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Sammanfattning

I alla tider har värdering av tillgångar varit ett problem inom redovisningsområdet, därför att 

det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. Det finns ett flertal teorier, principer och 

modeller och andra tänkbara lösningar för hur företag ska värdera sina tillgångar. Därför 

lämnar detta ett stort spelrum för företagen själva att värdera sina tillgångar på, till exempel 

hur den ska skrivas av. Hur värderingen av tillgångar görs skiljer sig med stor sannolikhet 

från företag till företag och/eller från bransch till bransch. Problemet i uppsatsen kretsar kring 

om företag gör olika och/eller lika bedömningar inom samma bransch och branscher emellan, 

vid bestämmande av olika materiella och immateriella anläggningstillgångars 

nyttjandeperioder samt varulagrets anskaffningsvärde. 

Syftet med uppsatsen är att kontrollera om det finns skillnader och likheter mellan företag och 

branscher vid bestämmandet av anläggningstillgångars nyttjandeperioder samt varulagrets 

anskaffningsvärde. 

Uppsatsen undersökte tio börsnoterade företag i Sverige och studien jämförde två olika 

branscher, klädbranschen och byggbranschen. Företagen i dessa branscher analyserades 

genom empirin som kom från noter och tilläggsupplysningar i deras årsredovisningar. 

Det teoretiska stödet i uppsatsen baserades på aktivitetsprincipen, förmögenhetsprincipen och 

olika flödesmodeller för bestämmande av varulagrets anskaffningskostnad. Dessutom 

användes en del begrepp för att öka förståelsen för värdering av tillgångar.

Resultatet av studien är att företag inom samma bransch har en benägenhet att göra likartade 

värderingar i fråga om materiella och immateriella anläggningstillgångars nyttjandeperioder. 

Det är inte enhetliga bedömningar, men det går att se likheter i branschernas värdering av 

tillgångar. Slutsatsen blev alltså att det finns ett någorlunda överensstämmande branschsnitt 

för nyttjandeperioder avseende de anläggningstillgångar som undersökts och jämförts. Vid 

bestämmandet av varulagrets anskaffningsvärde visade det sig att branschsnittet i båda 

branscherna är FIFU-modellen.
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Abstract

The valuation of an asset is one of the most important thing with accounting, though one of 

the most difficult thing as well. However, in deciding useful service life for an intangible asset 

and property, plant and equipment, there are quite a margin for the companies, which creates 

a difference between companies and industries. When computing the value of the inventories 

there are a few possibilities available for the companies, which also can generate differences 

between companies and industries. Although these differences can occur, there might be some 

similarities in the companies’ estimates. Hence, the purpose of this essay is to establish 

whether there are any differences in how companies are assessing their useful service life of 

intangible assets, property, plant and equipment and deciding the value of inventories. To be 

able to accomplish the purpose, company’s annual reports were used along with other 

necessary sources, for instance books about accounting principles and theories. The study, 

furthermore, concluded that there are small differences between companies within the same 

industry and industries altogether, in their judgment on useful service life and the value of the 

inventories.  

Key words:
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 Inventories
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Hur värdering av tillgångar ska gå till har alltid varit ett problem inom redovisningsområdet, 

eftersom det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. Schuetze hävdar att orsaken till 

svårigheterna vid tillgångsvärdering ligger i att det är svårt att tolka vad en tillgång är för 

något och sedan hur den ska behandlas i den finansiella rapporten (Schuetze, 2001). Det har 

emellertid vuxit fram lösningar vartefter efterfrågan har uppkommit, framförallt från 

redovisningsekonomerna och revisorerna (Watts & Zimmerman, 1979). De teorier, principer 

och modeller som finns att tillgå idag erbjuder ett ganska brett urval och tänkbara lösningar 

för hur företag ska värdera sina tillgångar. Detta beror på att företagen själva kan uppskatta 

immateriella och materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder. Fastän lagstiftningen 

reglerar det mesta lämnas det ändå ett utrymme för företagen att själva göra egna 

bedömningar om nyttjandeperioden och anskaffningsvärdet på varulagret.  

I och med att det finns ett flertal redovisningsprinciper att tillgå för hur företag bör värdera 

sina tillgångar och lagstiftningen lämnar utrymme för egna uppskattningar får det 

konsekvenser. Följaktligen lämnar det mycket spelrum åt företagen själva att göra egna 

bedömningar, till exempel livslängden för inventarier och passande avskrivningsmodell. Att 

ett spelrum lämnas behöver nödvändigtvis inte vara positivt utan kan också vara negativt, då 

företag skulle kunna försöka utnyttja det. Eftersom lagstiftningen ändå kräver ett otvivelaktigt 

skäl om företagen inte skulle följa vad som står i lagstiftningen, blir det svårt att dra nytta av 

situationen. I och med att detta utrymme för egna bedömningar lämnas åt företagen själva, får 

det i sig vissa påföljder, exempelvis vilket värde tillgången tas upp till, som sedermera får 

effekter på det årliga resultatet. Effekterna på resultatet påverkar bland annat två saker, 

nämligen beskattningen på resultatet och hur mycket som kommer att vara tillgängligt för 

utdelning till aktieägarna. Det viktiga här är att beskattningen påverkas och ur statens 

synvinkel vill de erhålla all möjlig skatt som går, vilket innebär att dessa bedömningar inte får 

vara orimliga. 

För de utomstående intressenterna utgör tillgångsvärdering viktiga aspekter för bedömningar 

av företaget, som kan resultera i förbättrade nyckeltal, vilket gör att företaget framstår som 

bättre än vad det egentligen är. Värderingarna visar också på hur företaget väljer att fördela 

tillgångarnas förbrukning under tillgångens livslängd. Dessutom visar företagens 
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tillgångsvärdering hur mycket framtida kassainflöde det finns i tillgångarna, det vill säga 

deras bokförda värde, och därmed också hur mycket som kommer att kunna delas ut till 

aktieägarna i framtiden. 

