknad eller på annat sätt), samt 

g) när återvinningsvärdet utgörs av nyttjandevärde, vilken (eller vilka) 
diskonteringsfaktor som använts i den aktuella och i tidigare beräkningar 
av nyttjandevärde.” (RR 17, p. 116) 

 
Som framgår är upplysningsplikten relativt omfattande enligt denna punkt. Det 
krävs inte bara att beloppet redovisas öppet, utan även omständigheter som lett 
fram till beslutet, tillvägagångssättet samt eventuella förändringar i 
värderingsprocessen ska visas öppet i redovisningen. Dock ska återigen 
uppmärksammas att punkten endast tillämpas då beloppet är av väsentlig 
betydelse för företagets redovisning som helhet. Detta gäller även punkt 117 
som behandlar de totala nedskrivningarna under en period i motsats till punkt 
116 som, enligt ovan, behandlar enskilda tillgångar eller kassagenererande 
enheter. I den mån upplysningar inte lämnats enligt punkt 116 ska företaget, 
enligt punkt 117, lämna en kort beskrivning av viktigare tillgångsslag som 
påverkats av nedskrivningar eller återföringar samt de viktigare händelser och 
omständigheter som ledde fram till beslut om nedskrivningar respektive 
återföringar.  
 
Den tredje delen av upplysningsavsnittet i RR 17 består av en punkt. Den anger 
att ”det kan vara värdefullt om företag lämnar upplysningar om de viktigare 
antaganden som gjorts vid beräkning av tillgångarnas (de kassagenererande 
enheternas) återvinningsvärden under perioden” (RR 17, p. 118). 
Formuleringen påvisar att det är frivilligt för företaget att lämna upplysningen. I 
de fall upplysningen lämnas torde det kunna ske i förvaltningsberättelsen, även 
om rekommendationen troligen förespråkar en upplysning i samband med 
övriga upplysningar om nedskrivningar och återföringar i redovisningen under 
perioden. 
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4.5 Övriga svenska rekommendationer 
 
I ett flertal svenska redovisningsrekommendationer görs hänvisning till RR 17. 
Detta avsnitt avser att definiera begreppen materiella respektive immateriella 
tillgångar enligt RR 12 och RR 15. 
 
 
4.5.1 RR 12 Materiella anläggningstillgångar 
 
Enligt Redovisningsrådets rekommendation 12 materiella anläggningstillgångar 
definieras materiella anläggningstillgångar enligt följande: 
 

"Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som är 
avsedda att stadigvarande utnyttjas i verksamheten, inklusive för 
uthyrning." (RR 12, p. 3) 

 
En materiell anläggningstillgång ska redovisas som en tillgång i 
balansräkningen när anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och 
det på basis av tillgänglig information kan antas sannolikt att den framtida 
nyttan, till följd av innehavet, kommer att komma företaget till del. 
 
 
4.5.2 RR 15 Immateriella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar definieras enligt RR 15 Immateriella tillgångar som: 
 

"En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan 
fysisk substans som används för produktion eller tillhandahållande av 
varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa 
ändamål." (RR 15, p. 7) 

 
Immateriella tillgångar skall endast redovisas i balansräkningen om det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som uppkommer genom innehavet 
kommer att tillfalla företaget samt att tillgångens anskaffningsvärde tillförlitligt 
kan beräknas. 
 
 
4.6 Revisorns roll 
 
Revisorns uppgift är att granska bolagens årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall 
vara så omfattande och ingående som god redovisningssed kräver. Efter varje 
räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Den 
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skall bland annat innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har 
upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Revisorn 
skall vid sin granskning bedöma risken för oegentligheter eller oavsiktliga fel 
som är av sådan betydelse att de kan i något väsentligt hänseende påverka 
bolagets resultat och ställning. Revisionen har däremot inte något självständigt 
syfte att förhindra eller upptäcka förskingringar eller oegentligheter. Revisorn 
ska om inget annat framkommit eller indikerats kunna utgå ifrån att uppgifter 
från företaget är sanna och att verifikationer och annan dokumentation inte är 
förfalskade (FAR, 2003 del II). 
 
För att kunna utföra en effektiv revision måste revisorn noggrant planera vad 
som skall granskas och hur pass ingående granskningen skall vara eftersom 
revisorn inte har möjlighet att granska varje enskild transaktion. Vid detta urval 
skall principerna om väsentlighet och risk vara vägledande, vilket innebär att 
tyngdpunkten i granskningsarbetet skall ligga på de områden där väsentliga fel 
är störst. Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är av sådan 
omfattning eller art att om de varit kända för en omdömesgill intressent hade 
påverkat dennes ställningstagande. Bedömningen av vad som i ett enskilt fall är 
att betrakta som väsentligt bygger dock på revisorns egen yrkesmässiga 
erfarenhet. Det är därför viktigt att revisorn redan i planeringen av revisionen 
definierar vad som är väsentligt för årsredovisningen som helhet. Med 
revisionsrisk avses risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i 
revisionsberättelsen. Det finns tre risktyper som i huvudsak påverkar 
revisionsrisken (FAR, 2003 del II): 
 
1. Inneboende risk 

Risken för att ett väsentligt fel uppkommer i redovisningen eller vid 
handläggningen av förvaltningsfrågor. Hög komplexitet och ett stort inslag 
av bedömningar vid exempelvis värdering av tillgångar och skulder ökar den 
inneboende risken. 

2. Kontrollrisk 
Risken för att ett väsentligt fel eller missförhållande inte upptäcks och tas om 
hand av företagets interna kontrollsystem. Kontrollrisken påverkas av 
utformningen av systemet för den interna kontrollen liksom av 
företagsledningens integritet och kompetens. 

3. Upptäcktsrisk 
Risken för att revisionsåtgärderna inte uppdagar väsentliga fel eller 
missförhållanden. Upptäcktsrisken är därför relaterad direkt till 
granskningsåtgärdernas inriktning och omfattning. 

 
Den inneboende risken och kontrollrisken skiljer sig från upptäcktsrisken 
eftersom de existerar oberoende av revisionen. De påverkar revisorns 
bedömning av granskningsinsatserna och därmed möjligheten att upptäcka fel. 
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Är den inneboende risken och kontrollrisken höga måste även omfattningen av 
granskningsåtgärder vara hög. 
 
Revisorn ska i sin granskning bilda sig en välgrundad uppfattning om den 
information som lämnas i årsredovisningen ger en rättvisande bild och är av 
sådan omfattning att den uppfyller god redovisningssed samt att den uppfyller 
de bestämmelser som reglerar bolagets rapporteringsskyldighet. Granskningen 
syftar bland annat att ge underlag för bedömningen av om (FAR, 2003 del II): 
 
• Resultaträkningens uppgifter tillsammans med noter ger ett rättvisande 

uttryck för bolagets resultat. 
• De i balansräkningen redovisade tillgångarna och skulderna existerar samt att 

de är riktigt värderade. 
• Bolagets samtliga tillgångar samt skulder och övriga förpliktelser upptagits i 

balansräkningen. 
• Intagna uppgifter i resultat- och balansräkningen överensstämmer med 

bolagets räkenskaper. 
• Årsredovisningens ekonomiska information tillsammans med uppgifter i 

resultat- och balansräkningen, noter och finansieringsanalys ger en 
rättvisande beskrivning av bolagets resultat och ställning. 

• Förvaltningsberättelsen innehåller de uppgifter som lag och god 
redovisningssed kräver. 

• Övrig information i årsredovisningen är förenlig med den bild av bolagets 
resultat och ställning som ges i resultat- och balansräkningen och 
överensstämmer med revisorns kännedom om företaget. 

 
Granskning av årsredovisningen utförs genom granskning av den interna 
kontrollen och substansgranskning i lämplig avvägning. En bra intern kontroll 
uppnås genom en lämplig kombination av generella kontroller såsom ansvars- 
och arbetsfördelning och skydd mot obehörig åtkomst av register och program 
samt olika kontrollmoment inlagda i system och rutiner. Ansvars- och 
arbetsfördelning syftar till att ingen person ensam skall kunna handlägga en 
transaktion genom hela behandlingskedjan och att det arbete som utförs av en 
avdelning eller befattningshavare om möjligt blir föremål för oberoende kontroll 
av någon annan. Om revisorn bedömer att den interna kontrollen är tillförlitlig 
kan omfattningen av substansgranskningen reduceras. I de fall revisorn förlitar 
sig på de interna kontrollerna måste detta på något sätt verifieras, detta kan ske 
genom iakttagelser, intervjuer, granskning av dokumentation eller upprepning av 
kontrollmoment. Efter denna verifiering skall en slutlig bedömning avseende 
den interna kontrollens tillförlitlighet göras. Denna bedömning leder sedan till 
ett fastställande av hur omfattande substansgranskning som måste göras (FAR, 
2003 del II). 
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Substansgranskning innebär en granskning av innehållet i olika resultat- och 
balansposter antingen i den löpande redovisningen eller i ett bokslut. Den kan 
dels avse detaljgranskning av enskilda transaktioner och saldon och dels så 
kallad analytisk granskning, det vill säga analys av trender och nyckeltal. 
Granskning av enskilda transaktioner eller saldon kan ske genom kontakt med 
tredje man, till exempel kunder, leverantörer eller bank. Substansgranskning kan 
även omfatta fysisk observation av tillgångar genom till exempel deltagande i 
kontrollinventeringar (FAR, 2003 del II). 
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5 Information 
 

 uppsatsens inledande kapitel anges att informationen 
i årsredovisningen antas ha förändrats i och med 

införandet av RR 17. I vilken riktning eller på vilket 
sätt kommer att redogöras för i senare kapitel. Detta 
avsnitt ska istället försöka ge en bild av varför 
information och dess hantering är viktig i redovisningen. Med kravet på 
information uppstår också vissa problem som har att göra med hur givaren 
respektive mottagaren ser på den information som tillhandahålls. I alla 
situationer har någon av parterna ett informationsövertag, med vilket menas att 
det uppstår så kallad informationsasymmetri. Kortfattat medför asymmetrin att 
parterna agerar utifrån vetskapen om ett övertag eller underläge, vilket leder till 
imperfektioner. 
 
 
5.1.1 Relevans och tillförlitlighet 
 
Användbar information besitter två primära karaktäristika, nämligen relevans 
och tillförlitlighet (reliabilitet). Information är relevant om den spelar roll i 
beslutsfattandet som användaren gör, och den är pålitlig om den förmedlar det 
den är tänkt att förmedla. Kam skriver att ”if reported information is true, just 
and fair, then they are relevant and reliable” (Kam, 1990, s. 53). Han hänvisar 
också till amerikanska Accounting Principles Board (APB) som uttalar sig enligt 
följande. 
 

”The qualitative objectives [relevance and reliability] are related to 
the broad ethical goals of truth, justice and fairness that are accepted 
as desirable goals by society as a whole. To the extent that the 
objectives are met, progress is made toward achieving the broad 
ethical goals as well as toward making financial information more 
useful.” (APB Statement No. 4, paragraph 86) 

 
Den ekonomiska informationen är användbar om den ger en god grund för 
investerare och borgenärer att fatta ekonomiska beslut på, i relationen med 
företaget. Det är inte bara storleken på olika balansposter eller resultatposter 
som är väsentlig information, utan även information om exempelvis framtida 
kassaflöden. Den information som tillhandahålls av företaget ger investerare 
vetskap om exempelvis värdet på deras andelar i företaget eller om de kommer 
att erhålla utdelning på sin investering. Borgenärer i sin tur behöver 
informationen för att kunna uppskatta företagets återbetalningsförmåga. I båda 
fallen har företaget goda incitament att lämna information till intressenterna, 

I 
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men som kommer att redogöras för senare i detta avsnitt ger inte alltid 
informationen rätt bild av företaget. Det beror på olika asymmetrier. Företagets 
redovisning har en central roll som informationskälla, något som framhålls av 
Kam, som även påpekar, i citatet nedan, att annan information om företaget 
existerar men att det är redovisning som är den viktigaste informationskällan. 
 
 

”The decisions that investors and creditors need to make relate to 
future events, and therefore accounting information serves as a means 
for formulating expectations about these future events. It should be 
pointed out that other sources of information for investors and 
creditors exist, but accounting is probably the most important.” (Kam, 
1990, s. 54) 

 
Den slutliga produkten av all redovisning är information. Den tar sig uttryck i de 
rapporter som framställs. Vad rapporterna ska innehålla styrs av två parter, den 
som ger ut informationen (företaget) och den som ska tillgodogöra sig den 
(externa intressenter). De båda parterna kan ha motstridiga åsikter om vad som 
ska finnas med. Å ena sidan företaget som inte vill ge ut för mycket information 
som avslöjar exempelvis företagets strategi eller liknande, samtidigt som de vill 
ge tillräckligt med information för att visa en rättvis bild för ägare och andra 
intressenter. Å andra sidan externa intressenter som vill få en så uttömmande 
bild som möjligt av företaget för exempelvis investeringsbeslut i företagets 
aktier. Det ovanstående visar att information påverkar individer i deras 
beslutsfattande. Som exempel kan nämnas att en investerare rimligtvis agerar 
olika beroende på om marknadsvärde eller framtida avkastning använts vid 
värdering av en tillgång. I nästa led påverkar därmed informationen som 
tillhandahålls även exempelvis aktiemarknadens funktion negativt. Scott menar 
att detta är ett problem eftersom en väl fungerande marknad är en förutsättning 
för en effektiv och rättvis ekonomi. En utmaning för redovisaren är således att i 
sin rapportering inte bara ha i åtanke ledningen på företaget och investerare, 
utan även ekonomin i sin helhet (Scott, 1997). Kam refererar till professor Paton 
som uppmärksammade detta redan på 1920-talet, när han uttryckte hur viktig 
redovisning är för allokeringen av kapital på marknaden. 
 

”Accounting, insofar as it contributes to render effective the control of 
the price system in its direction of economic activity, contributes to 
general productive efficiency, and has a clear-cut social significance, 
a value to the industrial community as a whole.” (Kam, 1990, s. 55) 

 
Om informationen som lämnas till intressenterna är felaktig eller missvisande 
kommer felaktiga beslut att tas. Ett exempel på detta kan vara att kapital 
allokeras till ineffektiva företag. Situationer som den nämnda kan uppstå på 
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grund av det råder informationsasymmetri i förhållandet mellan företaget och de 
externa intressenterna. 
 