Ett sätt att framförallt värdera sina immateriella och materiella anläggningstillgångar är att 

följa branschpraxis, som är ett begrepp som sedvanligt tillämpas vid bedömningar av 

tillgångars nyttjandeperioder. Om det skulle finnas en generell praxis för branschen borde det 

också innebära att det finns ett branschsnitt. Dessvärre kan branschsnittet vara en aning oklart, 

eftersom företagen, tillika branscherna, kan använda sig av olika redovisningsprinciper. 

1.2 Problemdiskussion

Problemet vid värderingen av tillgångar kan med största sannolikhet skilja sig från företag till 

företag och/eller från bransch till bransch, beroende på hur företagets egna bedömningar ser 

ut. Det kan emellertid finnas likheter mellan företag inom samma bransch, då de borde ha 

likartade bedömningar i fråga om livslängd och yttre omsändigheter som påverkar. Företag 

inom olika branscher kan ha olika synsätt på bedömningar vid värderingar på likartade 

tillgångar, eventuellt av förklarliga skäl. Dessa olika synsätt gör att det uppstår olika effekter 

på värderingen av tillgångarna. Dessa effekter yttrar sig också i resultaträkningen, hur mycket 

som väljs att skjutas på framtiden och hur mycket som ska belasta företaget på kort tid. För att 

förenkla värderingen och eliminera skillnaderna samt undvika subjektiva bedömningar från 

företagen själva, kan företagen dra nytta av branschens praxis. Praxisen växer fram 

automatiskt i och med att företagen gör likartade bedömningar och använder samma principer. 

Således blir det ett gemensamt snitt som egentligen följs och har skapats av företag inom 

branschen.   

En av de viktigaste företeelserna med tillgångsvärdering är att fördela den resursförbrukning 

som har skett under en viss bestämd period, det vill säga en periodisering ska göras. På vilket 

sätt det görs lämnas tämligen mycket till företagen själva att bestämma, men det bör på bästa 

sätt visa ett redovisat värde som ligger nära det verkliga värdet. Att det bokförda värdet ligger 

i paritet med det verkliga värdet bör vara något företagen strävar efter, vilket kan göras med 

hjälp av branschpraxis. Tack vare en branschpraxis behöver företagen inte göra egna 

efterforskningar och bedömningar angående livslängden och nyttjandeperioden för en 
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tillgång, utan kan ta efter vad som redan finns. Det här är dock bara möjligt om det finns 

likartade bedömningar och företagen är verksamma inom samma bransch. 

1.3 Problemformulering

Gör företag olika och/eller lika bedömningar inom samma bransch och branscher emellan, vid 

bestämmande av olika materiella och immateriella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 

samt varulagrets anskaffningsvärde? 

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det finns skillnader och likheter mellan företag och 

branscher vid bestämmande av nyttjandeperioder för olika materiella och immateriella 

tillgångar samt varulagrets anskaffningsvärde. Undersökningen ämnar också att ta fram ett 

branschsnitt utifrån den gjorda studien, som därefter ska resultera i en branschpraxis för de 

undersökta branscherna. 

1.5 Avgränsningar

Avgränsningen för den här undersökningen gjordes i det avseendet att endast fyra respektive 

sex företag jämfördes inom två olika branscher. Företagen i undersökningen var endast 

noterade på börsen för att det är de stora företagen som skapar standarder åt de mindre 

företagen att följa. Dessa företag är också pådrivande vid skapande av 

redovisningsrekommendationer, varför det blir mer intressant att studera dessa företag. Därtill 

är det lättare att erhålla information från börsnoterade företag på grund av deras behov av att 

vara tillgängliga för allmänheten.

Denna studie valde att undersöka klädbranschen och byggbranschen. Orsaken till att dessa två 

branscher valdes beror på att det finns vissa likheter branscherna emellan bland de tillgångar 

som företagen kan ha. Till exempel kan företag inom klädbranschen och byggbranschen båda 

ha byggnader och varulager, vilket gör att en jämförelse blir lättare att åstadkomma. Därjämte 

är ett flertal företag inom dessa branscher noterade börsföretag, vilket gör att 

informationsintaget underlättas. Valet av branscher gjordes också för att det finns distinkta 

skillnader mellan branscherna. Exempel på skillnader är att i tillgångsgruppen maskiner och 

inventarier finns det byggmaskiner i byggbranschen och mer traditionella inventarier, som 

möbler och datorer, i klädbranschen. Dessvärre kan det också vara på det viset att företagen 
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inom de olika branscherna kan ha olika slag av tillgångar, vilket gör att en jämförelse mellan 

branscherna blir svårare att göra. 

Avgränsningen inom de tillgångsslag som undersökningen behandlade görs till materiella 

anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar och varulager. Det här gjordes för 

att begränsa och göra det mer specificerat, varpå skillnader och likheter mellan företagen och 

branscherna tydligare kunde ses. Det negativa med det här var att undersökningen kunde bli 

en aning smal och jämförelsen mellan tillgångarna kunde försvåras om företagen inte hade 

särskilt många ömsesidiga tillgångar. 

1.6 Disposition 

Den här uppsatsen är fördelad i fem avsnitt:

 Uppsatsens början, abstract och sammanfattning. I början av uppsatsen finns det en 

svensk sammanfattning, som består av uppsatsens centrala delar. Dessutom finns det 

en kortfattad sammanfattning på engelska, byggt på viktiga nyckelord från uppsatsen.

 Uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion. Problembakgrunden är en kort 

presentation om värderingen av tillgångar och vilka problem som härrör till det. 