 
5.1.2 Informationsasymmetri 
 
Som tidigare nämnts innebär informationsasymmetri att den ena parten har ett 
informationsövertag. Scott menar att alla parter vinner på att asymmetrin 
minskas. Detta kan exemplifieras med en entreprenör som vill börsintroducera 
sitt företag. Om företaget tillhandahåller produkter med hög kvalitet och kan 
förmedla det på ett trovärdigt sätt till investerare, kommer introduktionskursen 
att bli högre (Scott, 1997). Detta stämmer om informationstillgången är 
densamma för båda parter. Problemet är att det kan finnas andra entreprenörer 
som lyckas få investerare att tro att även deras produkt är av hög kvalitet, när 
den i själva verket är av låg kvalitet. Detta medför att investerare intar en kritisk 
hållning till denna ökade informationsmängd, för att undvika risken att investera 
i den dåliga produkten. Följden blir att entreprenören med en bra produkt får 
finna sig i att få samma, låga, värdering som entreprenören med den dåliga 
produkten. Detta sistnämnda är ett typexempel på ett marknadsmisslyckande på 
grund av adverse selection, som är en huvudtyp av informationsasymmetri.10 De 
finansiella rapporter som företaget tillhandahåller kan, enligt Scott, ses som en 
smörjmekanism för att kontrollera adverse selection genom att på ett trovärdigt 
sätt förmedla information till utomstående. En annan typ av 
informationsasymmetri är moral hazard. Det vanligaste exemplet är att personer 
med exempelvis ett helförsäkrat hem tenderar att vara mindre måna att skydda 
sitt hus. Asymmetrin uppstår således på grund av att endera parten inte kan 
observera den andra partens agerande, ett agerande som påverkar båda parter. 
Ett exempel som ges av Kam är att studenter inte skulle studera lika hårt om det 
inte vore för att det kommer en examination i slutet av kursen. Utan examination 
skulle därför läraren behöva stå över axeln på studenten för att se till att han/hon 
tillgodogjort sig kunskaperna. Därav skulle båda parter tjäna på att studenten 
läser, och examinationen kan då ses som en kontroll men även som motivering 
för studenten att studera. 
 
På grund av informationsasymmetrier krävs det enligt Kam standards för hur 
redovisningen ska utformas. Nedanstående figur är tänkt att visa hur 
asymmetrierna leder fram till behovet av regler och rekommendationer i 
redovisning. 
 
 

                                           
10 Problematiken kring marknadsmisslyckande tas inte vidare upp här, utan läsaren hänvisas 
till företrädelsevis Akerlof, Market for lemons. 
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Figur 5.1 Informationsasymmetri leder till reglering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Källa: Scott, 1997, egen bearbetning. 
 
Längst till vänster i figuren visas redovisningens utformning under ideala 
förhållanden, där det inte existerar informationsasym-metri i redovisningen. 
Ekonomin karaktäriseras här av en perfekt fungerande marknad och benämns av 
Kam som ”first best”. Värderingen av tillgångar och skulder baseras på 
förväntade nuvärden av framtida kassa-flöden och arbitrage tryggar att nuvärdet 
och marknads-värdet är samma. De finansiella rapporterna är fullt relevanta och 
tillförlitliga, vilket innebär att företaget och de externa intressenterna är överens 
om dess utformning. Således är någon reglering av redovisningen inte nödvändig. 
I verklig-heten råder det inte något idealt förhållande enligt ovan, men att studera 
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redovisning under ideala förhållanden är användbart. Anledningen är att det ger en 
uppfattning om  Källa: Scott, 1997, egen bearbetning. 
vilka de reella problemen 
och utmaningarna är med nuvärdesvärdering när de ideala förhållanden som den 
kräver inte gäller (Scott, 1997). Vi kommer inte att gå in närmare i detalj på dessa 
förhållande, utan konstaterar att under ideala förhållanden uppstår inga 
informationsasymmetrier tack vare att de framtida kassaflödena samt räntenivån i 
ekonomin är allmänt kända och fastställda med säkerhet, med andra ord finns inga 
imperfektioner (Scott, 1997). 
 
I nästa steg i figuren är det konstaterat att informationsasymmetri föreligger. De 
övre, vänstra rektanglarna representerar fall då adverse selection råder. Som 
nämnts ovan spelar redovisningen en avgörande roll för att kontrollera adverse 
selection när det kommer till att förmedla ekonomisk information från företaget 
till externa intressenter på ett trovärdigt sätt. För att förstå hur de finansiella 
rapporterna kan spela denna roll är det en fördel om redovisaren förstår hur 
exempelvis investerare tar beslut. Genom att anta att investeraren agerar 
rationellt får redovisaren åtminstone en uppfattning om hur den genomsnittlige 
investeraren agerar från sin utgångspunkt. Det är ett rimligt antagande eftersom 
det är omöjligt att förstå varje individuellt beslut. Med denna kunskap kan 
redovisaren tillhandahålla ”rätt” information till investerarna (Scott, 1997). 
 
När ett stort antal rationella investerare interagerar på en fungerande 
värdepappersmarknad, blir marknaden effektiv. Vidare gäller att värdering 
utifrån nuvärdet av framtida kassaflöden kräver ideala förhållanden för att låta 
sig göras. Anledningen är att det endast är under dessa förhållanden som 
redovisningsinformationen kan vara såväl fullständigt relevant som fullständigt 
tillförlitlig. När förhållandena inte är ideala förlorar värderingsmetoden 
tillförlitlighet, vilket kan leda till fel i, eller manipulation av, informationen. 
Således måste redovisaren göra en avvägning mellan relevans och tillförlitlighet. 
Ett möjligt tillvägagångssätt är då att redovisa utifrån den historiska kostnaden. 
 
Det krävs att redovisaren, utöver de finansiella rapporternas siffror, 
tillhandahåller så mycket information som möjligt för att hjälpa investerarna att 
utifrån den givna informationen göra sina egna framtidsbedömningar om 
företaget. Öppenhet (disclosure) är således viktigt för redovisaren eftersom 
ideala förhållanden enligt ovan inte råder. Oavsett informationsmängden som 
tillhandahålls av företaget skapas situationer där den externa intressenten inte 
vet om det är ”rätt” information som erhålls, eller om företaget väljer att 
undanhålla viktig information. Detta medför att informationen i redovisningen 
inte förmår överbrygga problemet med adverse selection, så länge företaget har 
ett informationsövertag. Därav krävs reglering som säkerställer att den 
ekonomiska informationen som företaget tillhandahåller är fri från väsentliga fel 
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och brister. Behovet av reglering tas upp efter den följande genomgången av den 
andra informationsasymmetrin, moral hazard (Scott, 1997). 
 
Nästa steg i figuren behandlar moral hazard. Precis som med adverse selection 
räknas moral hazard som en asymmetri, fast här handlar det om ett problem som 
uppstår på grund av svårigheten att övervaka ledningens arbetsinsats i företaget. 
Redovisningens roll är här att tillhandahålla ett prestationsmått på ledningens 
förmåga att skapa resultat. Behovet att övervaka ledningen uppstår som en följd 
av den redovisningsmetod som ledningen valt. Den valda metoden beror i sin tur 
på att olika metoder ger upphov till olika ekonomiska konsekvenser för företaget 
och därmed ledningens ersättning. Det främsta måttet i den finansiella 
informationen är sista raden i resultaträkningen, nettoresultatet, eftersom den 
ofta ligger till grund för storleken på ledningens kompensation för utfört arbete. 
Problem av typen moral hazard kan oftast kontrolleras, men aldrig helt 
undvikas. Anledningen är att kostnaden för att undvika asymmetrin skulle uppgå 
till större belopp än nyttan. Därutöver finns ytterligare en parameter att ta 
hänsyn till, nämligen risk. Ledningen utsätts ständigt för risker i sitt arbete. 
Dessa kan bestå i osäkerhet hur exempelvis räntan förändras eller om de 
anställda går ut i strejk. I de fall ledningens ersättning är beroende av företagets 
nettoresultat blir följden att ledningen måste kompenseras för risken. Således 
kan det konstateras att risk är kostsamt. Den bästa redovisningsmetoden för att 
kontrollera moral hazard är därför den metod som maximerar ledningens 
incitament att prestera bra resultat samtidigt som riskerna minimeras (Scott, 
1997). 
 
Något som inte berörs i denna uppsats, men som ändå behöver omnämnas är att 
problemet med moral hazard sitter ihop med kontraktsteori och agentteorin. 
Kortfattat kopplas kontraktsteorin ihop med positive accounting theory (PAT), 
vars grundtanke baseras på en syn på företaget som ett nätverk av kontrakt. Med 
det menas att företaget kan beskrivas utifrån alla de kontrakt som det går in i. 
För att förstå varför ledningen väljer en särskild redovisningsmetod, bör 
företagets olika kontrakt uppmärksammas (Scott, 1997). 
 
Informationsasymmetrierna är som visats ovan ett fundamentalt problem i 
redovisningen av finansiell information. Ett resultatmått som är kopplat till 
ledningens kompensation kan vara ett mått som är vitt skilt från det mått som 
bäst informerar exempelvis investerare. Eftersom marknaden själv inte klarar att 
lösa problemet med vilken metod som företrädelsevis ska användas, blir det 
nödvändigt med standardsättning i form av regler och rekommendationer. 
 
Längst till höger i figuren visas hur redovisningen utformas när det föreligger 
informationsasymmetri av något slag. Regler och rekommendationer bestämmer 
inte uteslutande redovisningens utformning, utan det vi i Sverige benämner god 
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redovisningssed spelar en viktig roll. Standardsättning kan historiskt sett ses 
som en regleringsfunktion för att överbrygga misslyckanden i 
informationsgivningen från företaget till kapitalmarknaden. Eller som redogjorts 
för ovan att regleringen uppkommer eftersom investerare för det första möter 
adverse selection genom insidesinformation i företaget som inte når ut, och för 
det andra möter moral hazard genom problem med ledningens val av 
redovisningsmetod eller liknande. Som ett resultat hamnar standardsättaren i en 
medlingsposition mellan det informationsbehov investerare har och den 
information företaget är villig att ge. Denna intressekonflikt som uppstår orsakar 
kostnader i standardsättningen. Återigen blir det en fråga om att hitta en jämvikt 
mellan kostnad och nytta (Scott, 1997). 



Intervjuer med företag 
_________________________________________________________________________________ 

 65

6 Intervjuer med företag 
 

et följande kapitlet inleder den empiriska delen av 
uppsatsen. Först görs en presentation av 

respondenterna, sedan följer en redovisning av 
intervjuerna. Svaren kommenteras löpande och sist i 
kapitlet sammanfattas kommentarerna. Intervjuerna 
med företag är tänkt att, i samband med undersökningen av årsredovisningar, ge 
svar på frågeställningarna ett och två i kapitel ett. 
 
 
6.1 Respondenter 
 
I detta avsnitt presenterar vi våra två respondenter och företagen de 
representerar. Den första respondenten arbetar på Electrolux och den andra 
respondenten arbetar på BT Industries. Urvalet av företag redogjordes för i 
metodkapitlet, avsnitt 2.8.2. 
 
Electroluxkoncernen är världens största tillverkare av el- och gasdrivna 
hushållsmaskiner för kök och rengöring samt utrustning för skogs och 
trädgårdsskötsel. I företagets sortiment ingår bland annat kylskåp, spisar, 
tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar, gräsklippare och trädgårdstraktorer. 
Electrolux är dessutom en av världens största tillverkare av motsvarande 
utrustning för yrkesbruk. Varje år köper konsumenter i fler än 150 länder över 
55 miljoner Electrolux-produkter, som säljs under Electrolux eget varumärke 
och andra välkända varumärken som AEG, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Flymo 
och Husqvarna (http://www.electrolux.se, 2003-05-22). 
 
Vår respondent, Niclas Rosenqvist, är chef för den legala gruppen inom 
koncernredovisningsavdelningen (Manager legal consolidation). Rosenqvist har 
haft sin befattning i ett och ett halvt år, men har arbetat på avdelningen i fem år. 
 
BT Industries är världens ledande tillverkare av lagertruckar. Företaget har sitt 
huvudkontor i Mjölby, men ägs sedan juni 2000 av japanska Toyota Industries 
Corporation. Bolaget noterades vid Stockholms Fondbörs 1995, men 
avnoterades i samband med att bolaget köptes upp av Toyota (http://www.bt-
industries.com, 2003-05-22). 
 
Vår respondent, Peter Forssman, är koncerncontroller för BTI-koncernen och 
tillika ekonomichef för BT-Industries AB som är moderbolaget i koncernen. 
Forssman har haft sin befattning sedan 1991. 
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6.2 Skillnader i svenska företags värderingsrutiner efter RR 17 
 
Den första delen av intervjuerna bestod av frågor som rörde företagens 
värderingsrutiner av tillgångar, såväl materiella som immateriella. 
 
Den första frågan behandlade vilka redovisningsprinciper företaget använder sig 
av. Vi hade i intervjuunderlaget dessvärre exemplifierat med 
försiktighetsprincipen, vilket medförde att respondenterna började tala om just 
den principen relaterat till sin redovisning. Båda respondenterna menade att 
deras företag använde sig av försiktighetsprincipen. Forssman påpekade att 
försiktighetsprincipen inte omnämns i RR 17, men att det är ett vedertaget 
begrepp i svensk redovisningsterminologi, precis som god redovisningssed. 
Rosenqvist sa följande: 
 

”Det är försiktighetsprincipen, i stort sett. Vi vill visa en rättvisande 
bild av företaget.”  

 
Även Forssman var inne på samma linje: 
 

”Personligen är jag av uppfattningen att försiktighetsprincipen i vår 
typ av verksamhet ger en rättvisande bild.” 

 
Forssman tillade dock att det är viktigare att det finns en kontinuitet över åren. 
Forssman var medveten om att en tillämpning av försiktighetsprincipen kan 
tendera att ge stora dolda övervärden, men att det problemet främst torde uppstå 
i fastighetsbranschen. 
 
Vår andra fråga behandlade de problem som kan uppstå vid värderingen av 
tillgångarna. Vår utgångspunkt var att se om respondenterna skulle ta upp 
betydelsen av marknadsvärdering. Det visade sig att båda respondenterna hade 
samma åsikt, om än i olika ordalag. Forssman var väldigt tydlig i detta avseende 
och menade att det största problemet uppstår om företaget har svårt att få fram 
någon typ av referenspunkt. En marknadsvärdering är, enligt Forssman, den 
bästa värderingen, men vägen dit kan ibland vara svår. Ett alternativ kunde vara 
att: 
 

”…ta in en extern resurs för att göra en värdering, [men] det tycker 
inte jag är motiverat att göra i normalfallet för att det är förenat med 
större kostnader än mervärdet av det såtillvida att man inte jobbar 
med tillgångar och en bransch som är utsatta för väldigt stora 
svängningar över tiden.” 
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Med normalfallet menade Forssman situationen för det egna företaget, som inte 
har den typen av tillgångar som kan anses svårvärderade. De enda tillfällen där 
BT Industries använt sig av extern värdering har varit i samband med värdering 
av fastigheter. När vi ställde följdfrågan om det var vanligare att använda extern 
värdering på immateriella tillgångar, svarade Forssman att så inte var fallet för 
deras företag, eftersom de immateriella tillgångar som bolaget har, förutom 
goodwill, oftast är programlicenser som de köper från externa leverantörer. 
Således finns det ett anskaffningsvärde som är marknadsvärderat utifrån priset 
på varan. 
 