Därefter följer en kortare diskussion om problemen som kan uppstå när företagen gör 

sina uppskattningar och värderingar.

 Uppsatsens kärna: problemformulering, syfte, frågeställningar, metod och 

materialbeskrivning. Detta är huvudstommen i uppsatsen, där en avgränsning görs för 

det som skall undersökas. Därefter återfinns uppsatsens metod, tillvägagångssätt och 

en beskrivning av det material som användes i uppsatsen. 

 Huvuddelen: empiri och analys. Empirin diskuteras och analyseras med teoriavsnittet 

som utgångspunkt. Empirin kommer att delas upp bransch för bransch för att 

underlätta för läsaren. Klädbranschen är först och sedan kommer byggbranschen. 

Denna struktur kommer att följas genomgående i uppsatsen. 

 Avrundningen. Här finns summeringen av undersökningens huvudsakliga resultat och 

uppsatsens slutsatser. Därefter finns det en slutlig diskussion om undersökningen och 

egna tankar kring ämnet som studerats. 
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2. Metod

2.1 Vetenskapssyn

I denna uppsats genomfördes det en induktiv ansats, för att med hjälp av empirin hitta 

generella mönster som kan göras till teorier eller allmänna begrepp, det vill säga, slutsatser 

kommer att göras på det speciella till det mer allmänna. (Johannessen och Tufte, 2003: 35, 69-

71, 190-191) Med induktiv ansats menas i det här sammanhanget att undersökningen, utifrån 

det som erhållits från studien, ska kunna skapa ett förslag på en branschpraxis för de 

branscher som undersöktes. 

2.2 Val av metod

Undersökningen var en kvantitativ fallstudie, eftersom forskningen ämnar vara neutral med en 

förutbestämd forskningsdesign och det är få undersökningsenheter (Denscombe, 2006: 41, 

206-207). Dessutom gav undersökningsmetoden tillfälle att endast studera relevanta 

företeelser, som en annan metod inte skulle göra (Denscombe, 2006: 52). I undersökningen 

beskrevs empirin och analys gjordes efter vad företagen presenterar i sina årsredovisningar. 

Analysen av empirin utvärderades med hjälp av de värderingsteorier som finns till hands 

genom litteraturen. Eftersom målet med uppsatsen var att försöka identifiera de likheter och 

skillnader som gick att utläsa från empirin kom dessa att sammanställas i en tabell, för att öka 

begripligheten (Denscombe, 2006: 214). Tabellerna visade vad för typ av värderingsprinciper 

och bedömningar de undersökta företagen och branscherna använde sig av, för att till slut 

komma fram till ett branschsnitt, som ledde till en branschpraxis. (Johannessen och Tufte, 

2003: 47, 69-72) 

2.3 Materialbeskrivning

För att kunna skriva den här uppsatsen användes dokument i form av publicerade 

årsredovisningar för år 2006 eller den senaste, beroende på om företaget har brutet

räkenskapsår. Då årsredovisningarna ska vara neutrala bör det inte innebära några problem 

med trovärdigheten och sannolikheten att de är felaktiga. Dessutom är årsredovisningarna 

utformade på ett likartat sätt då det fastställs i årsredovisningslagen och specifika 

redovisningsrekommendationer, varpå en jämförelse var möjlig att göra. 

Företagens årsredovisningar hämtades från databasen Affärsdata från Södertörns Högskolas 

bibliotek, där de flesta årsredovisningar går att få tag på eller från företagens respektive 
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hemsida. Om ytterligare information behövde erhållas, som inte fanns med årsredovisningar, 

användes företagens egna hemsidor.

För att få en översikt över detta ämne studerades tidigare uppsatser och examensarbeten. 

Dessutom användes lämplig litteratur inom redovisningsämnet som Fars samlingsvolym del 

1, internationell redovisningsstandard och lämpliga lagar och rekommendationer. Den här 

litteraturen fastställer adekvata teorier kring ämnet för uppsatsen och det ges dessutom en 

inblick i vad som tidigare har studerats.

2.4 Datainsamlingsmetod

De data som samlades in är ifrån de undersökta företagens årsredovisningar. Dessa företag 

ansågs ha en hög validitet för undersökningen, eftersom de representerar de branscher som 

undersöktes. I årsredovisningarna gjordes en koncentration på företagens siffror och på de 

tilläggsupplysningar med tillhörande noter, som finns i rapporten. Noterna beskriver hur 

företagen har värderat sina tillgångar och det gick därmed att utläsa skillnader och likheter 

mellan varje företag och bransch. Tilläggsupplysningarna var nödvändiga i studien för att 

kunna jämföra företagens redovisningsprinciper och hur deras bedömningar ser ut angående 

nyttjandeperiod på tillgångarna och anskaffningsvärdet på varulagret. Dessa årsredovisningar 

analyserades utefter vad som är nödvändigt för att få fram information. I de finansiella 

rapporterna finns det en balansräkning med hänvisningar till noter, som var väldigt viktiga för 

genomförandet av denna uppsats. Balansräkningen användes för att se vilka typer av 

tillgångar företagen besitter. 