Rosenqvist ansåg att för Electrolux del så skulle ett problem med värderingen av 
tillgångar vara själva värderingsmodellen. Han beskrev att företaget använde sig 
av kassaflödesmodeller vid värderingen, och att en sådan modell lätt utsätts för 
exogena påverkningar. Som exempel gav han valutor, konjunkturer samt 
diskonteringsfaktorn som de använder. Vidare menade Rosenqvist att storleken 
på företaget kunde spela en viss roll. Värderingen på Electrolux görs nämligen 
på två nivåer. Dels en makronivå som är övergripande, på koncernnivå, och som 
bland annat värderar kassagenererande enheter, dels en mikronivå som sker ute 
på respektive dotterbolag där de bolagen prövar och genomför nedskrivningar 
utifrån sina beräkningar. All värdering sker internt på Electrolux. Rosenqvist 
menade att en extern värdering inte var nödvändig: 
 

”Jag kan egentligen inte se någon anledning till varför man skulle ha 
det externt… …det skulle väl vara om man vill ha en second opinion… 
…att någon annan tittar på det också. Men i annat fall kan vi ju vår 
business bäst, vi vet vad vår budget är och vad vi förväntar oss 
framöver så det tycker jag nog går lika bra internt.” 

 
Extern värdering ansågs med andra ord inte nödvändig i något av de båda 
respondenternas företag. Vårt antagande om att de immateriella tillgångarna 
skulle vara svårvärderade fick vi inte explicit verifierat, men vi tror oss ändå 
kunna dra den slutsatsen utifrån bland annat Forssmans uttalande om 
svårigheten att värdera tillgångar utan referenspunkter. 
 
Därefter följde en fråga om tidsintervallet mellan värderingarna. Båda 
respondenterna sa att en fullständig genomlysning sker vid bokslutstillfället, en 
gång per år, men att de även gjorde löpande värderingar under året. På BT 
Industries skedde det en gång per månad och på Electrolux kvartalsvis. Således 
bör varje kvartalsrapport från de båda företagen innehålla uppdaterade 
värderingar som utifrån företagets bedömning ger det rätta värdet på 
tillgångarna. Vi frågade även om tidsintervallet skiljde sig mellan materiella och 
immateriella tillgångar. På Electrolux var det ingen skillnad medan fokus hos 
BT Industries låg på de materiella tillgångarna av tidigare nämnd orsak. 
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Forssman svarade också att det inte hade skett några förändringar av intervallet 
sedan RR 17 infördes. I och med att båda företagen uppdaterar sina värderingar 
minst kvartalsvis, får de anses uppfylla kraven som ställs i RR 17. 
 
Om en värdering görs ska ett eventuellt nedskrivningsbehov upptäckas. Frågan 
är hur företagen fastställer om tillgången ska skrivas ner? På den frågan fick vi 
följande svar: 
 

” Följer normalt en procedur som innebär att antingen den som är 
nyttjare av tillgången flaggar upp att den här tillgången saknar värde 
för oss i verksamheten. Då har vi så att säga ett verksamhetsdrivet 
värderingsbehov. Ett mer monetärt värderingsbehov kopplat till 
running business görs som regel av respektive bolags ekonomichef 
som då rekommenderar en omvärdering av tillgångarna till övriga 
bolagsledningen… …Så att man kan säga att det följer en snarlik 
procedur som vid investeringar, fast bakvänt så att säga.” (Forssman, 
BT Industries) 

 
” Dels är då det som man gör på enheterna, på den så kallade 
mikronivån och sen har vi på makronivån där vi gör en kontroll på 
våra kassagenererande enheter. Och där utgår vi från våra sektorer 
och de geografiska områdena. När jag talar om geografiska områden 
så menar jag Europa, Nordamerika, Brasilien, Indien, Kina och 
Australien och resten av världen. Så sektorn i kombination med det 
geografiska området blir en kassagenererande enhet. Sen gör vi en 
kassaflödesanalys på det, där vi diskonterar cash-flow för de 
enheterna och då använder vi oss av vår strategiska process som 
löper tre år framåt i tiden, vi har alltså cash-flow framåt i tiden som vi 
jämför med hur mycket tillgångar vi har. Skulle då nuvärdet av det 
här framtida kassaflödet vara lägre så kan det vara aktuellt med 
nedskrivning.” (Rosenqvist, Electrolux) 

 
Den mikro- respektive makronivå som Rosenqvist talar om kan således skönjas 
även i BT Industries. Rosenqvist beskriver även att fastställandet bestäms av 
kassaflödet. Huruvida BT Industries använder sig av kassaflöden för att 
fastställa nedskrivningen framgår inte. 
 
Vår nästa fråga var kopplad till de inre respektive yttre indikationerna i RR 17 p. 
7. Vår följdfråga var om någon av indikationerna kunde anses viktigare än de 
andra. Forssman kopplade samman en inre indikation med hur det ser ut på BT 
Industries. Någon extern indikation kunde Forssman inte påminna sig ha 
påverkat deras värderingar någon gång. I deras fall går det att konstatera att de 
för företaget relevanta indikationerna finns med i företagets fastställda rutiner 
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för värderingar av tillgångar. På Electrolux tittar de inte på indikationerna på det 
sättet, utan det är den kvartalsvis återkommande beräkningen av nyttjandevärde 
och kassaflöde som bestämmer nedskrivningsbehovet. I och med att 
indikationerna är just indikationer och inget som behöver dokumenteras av 
företagen, och att båda företagen gör kontinuerliga värderingar, kan inte 
indikationerna anses spela en särskilt viktig roll i dessa företags fall. 
 
Vid bestämningen av storleken på nedskrivningen gör BT Industries på följande 
sätt: 
 

”…det är utifrån en omprövning av tillgångens ekonomiska livslängd 
och en anpassning utav avskrivningsplanen till det man bedömer vara 
den mest realistiska ekonomiska livslängden” 

 
På Electrolux görs det på följande sätt: 
 

”Det är också utifrån kassaflödet, då får man skriva ner tillgången till 
en rimlig nivå. Återvinningsvärdet beräknar vi, det är det 
diskonterade kassaflödet. Man kan säga att storleken bestäms utifrån 
det.” 

 
Skillnaden mellan de båda företagen är att BT Industries gör en omprövning av 
den ekonomiska livslängden medan Electrolux beräknar återvinningsvärdet 
enligt RR 17. 
 
I de fall en post-för-post värdering av företagets tillgångar inte kan göras, ska 
företaget bestämma kassagenererande enheter och utifrån dessa bedöma 
eventuella nedskrivningsbehov. Electrolux har bestämt sina kassagenererande 
enheter utifrån en geografisk indelning och olika affärsområden. Rosenqvist 
beskriver det enligt följande: 
 

”… det finns ett visst antal fabriker i Europa som servar hela Europa. 
Det skulle bli väldigt konstigt att gå in och titta på en specifik fabrik, 
man måste se hela Europa som en enhet när du tittar på resultat… … 
vi tittar mer på övergripande nivå på de här geografiska områdena. 
Tittar man på Kina, Brasilien Indien och Australien [så har varje land 
fabriker som servar bara det landet]… … då blir det mer lämpligt att 
titta mer på landnivå. Så sektorn i kombination med geografiskt 
område blir en kassagenererande enhet.” 

 
BT Industries har inga definierade kassagenererande enheter, enligt Forssman. 
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Begreppet väsentlig betydelse spelar en viktig roll vid bedömning av 
nedskrivningsbehov. Det är endast väsentliga belopp som behöver redovisas, 
precis som i redovisningen i övrigt. Begreppet återfinns även i ÅRL. Det är ett 
svårdefinierat begrepp, vilket också framgår av respondenternas svar: 
 

”Jag skulle vilja säga en procentsats av någonting, men jag har inte 
uttryckt någon sådan procentsats. Det är naturligtvis väldigt olika för 
olika delar av verksamheten, men beloppet måste sättas i relation till 
respektive bolags verksamhet och inte till koncernens verksamhet. 
Varje bolag måste göra en prövning av vad man har i 
balansräkningen.” (Forssman, BT Industries) 
 
”Det där är nog faktiskt väldigt beroende från fall till fall, jag kan nog 
inte ge något belopp där.” (Rosenqvist, Electrolux) 

 
Vi kan konstatera att begreppet måste sättas i relation till varje unik situation. 
Troligtvis är det också så att en bestämd procentsats inte kan vara generell för ett 
helt företag, utan måste relateras till verksamheten, likväl som ett fastställt 
belopp. 
 
Om ett företag i en tidigare period gjort nedskrivning finns det enligt RR 17 
möjlighet att återföra (reversera) nedskrivningen. Vår följande fråga var avsedd 
att ta reda på om företagen gjort återföring någon gång och på vilka grunder 
beslutet tagits. Dessvärre hade varken Electrolux eller BT Industries gjort någon 
återföring någon gång, men de redogjorde för anledningarna till det. Rosenqvist 
svarade följande: 
 

”Nej, vi har inte gjort någon reversering av nedskrivningar och det 
kan ha att göra med att vi inte gör några uppskrivningar heller. Vi har 
aldrig hamnat i den situationen” 

 
Electrolux kontinuerliga värderingar av tillgångarna har således inte inneburit att 
värdet ökat på de nedskrivna tillgångarna, men Rosenqvist medger att: 
 

” Det är klart om det skulle vara stora avvikelser, jag menar om man 
skulle ha skrivit ner ett år och sen helt plötsligt får ett enormt 
kassaflöde nästa gång man gör den här "checken", då får man göra 
en bedömning utifrån det.” 

 
Forssman svarade: 
 

”Vi gör normalt inte nedskrivningar för temporära skillnader. Om vi 
kallar något för konjunkturellt betingad svängning som vi ser är 
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kortsiktig, då gör vi normalt inte en omvärdering av tillgången, utan 
det är när vi bedömer att det är ett bestående behov. Det har gjort att 
vi har aldrig hamnat i den situationen att vi har behövt ompröva 
uppåt någonting som vi har skrivit ner tidigare.” 

 
Det bör uppmärksammas att Forssman menar att temporära skillnader inte ska 
påverka bedömningen. En strikt tolkning av RR 17 innebär att temporära 
skillnader ska påverka bedömningen, om det rör ett väsentligt belopp. Det ska 
dock tilläggas att till Forssmans försvar finns det skrivet i ÅRL att nedskrivning 
endast ska ske vid bestående behov, och det får anses överordnat RR 17. 
Avsaknaden av ”beståendekriteriet” i RR 17 är en av de stora nyheterna med 
rekommendationen. I FAR 3 stod det uttryckligen att nedgången skulle vara 
bestående, men det är alltså borttaget i RR 17. Forssman kommenterar det på 
följande sätt: 
 

”Jag tycker att ÅRL är bättre där, och vi hade det [beståendekriteriet] 
även tidigare, innan ÅRL och innan RR 17, så jag tror att man 
använde uttrycket ”bestående värdeminskning som inte är 
konjunkturellt betingad.” Vi lever nog väldigt mycket i den andan 
fortfarande.” 

 
Enligt Forssman skulle avsaknaden av ”beståendekriteriet” kunna medföra en 
olycklig ryckighet i resultatredovisningen som inte skulle ge en rättvisande bild 
av företaget. Kontrollen av om en nedskrivning ska återföras sker i BT 
Industries vid översynen av balansräkningen vid varje månadsrapportering, där 
eventuella övervärden och undervärden identifieras. På frågan om RR 17 ger en 
mer rättvis bild av företagets ställning än vad FAR 3 gjorde, anser Forssman att 
den inte gör det i deras fall. I Electrolux fall anser Rosenqvist att RR 17 kanske 
inte ger en mer rättvis bild, men att kraven och tydligheten har ökat: 
 

”Det är mer precisa regler och tydligare ramverk i RR 17 tycker jag. 
Men samtidigt är nedskrivningar inget nytt, det har alltid funnits, men 
det är mer tydligt hur man ska gå tillväga och hur man ska göra i den 
nya rekommendationen.” 

 
I den följande frågan tog vi upp huruvida företagen hade förändrat sin 
nedskrivningsprocess efter införandet av RR 17. BT Industries har inte förändrat 
några interna rutiner som ett resultat av RR 17. Företaget har en egen manual 
som beskriver de principer, begrepp och definitioner som ska användas i 
koncernen. Manualen skapades under första hälften av 1990-talet och dessa har 
alltså inte förändrats på grund av RR 17. Inom Electrolux har däremot processen 
förändrats, delvis. Rosenqvist säger: 
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”Tidigare har vi väl mer följt case till case där vi vet att vi haft 
problem eller problemområden och fokuserat på dem. Nu har vi mer 
en färdig modell där vi kan följa hela verksamheten. Vi gör det här på 
alla våra kassagenererande enheter nu.” 

 
Vi kan inte ensidigt säga att RR 17 har, eller inte har, förändrat företagens 
värderingsprocess. Meningarna går isär i en del avseende, bland annat i synen på 
kassagenererande enheter. Vi väntar med vidare slutsatser till slutet av kapitlet. 
 
 
6.3 Informationen i företagens årsredovisning 
 
Den andra delen av intervjun behandlar hur informationen i företagets 
årsredovisning förändrats i och med införandet av RR 17. Avsikten var att se om 
de i RR 17 utökade upplysningskraven påverkat företagen i deras 
informationsgivning. Detta avsnitt ska ses som ett komplement till vår 
undersökning av årsredovisningar i kapitel åtta eftersom det i årsredovisningarna 
är svårt att få motiv till att informationen utformats på ett visst sätt. 
 
Den första frågan behandlade huruvida respondenterna ansåg att införandet av 
RR 17 hade stärkt eller försvagat kraven på information i årsredovisningen. I BT 
Industries fall hade informationen inte förändrats. Forssman svarade så här på 
frågan: 
 

”I vårt fall har det inte förändrats. Men det är också kopplat till att vi 
har inte haft några materiella, ur moderbolagets eller koncernens 
perspektiv, svängningar som har resulterat i omvärderingar som har 
varit av karaktären att vi har bedömt att de ska ta utrymme i 
årsredovisningen helt enkelt.” 

 
Rosenqvist menade att införandet i viss mån kunde ha påverkat informationen, 
men svarade också att nedskrivningar gjorda före RR 17 togs upp i 
årsredovisningen i tilläggsupplysningarna. En skillnad som han påpekade var att 
företaget hade gjort vissa tillägg under avsnittet redovisningsprinciper: 
 

”Det är möjligt att de har stärkts men vi har alltid haft det här i våra 
noter, där vi har visat till exempel hur stora nedskrivningar vi har 
gjort... Sen har vi som sagt gjort lite tillägg till våra 
redovisningsprinciper.” 

 
Vi kan konstatera att införandet inte medfört några större förändringar i 
informationen i årsredovisningarna, åtminstone inte i respondenternas företag. 
Båda företagen var vidare tydliga att informationen i årsredovisningen främst 
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riktar sig till företagets intressenter. Forssman påpekade att BT Industries inte 
längre är marknadsnoterat, varför informationen numera inte primärt är 
aktieägarinformation. 
 
I vår nästa fråga undrade vi hur respondenterna såg på informationsgivningen i 
årsredovisningen. Ansåg de att informationen var viktig och i så fall varför? 
Forssman svarade: 
 

” Bara om det är materiella värden. För BT-koncernen så tror jag 
inte att jag hade tagit fram det i årsredovisningen om det hade varit 
ett belopp som hade understigit tio miljoner kronor.” 

 
På följdfrågan vart han skulle redovisa nedskrivningen svarade Forssman att det 
skulle framgå av noten som beskriver det bokförda värdet på tillgångarna. Vi 
undrade vidare om han skulle överväga att sätta en egen rubrik eller ta upp 
nedskrivningen som jämförelsestörande post i resultaträkningen? På det svarade 
han: 
 

”Nej. Då får det vara verkligen, verkligen exceptionellt. Jag försöker 
leva väldigt bokstavstroget, utifrån en total avsaknad av 
extraordinära poster och jämförelsestörande poster. Det kan man 
kommentera i text till själva resultaträkningen.” 

 
Rosenqvist svarade på frågan om det var viktigt och i så fall varför på följande 
sätt: 
 

”Ja, definitivt. Det påverkar hela jämförelsen om man ska jämföra 
perioder. Om man inte skulle visa hur mycket man skrivit ner kan det 
bli heltokiga jämförelser. Det ska ju visa rättvisande bild och vara så 
mycket transparens som möjligt, så det tycker jag är viktigt.” 

 
Svaren skiljer sig åt endast i den meningen att Forssman anser att beloppet ska 
vara exceptionellt stort, vilket givetvis kan kopplas till begreppet väsentligt, 
medan Rosenqvist påpekar att informationen är viktig för jämförelser mellan år. 
I en tidigare fråga påpekade även Forssman att möjligheten till jämförelser 
mellan år är viktigt, så hans svar får anses ligga i linje med det svar vi fick från 
Rosenqvist. Vi frågade också om respondenterna ansåg att deras företag 
lämnade tillräckligt med information i sina årsredovisningar rörande 
nedskrivningar, och det naturliga svaret blev givetvis ja från båda. Vi bad de 
motivera sina svar och fick följande svar: 
 

”Dels på grund av att vi inte har haft några materiella 
nedskrivningar. Därav så har vi inte den informationen i 
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årsredovisningen. Jag upplever att man i årsredovisningen får en bra 
bild över de tillgångar som vi har i vår verksamhet och en rimlig 
känsla över statusen där man väl kan följa förändringar mellan 
åren.” (Forssman, BT Industries) 

 
”…vi följer ju Redovisningsrådets principer.” (Rosenqvist, 
Electrolux) 

 
För att ta reda på om informationen i årsredovisningen lämnades ”frivilligt” eller 
om det var för att det står i rekommendationer och lagstiftning, ställde vi frågan 
om företagen skulle tillhandahålla samma information om nedskrivningar även 
utan RR 17:s existens. Vi fick följande svar från respondenterna: 
 

”Ja, jämfört med den informationen som vi idag har i 
årsredovisningen så tror jag nog att vi hade lämnat samma 
information. Det känns för mig som en ganska relevant information 
den som vi har. Jag tycker inte att det hade sett annorlunda ut om vi 
inte hade haft RR 17.” (Forssman, BT Industries) 

 
”Ja, det tror jag vi skulle. Vi har ju en skyldighet att informera om 
större poster som påverkar resultatet så visst det tror jag. Vi har till 
exempel haft de här noterna i årsredovisningen tidigare också.” 
(Rosenqvist, Electrolux) 

 
Vi ställde även följdfråga till Forssman om det kunde föreligga skillnader 
beroende på vilka intressenter företaget riktade sin information till. Avsikten var 
att se om han tyckte sig se någon skillnad nu mot när företaget var 
marknadsnoterat. Svaret blev: 
 

”Nej. I vårat fall upplever jag inte att det är så. Vi levde innan vi var 
börsnoterade, och under börsperioden och även nu… …efter 
börsetiska regler och börsens regelverk, även om vi inte i praktiken 
omfattas av det idag. Samtidigt är det ju så att vi har en japansk 
börsnoterad ägare som följer det japanska regelverket. Det japanska 
regelverket och det svenska regelverket är ganska samstämmigt på de 
flesta områdena, och båda regelverken är i en övergångsfas att 
ytterligare närma sig IAS. Det gör att vi måste också säkerställa att vi 
stödjer våran ägare med information som krävs av ett börsnoterat 
företag även om vi själva inte är börsnoterade.” 
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6.4 Kommentar 
 
Intervjuerna ska ses som en del i en samlad bedömning vi gör utifrån hela det 
empiriska materialet, inkluderat intervjuer med revisorer samt undersökningen 
av årsredovisningar. En notering vi gör är att RR 17 inte verkar ha påverkat 
företagen i nämnvärd utsträckning, varken när det gäller informationen i 
årsredovisningen eller i företagens värderingsprocess. En trolig förklaring kan 
vara att reglerna i RR 17 inte är så ”nya” och ”revolutionerande”. Det mesta 
fanns redan tidigare, främst i ÅRL men även i FAR 3. 
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7 Intervjuer med revisorer 
 

ntervjuerna med revisorer är det andra kapitlet i den 
empiriska delen av uppsatsen. Kapitlet avser främst 

att besvara vår tredje frågeställning rörande 
revisorernas granskningsrutiner, men även att 
tillsammans med övrig empiri besvara de två andra 
frågeställningarna. Kapitlet inleds med en presentation av respondenterna varpå 
följer redovisningen av intervjuerna. Även i detta kapitel kommenteras svaren 
löpande. Sist i kapitlet sammanfattas kommentarerna. 
 
 
7.1 Respondenter 
 
Torbjörn Lundh, auktoriserad revisor och kontorschef på Lindebergs Grant 
Thornton (Lindebergs) i Kalmar. Lundh är revisor i främst medelstora privata 
företag, men även i ett par små företag och några stora företag. Storleken på 
företagen är här bedömt utifrån omsättningen, där de största omsätter cirka en 
miljard. Inget av företagen är marknadsnoterat. 
 
Dick Svensson, auktoriserad revisor sedan 1986. Han har varit kontorschef på 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) i Linköping tidigare, men det har 
han överlämnat till en yngre kollega. Dick är även partner i företaget. Det är en 
ganska bred spridning på hans uppdrag. Alltifrån väldigt små till relativt stora 
företag. Det nu största företaget är Tekniska Verken i Linköping. Tidigare har 
Svensson varit revisor i IFS, så han har vana att revidera marknadsnoterade 
bolag. 
 
 
7.2 Revisorns syn på införandet av RR 17 
 
Inledningsvis ville vi ta reda på revisorernas syn på införandet av RR 17. 
Frågorna vi ställde var om de tyckte införandet var nödvändigt och vad den 
största förändringen med RR 17 jämfört med exempelvis FAR 3 var. Lundh 
tyckte att införandet var nödvändigt eftersom det ger företaget en möjlighet att 
lättare göra nedskrivningar och framförallt återföringar av nedskrivningar. RR 
17 torde därför underlätta för den kritiske läsaren att se ett riktigt värde i 
årsredovisningen. Svensson var däremot inte lika övertygad, utan menade att 
redovisningen främst regleras av ÅRL som omnämner kraven för nedskrivning 
och som fanns redan före RR 17. Han säger vidare att RR 17 faktiskt ökar 
kraven på jämförbarhet mellan företagen, så ur den synvinkeln var införandet 
nödvändigt. Den största förändringen var, enligt respondenterna: 

I 
  

      

Kap 7



Intervjuer med revisorer 
_________________________________________________________________________________ 

 77

”I min värld är det just att det är mer detaljering. Man har beskrivit 
en process för hur man ska gå tillväga egentligen, för att komma fram 
till att en nedskrivning ska göras. Om man tillämpar den, vilket man 
ska göra, bokstavstolka den, så går det inte att komma ur… … Man 
beskriver en massa indikationer på att en nedskrivning kan föreligga. 
Den beskriver minsta kassagenererande enhet osv.” 
(Svensson, ÖPwC) 

 
”Rörligheten, frekvent mer upp- och nedskrivningar. Det är lättare att 
fatta beslut att du kan göra det här och skriva upp det sen… …”Så 
den rörligheten har ökat, eller villigheten eller benägenheten att göra 
de här nedskrivningarna.” (Lundh, Lindebergs) 

 
Respondenterna hade olika uppfattning om vad den största förändringen var. 
Medan Svensson menade att RR 17 är en detaljering av lagtexten i ÅRL, 
menade Lundh att möjligheten att återföra tidigare gjorda nedskrivningar hade 
förbättrats. 
 
 
7.3 Nedskrivningar i företagen 
 
De följande frågorna ställde vi för att skapa oss en uppfattning om revisorernas 
syn på företagens användande av RR 17. Anledningen var att revisorerna är de 
(enda utomstående) som har fullständig inblick i företagens redovisning. Således 
torde de ha en god uppfattning om i vilken utsträckning företagen tillämpar 
rekommendationen. 
 
Vi undrade först om revisorerna ansåg att företagen hade ändrat inställning till 
nedskrivningar och om företagens redovisning hade förändrats efter införandet. 
Vi fick följande svar: 
 

”Kunskapen är dålig om innebörden av RR 17 överhuvudtaget. ”Oj 
då, finns det en sån regel?” Oftast är det vi som är budbärare av dess 
existens… … Nu varierar det naturligtvis från företag till företag. Går 
man på de största bolagen, de är säkert väldigt väl rustade på det här 
området, men de har ju andra krav på sig utifrån börs och annat.” 
(Svensson, ÖPwC) 

 
”Ökat diskussionen. Den [RR 17] är mer lättfattlig och man kan 
använda det som ett ”tillhygge” för att verkligen få till en 
nedskrivning.” (Lundh, Lindebergs) 
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Svensson påpekar att de små företagen har dålig kunskap om RR 17. 
Anledningen till det kan vara att de inte omfattas av rekommendationen, utan 
ska använda sig av BFNAR. Det görs dock i BFNAR en hänvisning till RR i de 
fall BFN inte publicerat egna råd i vissa frågor. Detta gäller i dagsläget för 
nedskrivningar. Således har även de mindre företagen viss skyldighet att följa 
RR 17. Lundh hade samma uppfattning, fast i andra ord. Båda respondenterna 
var således eniga om att införandet av RR 17 hade ökat diskussionen kring 
nedskrivningar i företagen. 
 
Nästa fråga behandlade hur ofta företagen gör värdering av sina tillgångar och 
om det hade skett några förändringar sedan införandet av rekommendationen. 
Svensson menade att RR 17 tvingat fram en förändring mot en mer frekvent 
värdering jämfört med tidigare, även om han som svar på en följdfråga ansåg att 
det egentligen inte hade skett några förändringar eftersom värderingen är 
behovsprövad såväl nu som före RR 17. När vi frågade hur stort tidsintervallet 
mellan värderingarna borde vara, ansåg Svensson att värdering borde ske minst 
en gång per år, eller vid upprättande av delårsrapporter. Vi frågade även 
Svensson om han tyckte att det var någon skillnad mellan materiella och 
immateriella tillgångar. På det svarade han att immateriella tillgångar generellt 
sett är utsatta för hårdare prövning av honom som revisor, så för de tillgångarna 
krävs en bättre dokumentation av värderingen. 
 
Eftersom de publika företagen har högra krav på sig att lämna finansiell 
information, så blir det naturligt att de företagen gör värdering mer löpande än 
de små. Vi ställde följdfrågan om skillnaden mellan materiella och immateriella 
tillgångar och på det svarade Lundh att det enligt honom i princip inte föreligger 
några skillnader. Han menade också att dokumentationen kring värderingen inte 
bara kommer utav RR 17, utan att den funnits tidigare. 
 
Med tanke på de stora nedskrivningar som svenska, publika företag gjort det 
senaste året, frågade vi respondenterna om de anser att det finns stora 
nedskrivningsbehov i nämnda företag. Ingen av respondenterna hade någon 
uppfattning om det, men Svensson kommenterade frågan så här: 
 

”Jag tror att väldigt många företag har tagit stora nedskrivningar 
2002 och 2001. Framförallt under 2002, både under löpande år och i 
samband med bokslut… … Det är nog mest immateriella i form av 
goodwill som har skrivits bort ur balansräkningarna… … Likadant 
vid omstruktureringar och liknande.” 

 
Eftersom respondenterna inte kunde uttala sig om nedskrivningsbehovet ställde 
vi även frågan om de ansåg att företagen tenderar att ”ta alla nedskrivningar på 
en gång”, och på så sätt ”städa fram liken ur garderoben”? Vi menade att nya 
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företagsledningar kanske använde sig av nedskrivningar för att skapa en bättre 
grund att utgå ifrån i senare rapporter och därmed göra större vinster framöver. 
Respondenterna var inte helt främmande för det resonemanget. Deras svar var 
följande: 
 

”Det ligger i sakens natur eftersom avkastningsvärdering av aktier 
eller balansposter bygger på ett framtida förväntat värde… … Varför 
inte ta den sista nedskrivningen nu när resultatet ändå är så dåligt. 
Det kan vara en diskussion. Sen kan det vara en diskussion; ”när det 
går så pass bra som det gör, borde du inte då göra nedskrivningar”, 
så det finns både topp och dalar.” (Lundh, Lindebergs) 

 
”Ja. När man ställs inför frågan att göra nedskrivningar så bygger 
det på någon form av bedömning, och så fort man gör bedömningar 
så hamnar du alltid i ett intervall. Det är klart att är det en situation 
där man med tanke på att man har ansvar för att leverera resultat och 
glädje kanske för aktieägare och börs osv., så är det ju inte uteslutet 
att man kanske lägger sig i den kvartilen i bedömningen som gör att 
man får en möjlig uppsida längre fram.” (Svensson, ÖPwC) 

 
Svensson gav även exempel på en liknande situation som att ”städa undan liken 
ur garderoben”: 
 

Jag såg i Dagens Industri där det var omnämnt hur man hanterar 
förvärv, där man i samband med förvärv passade på att lägga upp 
omstruktureringsreserver på koncernnivå. När man gör sin 
förvärvsanalys så passar man på att på koncernnivå skicka in x antal 
kronor som omstruktureringsreserv. Det gör att då måste man blåsa 
den andra sidan [på balansräkningen] lika mycket och då hamnar det 
som en goodwillpost istället som du skriver av på x antal år. På det 
sättet så får man ju också gynnsamt förhållande. Då kan man ju beta 
av den där omstruktureringsreserven på kort tid, medan 
goodwillposten kanske ligger på fyrtio år om det är en amerikansk 
variant på goodwillredovisningen. Så det är lite samma sak 
egentligen. Det är inte att städa undan lik, men det är att ta höjd för, 
redan vid förvärv som man egentligen tycker var väldigt dyrt.” 