2.5 Fallstudieobjekt

De studieobjekt som den här undersökningen hade var sex företag inom klädbranschen och 

fyra företag inom byggbranschen. Eftersom de mindre företagen egentligen inte påverkar de 

större företagen i fråga om hur redovisningen ska göras, ansågs de inte ha någon större 

betydelse för undersökningen. Rekommendationer och bedömningar har sitt ursprung hos de 

ledande företagen och de mindre företagen har en förmåga att ta efter och inte göra egna 

bedömningar angående nyttjandeperioder och bestämmande av anskaffningsvärdet på 

varulagret. Företagen som inte tagits med ansågs inte vara tillräckligt stora och betydande 

inom dess bransch för att kunna påverka andra, mindre företag, i branschen.  
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Valet av studieobjekt gjordes för att undersökningen inte ska bli alltför omfattande, med 

synnerligen mycket empiri att studera. Studien gällde följaktligen bara de största företagen 

inom respektive bransch, eftersom de är marknadsledande, börsnoterade och har stora 

resurser. De flesta känner dessutom till dessa bolag och de har omfattande årsredovisningar, 

vilket mindre företag inte har i samma utsträckning. Därtill har verksamheterna stora 

tillgångar och för dem är det väsentligt att värdera dem på ett sätt som gynnar bolagen i 

slutändan. Branscherna som undersöktes har allmänt många och likartade tillgångar, som 

skrivet ovan, vilket underlättar arbetet. I och med att dessa företag som valdes är ledande 

inom dess bransch, är det sannolikt att resultatet av studien skulle kunna tillämpas av andra 

företag inom samma bransch och därav generaliseras för hela branschen (Denscombe, 2006: 

44-45). 

Följande sex företag valdes inom klädbranschen:

H&M: vars verksamhet består i huvudsak av försäljning av kläder och kosmetik till 

konsument. (H&M, 2006) 

Kappahl: verksam inom detaljhandel för försäljning av dam- herr- och barnkläder. (Kappahl 

2006)

Lindex: affärsområden är damunderkläder, inklusive kosmetik, damkonfektion och 

barnkläder. (Lindex, 2006)

Worldwide Brand Management, WBM (Björn Borg): äger varumärket Björn Borg och har 

idag verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt väskor, glasögon och 

parfym. (Worldwide Brand Management, 2006)

GANT: är ett svenskt företag med internationell verksamhet som designar och genom 

masterfranchisetagare marknadsför och säljer herr-, dam- och barnkläder samt genom 

licenstagare säljer skor, parfym, klockor, glasögon och heminredningsprodukter. (GANT, 

2006) 

Retail and Brands, RnB: är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och 

Departments & Stores. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och 

barnkläder. Departments & Stores är en distributionsplattform för nationella och 

internationella varumärken genom butiker på varuhusen NK och Steen & Ström samt 

butikskoncepten JC, J-Store, Solo, Brothers, Sisters och Saks. (Retail and Brands, 2006)

och följande fyra företag inom byggbranschen: 

Peab: ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning. (Peab, 2006)
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NCC: är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. (NCC, 2006)

Skanska: är ett av världens största byggföretag. (Skanska, 2006)

JM: verksamhet består av projektutveckling av bostäder och kommersiella fastigheter. (JM, 

2006)

2.6 Metod för analys

Vid analysen av uppsatsens empiri jämfördes endast ett antal gemensamma tillgångar. Ett 

flertal, minst två, företag måste ha en specifik tillgång för att den ska ingå i analysen. Med 

anledning av detta, sorterades följaktligen ett antal tillgångsslag bort från en del företag, då 

andra företag inte besitter samma typ av tillgång. För branschanalysen gäller att företag från 

de olika branscherna måste ha samma typ av tillgång, till exempel maskiner och inventarier, 

för att ingå i jämförelsen.  

2.7 Kritisk granskning av metoden

Metoden som valdes för där uppsatsen går självklart att ifrågasättas. I och med att en 

kvantitativ metod användes finns det inneboende nackdelar med den metoden, som falska 

förespeglingar i analysen (Denscombe, 2006: 241). Då analysen endast baseras på den empiri 

som tagits fram från företagens årsredovisningar och jämförts mot varandra har inga falska 

förespeglingar gjorts. Dessutom finns det också inneboende nackdelar med en fallstudie, som 

trovärdigheten i generaliseringarna som görs utifrån resultatet, som beskrivs nedan 

(Denscombe, 2006: 53). Den analys som gjordes utifrån de data som erhållits från 

årsredovisningarna, har blivit influerad av författarnas egna misstankar och antaganden. Bästa 

sättet att åtgärda detta problem skulle ha varit att kombinera de data som utfåtts från 

årsredovisningarna med en intervju med företagen själva för att få konkreta antaganden från 

deras sida. 

Användandet av skriftliga källor kan medföra trovärdighetsproblem, vilket innebär att en 

bedömning och utvärdering är nödvändig att göra för att kunna avgöra dokumentets 

trovärdighet (Denscombe, 2006: 200). Uppsatsens skriftliga källor medför inga 

trovärdighetsproblem, eftersom den litteratur som användes var av den senaste upplagan och  

därav finns den mest aktuella forskningen och uppdateringarna med inom ämnet. 



16

2.7.1 Reliabilitet

Reliabiliteten går att testa genom att göra samma undersökning vid två olika tidpunkter och 

skulle resultatet bli likadant är detta ett uttryck för en hög reliabilitet för undersökningen 

(Johannessen & Tufte, 2003: 28-29). Tillförlitligheten eller reliabiliteten i undersökningen är 

ganska hög med tanke på att om undersökningens skulle göras igen borde samma resultat 

uppnås. Orsaken till det grundar sig på att företagens värderingsprinciper inte förändras alltför 

ofta. Skulle däremot företagens värderingsprinciper förändras kommer utfallet för en annan 

utförd undersökning bli annorlunda. 

2.7.2 Validitet

Validiteten för undersökningen anses vara relativt låg, eftersom det som ämnas undersökas 

undersöks, men det finns en influens av uppsatsskrivarna själva. Influensen baseras på att de 

företag som undersöktes valdes utifrån vad författarna ansåg vara de ledande företagen inom 

respektive bransch. De data som granskades är giltiga och nödvändiga för studien och ger en 

trovärdig representation av det generella fenomenet som undersöks i den här uppsatsen 

(Johannessen & Tufte 2003: 28-29). Undersökningsenheterna har valts ut med tydligt 

redovisade grunder baserade på det som ska undersökas, dock med vissa förenklingar. 