 
Nästa fråga rörde olika redovisningsprinciper, exempelvis 
försiktighetsprincipen. Precis som i intervjuerna med företagen blev svaren 
snarare en diskussion kring just försiktighetsprincipen istället för, som det var 
tänkt, en diskussion mer inriktad på vilka principer företagen baserar sina 
nedskrivningar på. Frågan var vidare tänkt som en följdfråga till den föregående 
frågan i den meningen att vi ville ha svar på om en hänvisning till 
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försiktighetsprincipen skulle kunna ligga tillgrund för en större nedskrivning. 
Svensson ville först ”passa” på den frågan, men efter att vi omformulerat frågan 
för att göra den tydligare fick vi följande svar: 
 

”Det är klart att när man sätter in variabler, parametrar i kalkylen så 
kan man ju fundera på om man är försiktig eller vad är man? Jag 
skulle tro att de flesta tänker att man inte vill göra nedskrivning av en 
tillgång en gång till. Jag kan tänka mig att om man ändå gör det 
[nedskrivning], så gör man det rejält… … Det finns alltid någon taktik 
i såna sammanhang. Ska jag tro något så tror jag att man är försiktig 
i den meningen att man hellre trycker ner tillgångens värde lite för 
mycket och gör en större nedskrivning än vad som vore befogat. Jag 
kan tänka mig att det är så. Men det vet jag inte. På det sättet skaffar 
man ju sig ett komfortablare läge inför framtiden.” 

 
I intervjun med Lundh gjordes inte någon omformulering av frågan, varför 
svaret blev inriktat enbart på försiktighetsprincipen. Lundh svarade på följande 
sätt: 
 

”Försiktighetsprincipen finns ju inget som heter egentligen längre, 
utan nu pratar vi om ÅRL:s begrepp rättvisande bild. Och rättvisande 
bild kan man ju säga är god redovisningssed och sen kan man säga 
att försiktighetsprincipen är ett utslag av att man ska ha en försiktig 
tolkning… … ÅRL uttrycker ju inte någon försiktighetsprincip, utan 
den uttrycker ju rätt och rättvisande värden… … att läsa en 
årsredovisning som är gjord utifrån försiktighetsskäl är ju inte alls 
säkert att den ger en rättvisande bild. För mig är det begreppet 
skrotat och det tror jag det är för nästan hela revisionskåren.” 

 
Respondenterna hade skilda uppfattningar om försiktighetsprincipens vara eller 
inte vara. Båda menade dock att den rättvisande bilden och god redovisningssed 
är de främsta principerna, eller postulaten eftersom de står skrivna i ÅRL. 
 
Den därpå följande frågan behandlade de inre respektive yttre indikationerna i 
RR 17 p.7. Vi frågade respondenterna vilka indikationer företagen bör ta störst 
hänsyn till bedömning om ett nedskrivningsbehov. Svaren blev: 
 

”Man måste ju ta hänsyn till alla. Förmodligen träffas man av någon 
av dem… … Som revisor ger det oss ett visst stöd när vi jobbar med 
företagen, för att de ska ta uppgiften eller frågan på allvar… … Men 
att rangordna indikationerna är svårt. Men avkastning är ju alltid ett 
mått, och marknadsvärde om det går att bedöma.” (Svensson, ÖPwC) 
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”Titta på de här externa indikationerna och sen ställer vi oss frågan, 
vad som händer, vad menas med dem. ”Under perioden har 
tillgångarnas marknadsvärde minskat väsentligt.” Hade det varit 
aktier, marknadsvärdet minskar, då minskar likviditeten. ”Väsentligt 
förändrad teknologi, marknadsförutsättning eller ekonomisk legal 
miljö.” Säg då att du har en maskin som du har investerat ett x antal 
miljoner i, teknologin, hur man bearbetar det här metallstycket kan ju 
ha ändrats, det är inte gångbart längre i din maskin. Det är samma 
sak.” (Lundh, Lindebergs) 

 
Lundh exemplifierade även de andra indikationerna och för att sammanfatta 
ställde vi frågan om han ansåg att alla punkterna handlade om kassaflöde och 
likviditet? På det svarade han: 
 

”Du kan ju härleda allt till likviditet, men de här punkterna är väl mer 
för att sätta igång tankeprocessen på något sätt.” 

 
Enligt båda respondenterna är det inte möjligt att urskilja en indikation som är 
viktigare än de andra, utan att det handlar om en helhetsbedömning. De anser 
också att det är viktigt att se den bakomliggande faktorn till varje indikation. 
Exempelvis menar Lundh att likviditet är en sådan faktor. 
 
 
7.4 Revisorns roll 
 
De följande frågorna behandlar hur revisorn agerar gentemot företagen när det 
gäller nedskrivningar. Vi ville ha svar på om revisorn aktivt granskar företagets 
värderingsprocess, med andra ord på vilket sätt revisorn bedömer att 
tillgångarna är redovisade till rätt värde i företagets årsredovisning. 
 
Den första frågan i denna del var ifall respondenten någon gång hade påpekat 
för ett företag att nedskrivningsbehov förelåg. Svaren blev: 
 

”Nä, inte påstått att det föreligger, men att det kan föreligga. Det har 
jag gjort massor av gånger. (Svensson, ÖPwC) 

 
”Det har hänt. Men då är vi ju tillbaka till faktiskt, bedömt eller 
skattat fel. Är det ett faktiskt fel och beloppet är så stort så påpekas 
det.” (Lundh, Lindebergs) 

 
Vår följdfråga var vad de grundade sitt påpekande på och då fick vi följande 
svar av Svensson: 
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”Det är inte helt enkelt. Det här kräver ju att det finns någon form av 
anläggningsregister. Du måste på något sätt spjälka upp det där i 
olika delar. ”Det där är en kassagenererande enhet och det där är en 
annan.” Så har man inte alltid tänkt. När det gäller fastigheter är det 
oftast enkelt för vanligtvis har du någon objektsredovisning så du kan 
mäta avkastningen på respektive fastighet, men om du har andra 
bolag som har många olika typer av anläggningar så kanske det inte 
är så utan allting ligger där som någon form av klump mer eller 
mindre.” 

 
Till Lundh ställde vi följdfrågan om beslutet grundade sig på vilken typ av fel 
det rörde sig om och fick följande svar: 
 

”Som då i sin bedömning kan vara ett kassaflöde, där det finns 
bedömningsvariabler. Det är väl mer ett bedömt när det gäller 
nedskrivningsbehov för att konstatera att då bör väl den aktien som 
man har i balansräkningen kanske vid ett senare tillfälle gått i 
konkurs, då kan man säga att det är faktiskt konstaterat. Jag vill 
påvisa det att fel är inte detsamma som fel. Konstaterade fel är värda 
hundra procent för den kritiske läsaren. Ett skattat fel kan ju vara 
felskattat, det kan vara felbedömt, så det finns en större 
osäkerhetsnivå på det.” 

 
Båda respondenterna har vid flera tillfällen påpekat för företag att ett 
nedskrivningsbehov föreligger. Lundh menade att ett påpekande var avhängigt 
hur stor felbedömningen av tillgångarnas värde är i företagets redovisning. 
 
I den därpå följande frågan ville vi veta hur revisorn agerar om företaget, trots 
påpekande, inte gör en nedskrivning. Kunde de tänka sig att skriva en oren 
revisionsberättelse exempelvis?  Båda respondenterna menade att en oren 
revisionsberättelse sällan behövde skrivas, eftersom företaget oftast gjorde en 
omvärdering efter diskussion med revisorn. Om företaget efter omvärderingen 
kan visa att de har redovisat det verkliga värdet, finns det inte längre något 
underlag för en oren revisionsberättelse. Respondenternas svar var: 
 

”Man kanske inte är överens. Det är ju inte jag som har ansvaret för 
redovisningen, det är bolaget självt. Jag kan ju bara anmäla 
avvikande uppfattning. Sen måste man ju fundera på det här med 
materialitet, betyder den något eller betyder den inte så mycket. Men 
vad jag måste göra, det är att kräva att de själva gör en utvärdering 
av sin egen tillgång, att de dokumenterar det. Det är ju inte i första 
hand jag som ska tala om, det är ju de som ska motivera värdet och 
jag som ska tala om att de ska skriva ner.” (Svensson, ÖPwC) 



Intervjuer med revisorer 
_________________________________________________________________________________ 

 83

”Det beror ju på hur stort belopp det är och om den kritiske läsaren 
får en annan bild om vi gör nedskrivningar och då är vi tillbaka i ruta 
ett. Är det inte det, använder vi oss av andra rapporteringar: erinran 
till styrelsen, pm till styrelsen, pm till ordförande för kännedom till 
VD, pm till VD för kännedom till ordförande, pm till ekonomichef för 
kännedom till VD och pm till ekonomichef. En gradering i 
allvarlighetsgrad så att säga, som man använder sig av.” 
(Lundh, Lindebergs) 

 
Nästa fråga behandlade informationen i årsredovisningen. Vi ville veta om 
revisorerna ansåg att informationsplikten hade förändrats i och med införandet 
av RR 17. Vi fick följande svar: 
 

”Nej, egentligen inte… … När man kommer till redovisningens 
värderingsprinciper, där skriver den typen av bolag som ni refererar 
till vilka redovisningsregler man använder sig av. Det kan ju ibland 
stå att man använder sig av ÅRL, med tillämpning av 
Redovisningsrådets rekommendationer osv. Gör man det, då ska man 
ju tillämpa dem.” (Lundh, Lindebergs) 

 
”Den har ju ökat, men jag har inte reflekterat så mycket över det… … 
Följer man det här till punkt och pricka så är det klart att 
upplysningskravet är ju större nu och det är klart att ju mer man 
redovisar desto lättare är det att göra sin egen analys, det är ju 
ganska självklart egentligen. Men det finns ju fortfarande rätt så 
mycket som man inte kan utläsa utav notapparat när det gäller just 
anläggningstillgångar om jag ska vara riktigt uppriktig. Väldigt 
mycket.” (Svensson, ÖPwC) 

 
Efter de svaren berättade vi för respondenterna att vi försökt dela in 
upplysningsavsnittet i RR 17 i tre delar, där den första delen är obligatoriska 
uppgifter, den andra delen obligatoriska om beloppet är väsentligt, och en tre 
tredje del som är mer eller mindre frivilliga upplysningar från företaget. Vi 
ställde frågan om de tyckte det var något som kunde vara nytt? Till svar fick vi: 
 

”Det finns ju ingen årsredovisning i grund och botten, där man inte 
nämner det om det är ett väsentligt belopp. Är det ett oväsentligt 
belopp hör det ju inte hemma i årsredovisningen. Alltså, pratar vi om 
börsbolag som har en nedskrivning på tiotusen kronor så tror jag det 
är fel krut att nämna det fast det är formellt riktigt summerat, men om 
det är tio miljoner eller tio miljarder så måste du…” 
(Lundh, Lindebergs) 
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”Nu pratar du om det specifika fall när nedskrivning har skett? Det 
där är detaljer tycker jag, som jag knappt har… inte övervägt.” 
(Svensson, ÖPwC) 

 
Vår indelning var, enligt vår uppfattning, inte accepterad av respondenterna. När 
de gav sina svar insåg vi att väsentlighetsbegreppet faktiskt står i ÅRL, varför 
vår indelning inte var relevant. Däremot anser vi att utifrån hur 
upplysningsavsnittet i RR 17 är formulerat är vår indelning rimlig. Vi 
konstaterar dock att vi inte kan hålla fast vid indelningen på grund av det som 
står i ÅRL. 
 
Begreppet väsentligt används flitigt i RR 17. Vi ville veta av revisorerna vad de 
hade för definition på begreppet. Vi fick följande svar av Svensson: 
 

”Det kan relateras till många olika saker. Det kan relateras till 
bolagets omsättning, det kan relateras till bolagets internkapital, till 
fritt kapital, anläggningstillgångarnas massa i sig. Men förmodligen 
är det nog så att… … Nedskrivningsbeloppets andel av en, ska vi kalla 
det, en förväntad vinstnivå, tror jag är rätt så viktig eftersom man ofta 
pratar om det väsentligt har någon påverkan på resultat. Har den 
påverkan på eget kapital… … Men om man ska ange några relativa 
värden i procent eller sådär, det är svårt att veta, man måste titta på 
företaget. Det är olika på olika företag.” 

 
Vi frågade Svensson om han tyckte att det hängde ihop med hur 
balansräkningen respektive resultatet ser ut? 
 

”Ja, det gör det. Det beror på hur stadigt företaget är. Det är ju 
lättare att kunna leva med en underlåten nedskrivning om du har ett 
bolag som har en soliditet på femtio procent osv. och där 
nedskrivningen kanske är en procent av de femtio, alltså som gör att 
de femtio blir fyrtionio procent. Då kanske du noterar att det där 
kanske inte är så viktigt för det påverkar inte ställningen.” 

 
Vi frågade vidare om ”väsentlig betydelse” således var beroende av hur stor 
nedskrivningen är i förhållande till det egna kapitalet respektive resultatet? 
 

”Resultat och även till omsättning. Vi tittar på de sakerna. Sen beror 
det på vad det är för verksamhet naturligtvis.” 

 
Lundh svarade på frågan om ”väsentlig betydelse” enligt följande: 
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”Det är en helhet… … den ska vara så stor så att du får en annan 
uppfattning av årsredovisningen… … Jag brukar säga så här, har vi 
inga andra mått, så plus minus tjugo procent resultat före skatt och 
över tjugo procent justerat eget kapital, då börjar det vara så stort att 
jag kanske börjar få lite annorlunda tankar. Till detta vill jag lägga 
att då pratar jag om faktiska fel. Är det skattade eller bedömda fel så 
har de inte samma dignitet.” 

 
Hur stort ett belopp ska vara för att vara väsentligt kan ingen av respondenterna 
ge en entydig bild av. De kopplar storleken till andra mått i verksamheten, 
exempelvis resultat eller omsättning. Inte heller i ÅRL eller i 
Redovisningsrådets rekommendationer kan exempelvis någon procentsats 
utläsas. Det viktigaste i bedömningen av vad ett ”väsentligt” belopp är torde 
således vara att se på helheten, huruvida den externe läsaren får en annan bild av 
företagets resultat och ställning beroende på om beloppet redovisas eller inte. 
 
I vår sista fråga undrade vi om RR 17 hade medfört några förändringar i 
revisorernas granskningsrutiner gällande specifikt nedskrivningar. Vi fick 
följande svar: 
 

”Ja, det är ju de här indikatorerna. De finns ju säkert med i 
granskningsprogram. Vi pratar mer kassaflöden, vad de har för 
underlag för att bedöma dem årligen dessa poster, helst de 
immateriella posterna som alltid är lite mjukare i köttet. Så 
diskussionen är på dagordningen på ett mycket, mycket tydligare 
sätt.” Lundh, Lindebergs) 

 
”Ganska avsevärt faktiskt. Det här är någonting som vi ständigt har 
anledning att, i företag som har anläggningstillgångar förstås av 
någon betydelse, så är alltid det här en fråga numera, även på små 
och medelstora företag dyker frågan upp. Jag tycker att det här är 
något som man måste ta sikte på. Det tas alltid upp… … RR 17 ger 
oss ett visst stöd för att be, eller kräva att värderingar görs från 
företagens sida av tillgångarnas värde. Eftersom vi nu har de här, 
ganska tydliga reglerna för hur man ska tänka, vilka processer man 
ska driva så måste man respektera det. Annars blir de ju ett slag i 
luften.” (Svensson, ÖPwC) 

 
Båda respondenterna upplevde att RR 17 hade påverkat deras granskningsrutiner 
avseende nedskrivningar. Rekommendationen visar sig ge stöd åt revisorerna så 
att de på ett bättre sätt kan motivera sina eventuella påpekanden till företag att 
ett nedskrivningsbehov kan föreligga. Även indikationerna i RR 17 p.7 ger 
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revisorerna ett bättre underlag för att bedöma företagens värderingar av 
tillgångsmassan i företaget. 
 
 
7.5 Kommentar 
 
Vad beträffar revisorernas uppfattning om företagens förhållningssätt till RR 17 
är den liknande de svar vi fick under intervjuerna med företagen. Varken 
värderingsprocessen eller informationen i årsredovisningen verkar ha förändrats 
nämnvärt. Huruvida det sista stämmer eller inte avser vi att redogöra för i nästa 
kapitel. 
 
Sammanfattningsvis ansåg revisorerna att den största förändringen i och med att 
företagen börjat tillämpa RR 17 är att rörligheten, i meningen mer frekventa 
nedskrivningar och återföringar, har ökat samt att RR 17 ger en mer detaljerad 
bild av tillvägagångssättet vid nedskrivning än sin föregångare FAR 3. 
 
Revisorerna ansåg att RR 17 hade påverkat deras granskningsrutiner avseende 
nedskrivningar. Rekommendationen har underlättat för revisorerna att granska 
nedskrivningar i framförallt ett avseende, den har förtydligat kraven på 
företagens interna dokumentation av värderingsprocessen av tillgångarna. En 
annan viktig skillnad enligt revisorerna är att införandet av rekommendationen 
har ökat diskussionen kring nedskrivningar. Genom att nedskrivningar finns 
med på ”dagordningen”, underlättar det revisorernas granskning eftersom det 
finns en högre medvetenhet hos företagen. Framförallt gäller det stora företag, 
de små och medelstora verkar ännu så länge ha relativt begränsade kunskaper 
om RR 17:s existens. 
 
Intervjuerna får återigen ses som en del i en samlad bedömning vi gör utifrån 
hela det empiriska materialet, inkluderat föregående kapitel samt nästkommande 
kapitel där vi redovisar undersökningen av årsredovisningar. Dock är det endast 
detta kapitel som ligger till grund för vårt svar på vår tredje frågeställning som 
besvaras i kapitel nio. 
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8 Undersökning av årsredovisningar 
 

 detta kapitel har vi studerat tjugo företags 
årsredovisningar för åren 2001 och 2002. Fokus på 

undersökningen har ställts på hur företagen gjort i sin 
senaste årsredovisning och frågorna11 har även 
besvarats utifrån årsredovisningen för 2002 men i de 
fall de förändrat sin information jämfört med föregående år presenteras även 
dessa skillnader under respektive fråga. Alla citat och redogörelser angående 
företagens information i årsredovisningen har sitt ursprung från 
årsredovisningarna för år 2002 om inget annat anges. 
 
 
8.1 Studerade företag 
 
De undersökta företagen är: Assa Abloy, Allgon, Atlas Copco, Bure Equity, 
Electrolux, Ericsson, Gambro, Holmen, JM, Kinnevik, NCC, Saab, SCA, 
Scania, Skandia, Skanska, SKF, Swedish Match, Trelleborg och slutligen WM-
data, totalt tjugo stycken. Samtliga årsredovisningar har inhämtats från 
respektive företags hemsida. 
 
 
8.2 Rekommendationer och lagstiftning 
 
Nedan återges de rekommendationer och lagar som företagen, i sin 
årsredovisning, anger att de följer. De flesta företag anger att de följer flera av 
de nedanstående alternativen. Alla företag får även antas följa OM 
Stockholmsbörsens noteringsavtal då detta är ett krav för att få vara noterade 
där. Denna fråga är av vikt att undersöka eftersom om företagen inte skulle följa 
Redovisningsrådets rekommendationer, och därmed inte tillämpa RR 17 skulle 
de inte vara relevanta att undersöka i denna undersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
11 Frågorna finns i metodkapitlet, avsnitt 2.8.3. 

I 
 

       

Kap 8
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Tabell 8.1 Hänvisar företaget till rekommendationer eller 
lagstiftning? 

 
 2001 2002 
ÅRL 11 13 
Redovisningsrådet 20 20 
Stockholmsfondbörs 
noteringsavtal 

1 1 

Sveriges Byggindustriers 
branschkommentar 

1 1 

Lagen om årsredovisning i 
försäkringsbolag 

1 1 

Finansinspektionens föreskrifter 1 1 
Näringslivets Börskommitté 1 1 
Totalt 36 38 

 
Alla företag angav i sin årsredovisning att de följde Redovisningsrådets 
rekommendationer och uttalanden. Detta innebär att alla undersökta företag 
därmed har följt RR 17 vid upprättandet av årsredovisningen för år 2002. 
Dessutom skrev fjorton företag att de följde ÅRL och ett företag, Skandia, skrev 
att de följde Lagen om årsredovisning i försäkringsbolag, vilken till stor del 
hänvisar till ÅRL:s regler. Utöver detta skrev Skandia även att de följer 
Finansinspektionens föreskrifter. De företag som inte uttryckligen skrev att de 
följde ÅRL skrev istället att de följde ”god redovisningssed”, vilken får antas 
innefatta ÅRL. Skanska nämner utöver ÅRL och RR:s rekommendationer att de 
följer de rekommendationer som getts ut av Näringslivets börskommitté och JM 
nämner att de beaktar Sveriges Byggindustriers branschkommentarer i sin 
redovisning. 
 
Jämfört med år 2001 är de enda förändringar som skett att NCC och SCA i sina 
respektive årsredovisningar för 2002 skriver ut att de följer ÅRL. Utöver det har 
inga förändringar skett avseende vilka lagar och rekommendationer företagen 
hänvisar till, undantaget de nya rekommendationer som ska tillämpas från och 
med den 1 januari 2002, däribland RR 17. 
 
 
8.3 Redovisas nedskrivningsförfarandet i årsredovisningen? 
 
I undersökningen av årsredovisningarna ville vi se vilken information företagen 
lämnar om när en nedskrivning skall ske. Enligt RR 17 ska företaget vid varje 
bokslut bedöma om det finns någon indikation som tyder på att en tillgång kan 
ha minskat i värde. Företaget ska då beräkna tillgångens återvinningsvärde. Om 
det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet så skall nedskrivning ske. 
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Sjutton av de tjugo undersökta företagen lämnade i sin årsredovisning någon 
information om när en nedskrivning skall göras, vilket framgår i tabellen nedan. 
 
 
Tabell 8.2 Lämnar företaget information om när en nedskrivning ska 

göras? 
 

 2001 2002 
JA 10 17 
NEJ 10 3 
Totalt 20 20 

 
Bland dem som lämnade information skilde sig informationen mycket mellan 
företagen. Exempelvis nöjer sig Skandia med att skriva: 
 

"För att fastställa huruvida det föreligger nedskrivningsbehov 
tillämpas RR 17" 

 
Bure använder sig av den något vaga formuleringen: 
 

"En utvärdering sker regelmässigt och nedskrivning sker när behov 
föreligger"  

 
Det företag som noggrannast förklarar när en nedskrivning skall göras och hur 
processen går till är Atlas Copco som skriver: 
 

"Balansvärdet av koncernens tillgångar, exklusive lager och 
uppskjutna skatter, kontrolleras regelbundet för att fastställa 
eventuella nedskrivningsbehov. Om indikation till nedskrivningsbehov 
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högsta av försäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid beräkning 
av nyttjandevärde, beräknas framtida kassaflödet diskonterat till 
nuvärde med användande av en diskonteringsfaktor före skatt, vilken 
återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och 
de specifika risker som är knutna till tillgången. En nedskrivning 
redovisas närhelst det redovisade värdet av tillgången eller dess 
kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen." 

 
Som synes skiljer sig informationen en hel del mellan företagen. För att få en 
mer jämförlig bild av hur mycket information som lämnades undersökte vi 
företagens information med avseende på fyra nyckelfrågor. Den första var om de 
nämner att nedskrivningsprövning görs om det förekommer indikationer på att 
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en tillgång minskat i värde, vilket sju av företagen gjorde. Den andra 
nyckelfrågan var om de skriver att återvinningsvärdet beräknas eller om det på 
annat sätt framgår att det beräknas. Detta gjorde tio av de undersökta företagen. 
Den tredje frågan var om de använder sig av diskonterat framtida kassaflöde vid 
beräknandet av nyttjandevärdet, vilket tio av företagen nämner att de gör. Den 
sista nyckelfrågan som undersöktes var om företagen nämner att nedskrivning 
sker när det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet, något som tio 
företag sade sig göra. Endast fyra företag nämnde information rörande alla fyra 
nyckelfrågor. Dessa var Atlas Copco, Holmen, Trelleborg och WM-data. Två 
företag, Skandia och Skanska, hänvisade till RR 17 angående hur 
nedskrivningarna går till och två företag, Bure och Electrolux, skrev endast att 
en genomgång regelbundet sker för att se om nedskrivningsbehov föreligger. 
 
Två företag nämnde även att värdenedgången skulle vara bestående för att 
nedskrivning skall göras i företaget: 
 

"Nedskrivning görs i de fall en varaktig värdenedgång bedöms 
föreligga med beaktande av de framtida kassaflöden som tillgången 
förväntas generera." (Kinnevik) 

 
"Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång." (Saab) 

 
Att värdenedgången skall vara bestående är inget som nämns i RR 17. Att 
underlåta att skriva ner en tillgång bara för att värdenedgången ej är bestående är 
dock inte fel eftersom det är ett viktigt rekvisit för att nedskrivning skall göras 
enligt ÅRL 4 kap 5§. 
 
Angående informationsgivningen om när nedskrivning skall göras bör även 
nämnas att i tio av de sjutton företagen så hade den informationen blivit mer 
utförlig jämfört med föregående år. Förändringen är främst att istället för att 
bara skriva att nedskrivningsbehovet kontrolleras regelbundet, skriver man nu 
mer utförligt om själva processen. Det var till exempel endast två företag som i 
sin årsredovisning för 2001 skrev att återvinningsvärde eller motsvarande 
beräknades. Dessutom var det sju av de tio företag som 2001 inte hade någon 
information om när en nedskrivning skall göras som år 2002 hade infört detta. 
En annan förändring som kan ses är att flera företag har strukit formuleringen 
om att värdenedgången skall vara bestående. 
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8.4 Har företagen gjort nedskrivningar eller reversering av 
nedskrivningar? 

 
Alla de undersökta företagen har under räkenskapsåret 2002 gjort 
nedskrivningar. Allgon, Atlas Copco och Ericsson hade dock ej gjort några 
nedskrivningar år 2001. När vi undersökte vilken typ av tillgångar som skrivits 
ned fördelade sig resultatet enligt tabellen nedan. 
 
 
Tabell 8.3 Vilken typ av tillgångar har företaget skrivit ner? 
 

 2001 2002 
Materiella 5 7 
Immateriella 7 6 
Både materiella/immateriella 5 7 
Totalt 17 20 

 
Enligt vad som går att utläsa av vårt underlag förefaller det vara ungefär lika 
vanligt med nedskrivningar på immateriella som på materiella tillgångar. Vid en 
jämförelse av årsredovisningarna för 2001 så fördelar sig även där resultatet på 
ett likartat sätt. 
 
RR 17 reglerar även tillvägagångssättet vid reversering av tidigare gjorda 
nedskrivningar samt vilken information som skall lämnas i årsredovisningen 
angående detta. Det var därför intressant att undersöka hur många av företagen 
som hade reverserat tidigare gjorda nedskrivningar. I tabellen nedan visas hur 
många av företagens årsredovisningar vi kunde utläsa att reversering hade 
gjorts. 
 
 
Tabell 8.4 Går det att utläsa om företaget gjort reversering? 
 

 2001 2002 
Har gjort reversering 0 1 
Har inte gjort reversering 20 19 
Totalt 20 20 

 
Det enda företag vi kunnat utläsa att reversering av tidigare nedskrivningar skett 
i är Skanska. Reversering presenteras i not till resultaträkningens rubrik 
”Resultat i fastighetsrörelsen: nedskrivningar/reverseringar av 
nedskrivningar”. I noten specificeras hur stor nedskrivningen varit inom olika 
fastighetsslag och presenteras med jämförelsetal för föregående år. 
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När ett företag skall reversera tidigare gjorda nedskrivningar säger RR 17 
följande: 
 

"Företag skall vid varje bokslutstillfälle fastställa om det finns 
indikationer på att en tidigare nedskrivning, helt eller delvis, inte 
lägre är motiverad. Finns sådana indikationer skall företaget beräkna 
tillgångens återvinningsvärde." (RR 17, p. 94) 

 
Information angående när reversering skall göras lämnades av tre av företagen. 
Skandia nöjer sig med att hänvisa till RR 17. Två andra företag som redogör för 
när en reversering ska ske är Skanska och Trelleborg som skriver följande: 
 

"Reversering av nedskrivning sker när grunderna, helt eller delvis, för 
nedskrivningen har bortfallit." (Skanska) 

 
"En nedskrivning reverseras om det skett en förändring av 
återvinningsvärdet, undantaget nedskrivning av goodwill." 
(Trelleborg) 

 
Den enda skillnaden i företagens årsredovisningar jämfört med år 2001 är att 
Skanska tidigare inte hade någon information i sin årsredovisning som rörde 
reverseringar. 
 
 
8.5 Hur redovisas nedskrivningen i årsredovisningen 
 
För att underlätta läsningen har vi valt att dela upp följande avsnitt i två delar, 
där den första delen behandlar informationen i resultaträkningen och den andra 
delen behandlar informationen i balansräkningen. I detta avsnitt har Allgon, 
Atlas Copco och Ericsson utelämnats i den information som gäller för 2001 
eftersom de det året inte gjort några nedskrivningar. 
 
 
8.5.1 Redovisning av nedskrivning i resultaträkningen 
 
Enligt RR 17 skall företagen lämna upplysningar om beloppet för de 
nedskrivningar som påverkat resultatet under perioden samt vilka poster som 
påverkats i resultaträkningen. Intressant att undersöka blev därför om det i 
resultaträkningen eller dess noter framgår hur stora nedskrivningar som gjorts. 
Utfallet av denna undersökning blev enligt följande tabell. 
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Tabell 8.5 Anges nedskrivningar i resultaträkningen? 
 