Resultaten för undersökningen har dessvärre inte säkerställts med hjälp av andra metoder, det 

vill säga en metodtriangulering har ej genomförts. Det som har skrivits ovan sänker givetvis 

validiteten för uppsatsen och orsakar därmed en relativt låg validitet. 

2.7.3 Generaliserbarhet

Undersökningen utsattes inte för några tvivel i frågan om generaliserbarheten, eftersom 

urvalet gjordes på basis av de största börsnoterade företagen inom de två olika branscherna. 

De valda företagen ansågs ha en ledande position inom respektive bransch och därmed ett 

stort inflytande, som skrivits tidigare, vilket ökar generaliserbarheten. Visserligen finns det 

andra faktorer som påverkar branschpraxisen, som olika organisationer inom redovisning och 

lagrum inom redovisningsområdet, men börsföretagen utgör ändå den största influensen. 
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3. Teori

3.1 Referensram

Här nedan kommer ett antal begrepp och teorier att beskrivas, vilka kommer att anknytas till 

under uppsatsen. De teorier som kommer att användas är teorier som är relevanta för 

värdering av tillgångar, när det gäller materiella anläggningstillgångar, immateriella 

anläggningstillgångar och varulager.

3.1.1 Olika begrepp för anläggningstillgångar och lager

Materiella anläggningstillgångar: bokföringsnämnden definierar materiella 

anläggningstillgångar enligt följande: ”materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar 

som är avsedda att stadigvarande utnyttjas i verksamheten inklusive för uthyrning” (BFN, 

2007: 705). Exempel på materiella anläggningstillgångar är inventarier, maskiner, byggnader 

och mark.

Immateriella tillgångar: är en icke identifierbar icke monetär tillgång utan fysisk form, där det 

finns en kontroll över tillgången, samt en förekomst av framtida ekonomiska fördelar (IAS, 

2007: 496-497). Exempel på immateriella anläggningstillgångar är goodwill, hyresrätter, 

patent, varumärken och balanserade utgifter.

Varulager definieras enligt bokföringsnämnden på följande vis:

”varulager är materiella tillgångar, som

o Är avsedda för försäljning i den ordinarie verksamheten (färdiga varor), 

o Är under tillverkning för att bli färdiga varor (varor under tillverkning, halvfabrikat) 

eller

o Ska användas i produktionen av färdiga varor eller tjänster (råvaror, insatsvaror, 

förbrukningsartiklar).” (BFN, 2007: 741)

3.1.2 Värdering av anläggningstillgångar

3.1.2.1 Aktivitetsprincipen

Enligt aktivitetsprincipen beräknas resultatet genom att kalkylera skillnaden mellan intäkter 

och kostnader, vilket görs genom att framförallt ta reda på den gjorda resursförbrukningen.

Detta görs genom att periodisera utgifter för att matcha dessa mot intäkter. (Gröjer, 2002: 99, 

110-111) 
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För värdering av anläggningstillgångar krävs det tre separata faktorer (Schroder m fl, 2005: 

282): 

1. Avskrivningsbart belopp

2. Uppskatta nyttjandeperiod

3. Avskrivningsmetod

a. Linjär avskrivningsmetod

b. Degressiv avskrivningsmetod

c. Produktionsberoende metod

Med avskrivningsbart belopp menas den bas, tillgångens anskaffningsvärde eller det belopp 

som används istället för anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde (IAS, 2007: 

274). Det belopp som tillgången är värd efter dess nyttjandeperiod är dess restvärde. Den här 

basen ska belastas med en kostnad som fördelas över tillgångens förväntade livslängd. Att 

uppskatta nyttjandeperioden innebär att avgöra under hur lång tid tillgången är 

funktionsduglig. 

Vid val av avskrivningsmetod finns det till synes tre alternativ, men det alternativ som väljs 

ska spegla kostnaden för förbrukningen av tillgångens nyttjandeperiod. Med linjär 

avskrivningsmetod åsyftas att förbrukningen av tillgången är lika stor under varje period 

under tillgångens nyttjandeperiod. Degressiv avskrivningsmetod medför att 

kostnadsallokeringen görs med olika belopp, till en början med stora belopp som sedan 

minskar allt eftersom resursförbrukning avtar, under nyttjandeperioden. När avskrivningar 

görs med hänsyn till hur mycket som produceras används den produktionsbaserade metoden. 

(Schroeder m.fl. 2005: 282-283)

3.1.2.2  Förmögenhetsprincipen

Enligt denna princip ska resultatet beräknas genom att utgående balans subtraheras från 

ingående balans, uttag adderas och insättningarna subtraheras. Förmögenhetsprincipen säger 

att tillgångar ska värderas till:

1. Värde för framtiden, vilket innebär att de framtida inbetalningarna nuvärdesberäknas,

2. Anskaffningspriset, det vill säga utgiften för tillgången också benämnt historiskt 

anskaffningsvärde med avdrag för eventuella värdeminskningar, eller

3. Återanskaffningspriset, där värderingen av tillgången ska göras till det pris som skulle 

få erläggas för att skaffa en likadan tillgång. (Gröjer, 2002: 75, 81)
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3.1.2.3 Lagrum för värdering av anläggningstillgångar

I årsredovisningslagen (ÅRL) finns det ett antal lagar för hur värdering av 

anläggningstillgångar ska göras, framförallt för immateriella anläggningstillgångar. I 3 § ÅRL 

nämns det att anläggningstillgångar ska tas upp till ett belopp som motsvarar utgifterna för 

tillgångens förvärv eller tillverkning. Dessutom ska, utöver inköpspriset, även utgifter som är 

direkt hänförliga till förvärvet av tillgången räknas in. Enligt 4 § ÅRL ska 

anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematisk över den här 

perioden. För immateriella anläggningstillgångar gäller att nyttjandeperioden ska uppgå till 

högst fem år, dock kan en annan längre tid tillåtas om den med rimlig grad av säkerhet kan 

fastställas.  