 2001 2002 
JA 9 11 
NEJ 8 9 
Totalt 17 20 

 
Som synes ovan går det i nio av fallen inte att finna någon information angående 
nedskrivningar i resultaträkningen. Detta kan ses som anmärkningsvärt då det 
tydligt framgår i RR 17 att företagen skall lämna sådan information. En 
förklaring till detta resultat kan vara att nedskrivningen ingår under någon av de 
rubriker som inte specificerats i not och att det därför inte framgår. De rubriker 
nedskrivningarna redovisades under i de elva företag som lämnade information i 
resultaträkningen fördelade sig enligt tabellen nedan. 
 
 
Tabell 8.6 Vilken rubrik används i resultaträkningen? 
 

 2001 2002 
Nedskrivning av goodwill 0 1 
Nedskrivning/reversering av 
nedskrivningar, fastigheter 

1 1 

Goodwillnedskrivningar 0 1 
Resultat i fastighetsrörelsen: 
nedskrivningar/reversering av 
nedskrivningar 

0 1 

Nedskrivning av fastigheter 1 1 
Avskrivningar och 
nedskrivningar 

1 1 

Jämförelsestörande poster 7 6 
Jämförelsestörande kostnader 1 1 
Totalt 11 13 

 
Anledningen till att det totala antalet rubriker som redovisas i ovanstående tabell 
överstiger antalet företag som angav nedskrivningarna i sin resultaträkning är att 
NCC redovisar nedskrivningar under två rubriker, dels under rubriken 
"Nedskrivning/reversering av nedskrivningar, fastigheter", dels under rubriken 
"Jämförelsestörande poster". Under den första rubriken specificeras de 
nedskrivningar som företaget gjort på fastigheter och i en förklarande text till 
resultaträkningen nämns inom vilka delar av koncernen dessa nedskrivningar 
skett. Dock specificeras inte nedskrivningsbeloppen fördelat på respektive 
företagsdel. Under den andra rubriken redovisas hur stora nedskrivningarna varit 
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på goodwill. Även Skanska tar upp nedskrivningar under två rubriker ("Resultat 
i fastighetsrörelsen: nedskrivningar/reverseringar av nedskrivningar" och 
"jämförelsestörande poster"). Beskrivningarna i noterna är gjorda på samma sätt 
som för NCC. Saab skriver i ett förtydligande av resultaträkningen att i 
rörelseresultatet ingår av- och nedskrivningar med ett visst belopp och hänvisar 
till noten "Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar". Denna not är medräknad i tabell 8.7 och tabell 8.8 
nedan. 
 
 
Tabell 8.7 Finns hänvisning till not i resultaträkningen? 
 

 2001 2002 
JA 9 11 
NEJ 8 9 
Totalt 17 20 

 
Vi konstaterar att alla företag som visade nedskrivningarna i resultaträkningen 
också hänvisar till noter i resultaträkningen. 
 
 
Tabell 8.8 Vilken rubrik används i not till resultaträkningen? 
 

 2001 2002 
Rörelseresultat (EBIT) 1 1 
Jämförelsestörande poster 6 6 
Goodwill 0 1 
Immateriella tillgångar 0 1 
Nettoomsättning och rörelse- 
resultat per affärsenhet 

1 1 

Nedskrivning av fastigheter 0 1 
Avskrivningar/nedskrivningar 
av materiella och im-
materiella anläggningstillg. 

1 1 

Nedskrivning/reversering av 
nedskrivningar 

0 1 

Totalt 9 13 
 
Bure hänvisade bara till en not trots att de hade två rubriker ("Avskrivningar och 
nedskrivningar" samt "Jämförelsestörande poster") i resultaträkningen som 
innehöll nedskrivningar. Den rubrik som specificerades i not var 
"Jämförelsestörande poster" som specificeras i not med samma namn. NCC 
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hänvisar också de till bara en not ("Jämförelsestörande poster") trots att även de 
hade två rubriker ("Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar, fastigheter" 
och "jämförelsestörande poster"). JM specificerar rubriken "Nedskrivning av 
fastigheter" i två noter, dels i noten "Nettoomsättning och rörelseresultat per 
affärsenhet", dels i noten "Nedskrivning av fastigheter". I den förstnämnda 
noten visas fördelningen på nedskrivningen beroende på hur stor den varit inom 
respektive affärsenhet och i den andra noten visas fördelningen med avseende på 
fastighetstyp. 
 
Vid en jämförelse med företagens årsredovisningar för år 2001 framgår att två 
företag från och med 2002 börjat redovisa sina nedskrivningar i 
resultaträkningen. Dessa företag är Skanska och WM-data. Övriga företags 
årsredovisningar har i detta avseende inte förändrats. 
 
 
8.5.2 Redovisning av nedskrivning i balansräkningen 
 
RR 17 föreskriver inte några explicita regler om att nedskrivningarna skall 
redovisas i balansräkningen. Däremot föreskriver rekommendationen att om 
nedskrivningsbeloppet är av väsentlig betydelse så skall företaget ange beloppet 
av nedskrivningen, tillgångsslaget samt vilken verksamhetsgren tillgången 
tillhör. Detta är en anledning att titta närmare på om företagen redogjort för 
nedskrivningen i balansräkningens notapparat. Tabellen nedan visar hur många 
företag som hänvisade till not i balansräkningen. 
 
 
Tabell 8.9 Finns hänvisning till not i balansräkningen? 
 

 2001 2002 
JA 17 20 
NEJ 0 0 
Totalt 17 20 

 
Som framgår av ovanstående tabell hänvisar alla de undersökta företagen till 
någon not i balansräkningen. De notrubriker som hänvisas till redogörs för i 
nedanstående tabell. 
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Tabell 8.10 Vilken rubrik används i not till balansräkningen? 
 

 2001 2002 
Immateriella tillgångar 3 6 
Immateriella anläggningstillgångar 5 5 
Materiella tillgångar 2 2 
Materiella anläggningstillgångar 7 8 
Goodwill 4 4 
Exploateringsfastigheter 2 2 
Byggnader och mark 
(förvaltningsfastigheter) 

1 1 

Inventarier, verktyg och installationer 0 1 
Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

0 1 

Omsättningsfastigheter 0 1 
Andra immateriella anläggnings-
tillgångar 

1 0 

Materiella anläggningstillgångar och 
omsättningsfastigheter 

1 0 

Totalt 26 31 
 
Anledningen till att totala antalet nothänvisningar överstiger tjugo är att åtta av 
företagen hänvisar till mer en not. Exempelvis hänvisar Assa Abloy till tre noter. 
Dessa är "Goodwill", "Immateriella tillgångar" och "Materiella tillgångar". I 
noterna specificeras nedskrivningen inom respektive tillgångsslag samt att 
jämförelsetal visas för de två senaste åren. I noten "Materiella tillgångar" delas 
nedskrivningen upp på olika typer av tillgångar. Inga nämnvärda skillnader 
föreligger vid en jämförelse med årsredovisningarna för år 2001. Det enda som 
skiljer är att företagen i årsredovisningarna för 2002 i större utsträckning valt att 
visa hur nedskrivningen fördelar sig på olika typer av tillgångar inom 
tillgångsslaget. Således har företagen anpassat sig till RR 17. 
 
 
8.6 Bakomliggande orsak till nedskrivning 
 
Om nedskrivningen är av väsentlig betydelse för företagets redovisning som 
helhet skall företagen, enligt RR 17, ange de viktigare händelser som ledde fram 
till beslut om nedskrivning. Vi undersökte därför om företagen i sin 
årsredovisning angav orsaken till att nedskrivning skett. Resultatet av 
frågeställningen presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 8.11 Redovisas orsaken till att nedskrivning skett? 
 

 2001 2002 
JA 1 1 
NEJ 16 19 
Totalt 17 20 

 
Bland de företag som i ovanstående tabell inte kan anses ha redovisat orsak till 
varför nedskrivning gjorts gav dock vissa företag väl kortfattade anledningar till 
varför nedskrivning gjorts. Exempelvis skriver Skanska att: 
 

"Nedskrivningarna är hänförliga till beslutade strategiåtgärder." 
 
Då sådana förklaringar antagligen inte är vad som åsyftas i RR 17 angående 
redovisning av orsak till nedskrivning valde vi att placera företag med sådana 
och liknande orsaksförklaringar i gruppen "Nej" i tabellen ovan. 
 
Endast ett av de undersökta företagen angav i sin årsredovisning för 2002 en 
utförlig redogörelse för orsaken till att nedskrivning skett, nämligen Atlas 
Copco. I årsredovisningarna för 2001 fanns även där ett företag, Gambro, som 
angav orsaken till nedskrivning. 
 

"Den kommersiella byggnationsverksamheten på den amerikanska 
marknaden har sjunkit betydligt sedan 2000 vilket medfört lägre 
efterfrågan och överkapacitet av utrustning för uthyrning på 
marknaden. Detta har medfört att koncernen har omprövat 
återvinningsvärdet av den goodwill som är hänförbar till 
uthyrningsverksamheten i Nordamerika. Utifrån denna värdering har 
goodwill skrivits ned med 6,950, motsvarande 43% av bokfört värde." 
(Atlas Copco) 

 
"Årets test av värdet ledde till en nedskrivning av goodwill i Gambro 
Healthcare Argentina på 228 MSEK (38 MARS). Cirka 50% av 
nedskrivningen orsakades av försämrat diskonterat kassaflöde 
(diskonteringsränta 35%) och den resterande delen berodde på 
allmän osäkerhet om framtiden." (Gambro) 

 
Gambro är även det enda företag som i sin årsredovisning för år 2002 anger 
anledningen till varför nedskrivning inte skett trots att indikationer till att 
nedskrivningsbehov bör prövas fanns. Detta görs i förklarande text till noten 
”Immateriella tillgångar”. I noten går att utläsa: 
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"Gambro tillämpar Redovisningsrådets rekommendation nr 17, 
Nedskrivningar. Vad gäller den goodwill som är hänförlig till den 
amerikanska klinikverksamheten (MSEK 13 258) bedömer bolaget att 
det inte föreligger någon indikation på värdenedgång. Det faktum att 
börskursen sedan andra kvartalet 2002 understigit det redovisade 
egna kapitalet bedömer bolaget bero främst på ett 
editionsföreläggande samt det allmänna börsläget. Gambro har 
ändock, på de tre divisionerna inom Gambro Healthcare US, 
genomfört beräkningar av goodwillens återvinningsvärde. 
Beräkningarna visar att återvinningsvärdet överstiger det bokförda 
värdet." 

 
I årsredovisningarna för år 2001 kunde vi däremot inte hitta något företag som 
lämnade någon utförligt beskriven orsak till att ej nedskrivning skett. 
 
 
8.7 Kommentar 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att införandet av RR 17 har medfört 
vissa förändringar av informationen som lämnas i årsredovisningen. Det är inga 
stora förändringar, utan mindre anpassningar som företagen gjort. Tre 
förändringar som direkt kan härledas till införandet av RR 17 är för det första att 
företagen, istället för att bara skriva att nedskrivningsbehovet kontrolleras 
regelbundet, nu skriver mer utförligt om själva processen kring nedskrivningen. 
För det andra har flera företag strukit formuleringen om att värdenedgången 
skall vara bestående för att nedskrivning skall göras. Den tredje förändringen är 
att informationen angående hur nedskrivningsbehovet fastställs har förtydligats 
samt att man i större utsträckning redovisar till vilket tillgångsslag som 
nedskrivningen är hänförlig till. 
 
Någon väsentlig ökning eller minskning av nedskrivningar verkar däremot inte 
RR 17 ha gett upphov till. Detta skrivs även indirekt i årsredovisningar då inget 
företag nämner att införandet av RR 17 skulle ha föranlett någon förändring av 
deras redovisningsprinciper. 
 
RR 17 förespråkar en hög grad av öppenhet (disclosure) i redovisningen av 
nedskrivningar. Ett sätt att mäta ”öppenheten” är enligt oss att, som vi gjort, titta 
på vilka skillnader rekommendationen medfört i mängden information i 
årsredovisningen. Vi tror inte att ”öppenheten” har ökat i den utsträckning som 
var Redovisningsrådets förhoppning, inte än i alla fall. 
 
Vi anser att vi har fått en relativt god bild av hur informationen har förändrats i 
företagens årsredovisningar efter att ha undersökt totalt fyrtio stycken 
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årsredovisningar i kombination med våra intervjuer. I nästa kapitel använder vi 
de kunskaperna för att besvara uppsatsens frågeställningar. 
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9 Sammanfattning och reflektioner 
 

e resultat vi erhållit från undersökningen 
sammanfattas i detta avslutande kapitlet. Vi 

återkopplar i detta kapitel till de frågeställningar som vi 
ställt upp i kapitel ett samt till föreställningsramen i 
kapitel tre till och med fem. Avslutningsvis redogörs 
för våra egna reflektioner i samband med undersökningen. Den bild vi hade av 
problemområdet innan undersökningen jämförs med det faktiska utfallet av 
undersökningen samt reflektioner kring anledningarna därtill. 
 
 
9.1 Skillnader i värderingsprocessen 
 
Enligt de intervjuade företagen har inte införandet av RR 17 föranlett några 
större förändringar i deras värderingsprocesser. Införandet har inte heller lett till 
någon förändring i hur ofta företagen kontrollerar om ett nedskrivningsbehov 
föreligger. Däremot har det blivit mer precisa regler och ett tydligare ramverk, 
vilket torde underlätta företagens värderingsprocess. I bilagan till 
rekommendationen ges exempel på olika situationer som föranleder 
nedskrivning och hur dessa ska redovisas. 
 
Att införandet skulle ha medfört några större förändringar i värderingsprocessen 
går inte heller att utläsa i årsredovisningarna då det inte går att se någon 
väsentlig ökning eller minskning av nedskrivningar. Det nämns inte heller i 
någon årsredovisning att införandet av RR 17 skulle föranlett någon förändring 
av företagens redovisningsprinciper. 
 
En av de viktigaste skillnaderna i RR 17 jämfört med den tidigare FAR 3 är att 
RR 17 föreskriver att en nedskrivning skall göras omedelbart efter att det 
konstaterats att det redovisade värdet är för högt upptaget, medan FAR 3 
menade att värdenedgången skulle vara bestående. Denna skillnad bör dock inte 
ha inverkat i någon större utsträckning då även ÅRL innehåller denna 
formulering. Ytterligare en sak som talar för att det inte skulle föranlett någon 
större förändring är att i de fall då återvinningsvärdet utgörs av nyttjandevärde 
så beräknas de uppskattade framtida kassaflödena vilket gör att företagen genom 
att anta att värdenedgången inte är bestående i många fall slipper skriva ner. 
 