3.1.3 Varulager

Lägsta värdets princip: varulager ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet (FAR/IAS, 2007: 195). Med anskaffningsvärde innefattas utgifterna 

för förvärvandet eller tillverkningen av tillgången (Thomasson m fl, 2007: 262). Dessutom 

ska i anskaffningsvärdet också ingå utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet enligt 9 § 

ÅRL. Exempel på utgifter som kan räknas vara direkt hänförliga till förvärvet, även kallat 

hemtagningsutgifter, är tull, frakt och andra dylika utgifter. Nettoförsäljningsvärdet innebär 

försäljningsvärdet med avdrag för beräknad försäljningskostnad (BFN, 2007: 744). 

3.1.3.1 Inventeringsmetoder

För att estimera anskaffningskostnaden för de varor som finns kvar i lager vid räkenskapsårets 

slut finns det ett flertal alternativ till hur det ska göras. Beroende på hur varulagret ser ut, det 

vill säga vad för typ av varor som lagerhålls, kan metoden variera. Det finns två olika metoder 

för hur inventering kan gå till (Schroeder m.fl. 2005: 253): 

o Faktisk räkning

o Uppskattningsmetoder

— Bruttovinstmetoden 

— ”The retail method” 

Faktisk räkning betyder att varorna som finns kvar räknas vara för vara och läggs samman för 

att få den slutliga summan. Bruttovinstmetoden innebär att de kvarvarande varorna i lagret 

beräknas genom att subtrahera den uppskattade försäljningskostnaden som var tillgänglig för 

försäljning från inköpskostnaden för de kvarvarande varorna. Den andra metoden, ”The retail 
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method”, går ut på att varorna som finns kvar i lager beräknas genom att subtrahera priset för 

varor sålda från priset för kvarvarande varor. Varornas kostnad beräknas sedan med hjälp av 

att det genomsnittliga påslaget i procent multipliceras med de kvarvarande varornas pris och 

sedan subtraheras det från de kvarvarande varornas pris. (Schroeder m.fl. 2005: 253-254)

3.1.3.2 Flödesmodeller för beräkning av anskaffningskostnaden

När varulagret består av likartade tillgångar får någon av dessa modeller användas för att 

beräkna varulagrets anskaffningsvärde:

o När lagret delas in i olika partier och lagrets värde beräknas på basis av olika partiers 

storlekar och priser kallas det för vägda genomsnittsprincipen. (Thomasson m.fl. 2007: 

264)

o Först in först ut-metoden, FIFU-metoden. Den här metoden innebär att det görs ett 

antagande om att de varor som finns i lagret vid årets slut är de varor som köptes in 

sist. (Thomasson m.fl. 2007: 264)

o Övriga metoder. Årsredovisningslagen skriver i 11 § ”någon annan liknande princip”.

3.1.3.3 Inkurans

Inkurans innebär en värdenedgång under anskaffningspriset. Inkuransavdrag får göras enligt 

schablon med tre procent endast om hela lagret värderas efter anskaffningskostnad.  

Varulagret får värderas till verkligt värde om det schablonmässiga inkuransavdraget inte är 

tillräckligt, emellertid måste denna värdering avse lagret till sin helhet. Alternativet står 

mellan 97 % av anskaffningsvärdet på samtliga tillgångar eller det lägsta av 

anskaffningsvärdet och verkliga värdet för samtliga tillgångar. (Rabe och Mellbi, 2006: 344-

345)

3.2 Teori och tidigare studier

Det har publicerats en del uppsatser som hanterar detta ämne. En D-uppsats utgiven 2004, 

”Värdering av inbytesbilar, en kvalitativ studie av fyra bilföretag inom Luleå kommun”, 

skriven av Frida Holmberg och Nina Åström, behandlar det här ämnet, värdering av 

tillgångar. Uppsatsen tar upp hur ett bilföretag värderar sitt varulager och kontrollerar vilka 

faktorer som påverkar pålitligheten av värderingen av inbytesbilar. Uppsatsen granskar också 

hur man går till väga när man värderar varulagret (inbytesbilar). En bransch undersöktes, 

bilbranschen, och skribenterna gjorde fallstudier på fyra bilföretag, då författarna ville 
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undersöka företagen på djupet, med inslag av subjektiva bedömningar. Det gjordes personliga 

intervjuer med representanter från dessa bilföretag. Uppsatsens slutsats var att det är viktigt 

att bilföretag beaktar marknadsförhållanden och bilens skick vid värderingen, samt att 

företagen har fastställda rutiner som möjliggör en pålitlig värdering. 

En annan D-uppsats utgiven 2004, ”Värdering av råvarulager, En fallstudie av ett tillverkande 

företag”, gjord av Susanne Hansson och Karin Henriksson, behandlar fenomenet om vilken 

betydelse lagar, rekommendationer och principer har vid värdering av råvarulager. Det 

förklaras också troliga bedömningsproblem som kan uppkomma vid värderingen. Vid 

värdering av råvarulager, kom undersökningen fram till att svensk lagstiftning styr det val 

företag gör i sin värdering av råvarulager. Författarna granskade även genomgående 

nedskrivning vid värdering av råvarulager, där skattelagstiftningen har en inverkan. I 

uppsatsen gjordes en fallstudie på ett företag, där författarna intervjuade företagets 

fabrikschef, ekonomichef och revisor. De kom slutligen fram till att utgångspunkten för 

lagervärderingen var FIFU-metoden och lägsta värdets princip och att svenska lagar ger 

ramen vid värdering av råvarulager och företagen strävar att inom denna ram skapa en balans 

mellan rekommendationer och principer.