Sammanfattningsvis är svaret på vår första frågeställning att införandet av RR 
17 endast medfört skillnader i företagens värderingsprocess i begränsad 
utsträckning. 
 

D 
        

Kap 9
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9.2 Informationen i årsredovisningen 
 
Enligt vad som framkommit vid de genomförda intervjuerna och studien av 
årsredovisningar verkar inte information i årsredovisningarna förändrats i någon 
större utsträckning. Den största förändringen i årsredovisningarna var att 
informationen angående hur nedskrivningsbehovet fastställs samt hur 
värderingsprocessen går till hade utökats något samt att företagen i något större 
utsträckning än tidigare redovisar till vilket tillgångsslag nedskrivningen är 
hänförlig till. Inget av de intervjuade företagen menade heller att de förändrat 
informationen i årsredovisningarna i samband med att RR 17 infördes. 
 
Att införandet inte medfört några drastiska förändringar kan ha sin förklaring i 
att företag genom årsredovisningslagen redan innan införandet varit skyldiga att 
informera om större poster som påverkar resultatet. Informationsregleringen har 
därför på sätt och vis alltid funnits, vilket lett till att regleringen i RR 17 till 
största delen endast är en precisering av vilken information som bör lämnas. 
 
Vidare anser många börsföretag att det är viktigt att lämna en rättvisande och 
trovärdig information i årsredovisningen för att kunna attrahera kapital. Frågan 
som uppkommer då är om det verkligen behövs en reglering av 
informationsplikten då kapital är en begränsad resurs. Därför borde det ligga i 
varje företags intresse att skapa ett förtroende för företaget hos investerarna och 
andra intressenter. Informationsplikten i RR 17 kan därför i stor utsträckning 
betraktas som en sorts lägsta nivå för att säkerställa att viss information lämnas. 
 
Sammanfattningsvis är svaret på vår tredje frågeställning att informationen i 
årsredovisningarna har förändrats i och men införandet av RR 17, eller 
åtminstone kommer att förändras framöver. Ett tecken på det är att de företag 
som lämnade mest information i sina årsredovisningar uppvisar stora skillnader 
jämfört med tidigare år. Alla företag lämnade dock inte information i tillräcklig 
utsträckning enligt RR 17, vilket tyder på att det kan komma att ta tid innan 
rekommendationen är fullt implementerad i företagen. 
 
 
9.3 Revisorernas granskningsrutiner 
 
Till skillnad från de två föregående har den tredje frågeställningen besvarats 
enbart utifrån de svar vi erhöll vid våra intervjuer med revisorer. I kapitel sju, 
avsnitt 7.5 kommenterade vi de svar vi fick under intervjuerna med revisorerna. 
Vi påpekade där att två intervjuer är för lite för att dra generella slutsatser 
huruvida revisorernas granskningsrutiner avseende nedskrivningar förändrats. 
Vi kan därför givetvis endast besvara vår frågeställning utifrån den information 
vi har. 
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Det viktigaste i revisorns arbete är att säkerställa att en extern läsare av 
årsredovisningen inte får en annan bild av verksamhetens ställning och resultat 
än den verkliga. I det arbetet gäller det för revisorn att i rimlig grad försäkra sig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Ju bättre revisorn kan 
försäkra sig om att inga fel föreligger, desto mer trovärdighet får 
årsredovisningen. De ökade kraven på dokumentation i RR 17 borde skapa en 
högre grad av säkerhet i revisionsarbetet och därmed högre kvalitet på 
årsredovisningarna. 
 
Revisorerna ansåg att RR 17 hade påverkat deras granskningsrutiner avseende 
nedskrivningar. Rekommendationen har underlättat för revisorerna att granska 
nedskrivningar i framförallt det avseendet att den har förtydligat kraven på 
företagens interna dokumentation vid värderingen av tillgångarna. En ökad 
dokumentation ger bättre granskningsunderlag vid revisionen. 
 
En annan viktig skillnad enligt revisorerna är att införandet av 
rekommendationen har ökat diskussionen kring nedskrivningar. Genom att 
nedskrivningar finns med på ”dagordningen”, skapas gynnsammare 
förutsättningar för revisorernas granskning eftersom det finns en högre 
medvetenhet hos företagen. Framförallt gäller det stora företag, de små och 
medelstora verkar ännu så länge ha relativt begränsade kunskaper om RR 17:s 
existens. 
 
Ju mer ”bokstavstrogna” företagen är när de tillämpar RR 17, desto bättre blir 
granskningsrutinerna. Revisorerna kan använda RR 17 som stöd vid revisionen 
på ett bättre sätt än FAR 3 och ÅRL eftersom RR 17 är mer detaljerad och bättre 
beskriver tillvägagångssättet vid nedskrivning. 
 
Sammanfattningsvis är svaret på vår tredje fråga således att revisorernas 
granskningsrutiner i viss mån har förändrats i och med införandet av RR 17. 
 
 
9.4 Reflektioner 
 
Under arbetets gång har vi i viss mening ändrat inställning till RR 17:s 
betydelse. Från början trodde vi att RR 17 skulle ha kommit att medföra stora 
förändringar för främst företagen och revisorerna, men även för den externe 
läsaren av årsredovisningar. Rekommendationen innehöll enligt våra 
förkunskaper stora förändring i synen på hur nedskrivningar ska behandlas. 
Bland annat var det de detaljerade avsnitten om upplysningsplikt och de olika 
indikationerna som skulle medföra förändringarna, trodde vi. 
 



Sammanfattning och reflektioner 
_________________________________________________________________________________ 

 103

Efter att har genomfört ett antal intervjuer och studerat en stor mängd 
årsredovisningar har vi dragit slutsatsen att införandet av rekommendationen 
inte har medfört fullt så stora förändringar som vi trodde. Vissa, mindre 
förändringar har förvisso skett. 
 
En anledning till att det inte har skett några större förändringar skulle kunna vara 
att rekommendationen är ny och att företagen inte har hunnit anpassa sin 
redovisning fullt ut. En annan anledning skulle kunna vara att 
rekommendationen inte innehåller något som medför stora förändringar. Det 
som talar för det sista är att vi i Sverige har ÅRL. Det som står i lagen är det 
som företagen följt innan införandet av RR 17 och någon förändring som skulle 
bryta mot ÅRL kommer inte att ske. Översättningen av IAS 36 till RR 17 är 
anpassad efter ÅRL, just för att något sådant inte ska kunna hända. Det kanske 
är viktigt att påminna sig om att RR 17 är just en översättning av en 
internationell standard som därmed i vissa delar torde vara kompromissad för att 
kunna passa in i många länder. Det räcker med att titta på bolagslagstiftningen i 
Europa för att inse att vissa principer inte är tillämpliga i alla länder. Ett tydligt 
exempel är den anglosaxiska redovisningen som tillåter ”override”, alltså att 
”true and fair view” går före lagen. Begreppet finns till och med implicit i EG-
rättens fjärde bolagsdirektiv, ur vilken ÅRL har sin härkomst. Trots det är 
”override” inte tillåtet i Sverige, utan direktivet kan tolkas på olika sätt. Därav 
finns heller inga förarbeten till direktivet. 
 
Det finns dessutom ingen instans som kontrollerar att Redovisningsrådets 
rekommendationer efterlevs. De företag som tillämpar rekommendationerna är i 
första hand publika företag som är marknadsnoterade. Vid noteringen skriver 
företaget under ett kontrakt med OM Stockholmsbörsen, där företaget skriver 
under på att de tillämpar rekommendationerna och lagstiftningen i övrigt. Bryter 
företaget mot kontraktet kan de bli avnoterade. Detta är dock endast ett rent 
avtalsbrott, inget redovisningsbrott. I Sverige finns det således inga sanktioner 
att sätta in mot företag som inte följer Redovisningsrådets rekommendationer, 
såvida företaget inte begår bokföringsbrott. I USA är SEC sanktionerade att 
utfärda straff för företag som inte följer vissa uppsatta regler inom 
redovisningen. Exempelvis ska företag som är noterade på NYSE lämna in viss 
finansiell information till SEC på särskilda standardformulär. Vi gjorde en snabb 
undersökning av Pharmacias, vilka tillämpar US GAAP, årsredovisning och 
fann att informationen i deras årsredovisning var betydligt mer ”öppen” än vad 
de svenska årsredovisningarna är. En anledning är att de måste lämna 
informationen till SEC. En motsvarighet i Sverige skulle kunna utföras av 
Finansinspektionen. Givetvis måste vi i så fall ställa nyttan av kontrollen mot 
den ökade kostnad det skulle medföra. En lösning liknande den i USA skulle 
troligen öka ”öppenheten” i den svenska redovisningen och därmed höja 
kvaliteten på årsredovisningarna ytterligare. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor företag 
 
Först vill vi tacka Dig för att Du tar Dig tid att svara på våra frågor. 
Anledningen till att vi kontaktat Dig är att vi skriver magisteruppsats i 
företagsekonomi vid Linköpings Universitet. Uppsatsen behandlar RR 17, 
Nedskrivningar och har som syfte att dels undersöka vilka konsekvenser 
införandet av RR 17 medfört för företagen i deras värderingsrutiner av 
tillgångar, dels hur informationen i årsredovisningen förändrats. Vi avser också 
att undersöka om införandet inneburit förändringar i revisorernas roll avseende 
nedskrivningar. Bakgrunden till vår studie är att RR 17 skall tillämpas från och 
med 1 januari 2002. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Tobias Palmgren 
Marcus Gelotte 
 
 

• Inledande frågor 
 

1. Vilken är Din befattning? 
2. Hur länge har Du haft denna befattning? 

 
 

• Vilka konsekvenser har införandet av RR 17 medfört för svenska 
företag i värderingsrutinerna av sina tillgångar? 

 
3. Vilka redovisningsprinciper (exempelvis försiktighetsprincipen) har legat 

till grund för Er värdering? Varför? Hur motiveras valet av princip? 
4. Vilka problem kan uppstå vid värderingen av tillgångar? 
5. Vem ansvarar för värderingen? Internt eller externt? 
6. Vad skulle anledningen till att använda extern värdering vara? Vanligare 

för immateriella tillgångar? 
7. Hur ofta görs värdering av tillgångarna? Är det skillnad mellan 

materiella/immateriella? 
8. Hur fastställer Ert företag om en tillgång ska skrivas ner? 
9. Vilka inre respektive yttre indikationer tar företaget hänsyn till vid en 

prövning av nedskrivningsbehovet? Är dessa fastställda eller finns 
skillnader mellan år? 

10. Hur bestäms storleken på nedskrivningen? Beräknas återvinningsvärdet? 
Hur? 
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11. Hur bestämmer Ni minsta kassagenererande enhet? Vilka kriterier? 
12. Hur stor ska nedskrivningen vara för att den, enligt Dig, ska anses vara av 

väsentlig betydelse? 
13. Har företaget genomfört reversering av gjorda nedskrivningar någon 

gång? Enligt RR 17? 
14. Hur kontrollerar företaget att anledningen till nedskrivningen kvarstår? 

Har detta förändrats i och med införandet av RR 17? 
15. Ger RR 17 en mer rättvis bild av företagets ställning än FAR 3? På vilket 

sätt? 
16. Har införandet av RR 17 medfört förändringar i Er nedskrivningsprocess? 

Om ja, vilka förändringar? 
 

• Hur har informationen i företagens årsredovisning förändrats? 
 

17. Anser Du att kraven på information stärkts eller försvagats i och med 
införandet av RR 17? Om stärkts, vilken typ av information handlar det 
om? 

18. Till vem riktar sig informationen i Er årsredovisning? 
19. Är det viktigt, anser Du, att tillhandahålla information om nedskrivningar 

respektive återföring av tidigare gjorda nedskrivningar i årsredovisningen 
till utomstående intressenter? Varför? 

20. Anser Du att Ert företag tillhandahåller tillräckligt med information i 
årsredovisningen enligt RR 17? Vad grundar Du det på? 

21. Skulle företaget tillhandahålla samma information om RR 17 eller 
liknande krav inte fanns? Varför? 

 
Godkänner Du att vi använder Ditt namn och företagsnamn i vår uppsats? Om 
ja, vill Du läsa igenom före publicering/framläggning? 
 
Går det bra att återkomma till Dig för eventuella kompletterande uppgifter? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor revisorer 
 
Först vill vi tacka Dig för att Du tar dig tid att svara på våra frågor. Anledningen 
till att vi kontaktat Dig är att vi skriver magisteruppsats i företagsekonomi vid 
Linköpings Universitet. Uppsatsen behandlar RR 17, Nedskrivningar och har 
som syfte att dels undersöka vilka konsekvenser införandet av RR 17 medfört för 
företagen i deras värderingsrutiner av tillgångar, dels hur informationen i 
årsredovisningen förändrats. Vi avser också att undersöka om införandet 
inneburit förändringar i revisorernas roll avseende nedskrivningar. Bakgrunden 
till vår studie är att RR 17 skall tillämpas från och med 1 januari 2002. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Tobias Palmgren, mail: tobpa057@student.liu.se 
Marcus Gelotte, mail: marge869@student.liu.se 
 
 

• Inledande frågor 
 

1. Vilken är Din befattning? Godkänd/Auktoriserad? 
2. Vilka typer av företag reviderar Du? 

 
• Hur har införandet av RR 17 påverkat revisorernas 

granskningsrutiner avseende nedskrivningar? 
 

3. Anser Du att RR 17:s införande var nödvändigt? Varför? 
4. Vad anser Du är den största förändringen med RR 17? 
5. Hur har RR 17 förändrat ställningstagande till och redovisningen av 

nedskrivningar i företagen? 
6. Har införandet av RR 17 förändrat hur ofta företagen gör en värdering av 

tillgångarna? 
7. Finns det stora nedskrivningsbehov i svenska företag? 
8. Vilka redovisningsprinciper anser Du att börsbolagen främst använder sig 

av vid redovisning av nedskrivningar? 
9. Vilka inre respektive yttre indikationer bör företagen ta störst hänsyn till 

vid nedskrivningar? Varför? 
10. Har det hänt att Du påpekat för företaget att ett nedskrivningsbehov 

föreligger? 
11. Om ja, vad grundade Du ditt påpekande på? 
12. Om företaget, trots påpekande, inte gör nedskrivning, skrivs det i 

revisionsberättelsen? Om nej, varför inte? 
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13. Anser Du att informationsplikten i årsredovisningen förändrats efter 
införandet av RR 17? På vilka sätt? 

14. Hur har RR 17 påverkat Dina granskningsrutiner av nedskrivningar? 
15. Hur stor ska nedskrivningen vara för att den, enligt Dig, ska anses vara av 

väsentlig betydelse? 
16. Tycker du att vi har glömt något som Du vill tillägga? 

 
• Godkänner Du att vi skriver ut Ditt namn och företagsnamn i vår uppsats? 

Om ja, vill Du läsa igenom före publicering/framläggning? 
• Går det bra att återkomma till Dig för eventuella kompletterande 

uppgifter? 
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