I likhet med ovan beskrivna uppsatser granskade den här uppsatsen också teorier/principer, 

som påverkar värderingen av tillgångar. Därtill undersöktes också vilken princip företagen har 

när de värderar sitt varulager. Uppsatsen granskade däremot inte bara varulager, utan 

granskade även materiella och immateriella anläggningstillgångar. Studien undersökte mer 

ingående om det fanns ett generellt branschsnitt hos de två valda branscherna, gällande 

värdering av tillgångar. Undersökningen var också, till skillnad från ovannämnda studier, en 

kvantitativ fallstudie, där företagens bedömningar om nyttjandeperioder och varulagrets 

anskaffningsvärde undersöktes och analyserades. Emellertid återfanns inte empirin från 

intervjuer utan från företagens egna årsredovisningar, som medförde att en härledning från ett 

framtaget branschsnitt till en branschpraxis möjliggjordes.  
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4. Empiri

Här nedan redovisas det som erhållits från företagens årsredovisningar, som ska återspegla 

vad de har gjort för bedömningar i fråga om nyttjandeperioder för immateriella och materiella 

anläggningstillgångar samt varulagrets anskaffningsvärde.

4.1 Klädbranschen 

4.1.1 H&M

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. 

Avskrivningar fördelas linjärt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. Utgifter för 

immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen om det är 

sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att 

komma företaget till del och tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 

Avskrivningar har beräknats till 12–20 procent av inventariers och hyresrätters (immateriella 

anläggningstillgångar) anskaffningsvärden, baserat på uppskattad nyttjandeperiod. Att

avskrivningar på hyresrätter görs på längre tid än fem år är motiverat av butikslägenas 

centrala betydelse för verksamheten. Byggnader avskrives med 3 procent av 

anskaffningsvärdena. 

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde (genomsnittligt inköpspris med tillägg 

för hemtagningskostnader) och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet bestäms genom att

försäljningspriset reduceras med varans beräknade bruttomarginal (”retail method”). 

Nettoförsäljningsvärde är det uppskattade försäljningsvärdet minskat med beräknade 

försäljningskostnader.

4.1.2 KappAhl

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt 

att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet 

för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas i 

koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till 
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tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med 

anskaffningen.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Beräknade 

nyttjandeperioder:

• byggnader, distributionscentral 15 år

• inventarier, verktyg och installationer 3–10 år

Dataprogram som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärden minus 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Hyresrätter avseende butikslägen är redovisade till anskaffningsvärden och bedöms ha en 

nyttjandeperiod om 20 år. 

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade 

nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämda. Goodwill och 

varumärken har en obestämd nyttjandeperiod och prövas för nedskrivningsbehov årligen eller 

så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. 

Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för 

användning. 

De beräknade nyttjandeperioderna är:

• programvara 3 år

• hyresrätter 20 år

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, 

efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en 

försäljning. Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning

av först in, först ut metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av 

lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande plats och skick.
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4.1.3 Lindex

Immateriella tillgångar utgörs av koncernmässig goodwill uppkommen i samband med 

företagsförvärv, inkråmsgoodwill, varumärken, hyresrätter samt datasystem. Materiella 

anläggningstillgångar består av inventarier på kontor och i butik samt datorer. 

Anläggningstillgångar delas in i sådana som har en bestämbar nyttjandeperiod och sådana 

som har en obestämbar nyttjandeperiod. Immateriella tillgångar och materiella 

anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

o Hyresrätter 5 år

o Inventarier 5 år

o Datorer 3 år

o Affärssystem/datasystem 7 år

Varulagret utgörs av kläder, kosmetik och accessoarer för vidareförsäljning. Värdering sker 

enligt lägsta värdets princip, vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärde och 

nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet utgörs av vägda genomsnittspriser.

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset efter avdrag för uppskattade 

kostnader för att åstadkomma en försäljning.

4.1.4 Worldwide Brand Management

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt 

att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet 

för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, bestående 

företrädesvis av inventarier och datorer, redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar redovisas som kostnad så att tillgångens värde skrivs av linjärt över

dess beräknade nyttjandeperiod. Årlig avskrivning för inventarier och datorer sker med 20–30 

procent.

Hyresrätter tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Avskrivningar görs 

linjärt över den beräknade nyttjandeperioden vilket är kontraktstidens längd, vanligtvis fem 

år.
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Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in först ut-metoden 

respektive verkligt värde (nettoförsäljningsvärde). Nettoförsäljningsvärdet motsvarar det 

uppskattade försäljningspriset med avdrag för uppskattade kostnader som krävs för att 

genomföra försäljningen. Erforderliga reserveringar sker för inkurans genom kollektiv 

värdering. Inkuransreserven uppgår till 3 procent (3 procent) av anskaffningsvärdet. 

Förändringen mellan årets ingående och utgående inkuransreserv påverkar i sin helhet 

rörelseresultatet.

4.1.5 GANT

Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar.

I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en

separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de

framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma

koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner 

till det beräknade restvärdet, görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjande perioden.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs enligt följande:

– datorer och övrig IT-utrustning 3 år

– inventarier 5 år

– butiksinredning 5 år alt. Kontraktsperiodens längd

Hyresrätter tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Avskrivningar görs 

linjärt enligt över den beräknade nyttjandeperioden. Hyresrätter för strategiska butiker

som utgör så kallade ”flagship-stores” skrivs av över 10 år.

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, 

med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. I anskaffningskostnad för varulager 

ingår överföringar från eget kapital av eventuella vinster/förluster från kassaflödessäkringar 

som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, hänförliga till varuinköp.
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4.1.6 Retail and Brands

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde reducerat med 

avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 

bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella 

anläggningstillgångar. För inventarier används 5 års avskrivningstid.

Hyresrätter redovisas till anskaffningsvärde reducerat med avskrivningar. Hyresrätter skrivs 

av med 10 procent per år vilket motiveras av att dessa avser butiker i centrala lägen, vars 

värde normalt varar i minst 10 år.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

4.2 Byggbranschen

4.2.1 Peab

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i 

skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 

Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 

Byggnader (driftsfastigheter) 25–100 år

Markanläggningar 25–50 år

Fordon och entreprenadmaskiner 5–6 år

Persondatorer 3 år

Övriga maskiner och inventarier 5–10 år

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över de immateriella tillgångarnas 

beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. 

Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för 

användning.
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De beräknade nyttjandeperioderna är:

o Varumärken 10 år

o Kundrelationer 35 år

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut metoden 

och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av 

dem till deras nuvarande plats och skick. För tillverkade varor inkluderar anskaffningsvärdet 

en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet. Nettoförsäljningsvärdet 

är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade 

kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

4.2.2 NCC

Immateriella tillgångar tas upp till anskaffningskostnader minus ackumulerade avskrivningar. 

Avskrivningar enligt plan sker linjärt efter beräknad nyttjandeperiod med beaktande av 

eventuellt restvärde vid periodens slut eller efter konstaterad substansvärdeminskning i de fall 

tillgången inte har en obestämbar livslängd. Avskrivningssatserna varierar enligt 

nedanstående:

Programvaror 20–33 procent

Byggnader 1,4–10 procent

Maskiner och inventarier 5–33 procent

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

4.2.3 Skanska 

Andra immateriella anläggningstillgångar än goodwill upptas till anskaffningskostnad minus 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen 

linjärt över immateriella tillgångars nyttjandeperioder, såvida nyttjandeperiod kan bestämmas. 

Eventuellt restvärde vid periodens slut beaktas.  Inköpt mjukvara (större datasystem) avskrivs 

under högst fem år

Materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnad efter avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
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inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i 

skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Materiella 

anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som 

separata komponenter av materiella anläggningstillgångar. Avskrivningar sker linjärt efter 

beräknad nyttjandeperiod med beaktande av eventuellt restvärde vid periodens slut. 

o Kontorsbyggnader delas upp på grundläggning och stomme, avskrivningstid 50 år.

o Generellt gäller att industribyggnader skrivs av under 20 år utan uppdelning på olika 

delar. 

o För andra maskiner och inventarier är avskrivningstiden normalt mellan 5 och 10 år. 

Förutom sedvanligt varulager omfattas koncernens omsättningsfastigheter av denna 

redovisningsstandard. Såväl omsättningsfastigheter som lager av varor värderas post för post 

enligt lägsta värdets princip, som innebär att en fastighet eller varupost tas upp till det lägsta 

av anskaffningskostnaden och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det 

uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade 

kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Anskaffningsvärdet för 

varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och inkluderar 

utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras 

nuvarande plats och skick. För tillverkade varor inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel 

av indirekta kostnader baserad på normalt kapacitetsutnyttjande. 

4.2.4 JM

Nyttjandeperioden för varje enskild immateriell tillgång fastställs och skrivs av över 

nyttjandeperioden.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 

ackumulerad avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivningarna enligt plan sker

linjärt och baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och bedömda nyttjandeperiod.

Projektfastigheter skall avyttras efter färdigutveckling och klassificeras därför som 

omsättningstillgångar och värderas i enlighet med IAS 2 Varulager. 
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Fastigheter, obebyggda eller bebyggda avsedda för produktion av bostadsrätter/ägarlägenheter 

eller småhus med äganderätt och mark för projektfastigheter redovisas som 

exploateringsfastigheter. Exploateringsfastigheterna redovisas i enlighet med IAS 2 

Varulager. 
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5. Analys och resultat

Nedan analyseras de uppgifter som erhållits från empirin och de sätts in i ett sammanhang 

med de teorier som behandlades tidigare i uppsatsen. Det här görs för att synliggöra de 

skillnader och/eller likheter mellan branscherna vad gäller deras bedömningar.   

5.1 Klädbranschen

5.1.1 H&M

Företaget redovisar sina immateriella tillgångar i balansräkningen till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerade avskrivningar. Dessutom kan det även finnas ackumulerade 

nedskrivningar som sänker anskaffningsvärdet ytterligare. Värderingen av tillgångarna görs 

på basis av aktivitetsprincipen, vilket innebär att ett avskrivningsbart belopp ska identifieras 

och en nyttjandeperiod ska bestämmas samt att en lämplig avskrivningsmetod ska väljas. I 

H&M:s fall fördelas nyttjandeperioden linjärt, vilket betyder att resursförbrukningen för 

tillgångarna är lika stor från period till period. Det avskrivningsbara beloppet tangerar lite av 

vad förmögenhetsprincipen beskriver angående anskaffningsvärde, i det här fallet det 

historiska anskaffningsvärdet. 

För inventarier och hyresrätter har nyttjandeperioden bestämts till mellan 12-20 procent av 

anskaffningsvärden. Det här medför en nyttjandeperiod i år på mellan:

100/20 = 5 och

100/12 = 8,33 

Anledningen till att året inte är ett bestämt år kan troligen ha att göra med att i gruppen 

inventarier finns det flera olika typer av inventarier, som har olika nyttjandeperioder enligt 

vad företaget bedömer. Att nyttjandeperioden är längre än fem år för hyresrätter menar H&M 

har att göra med butikslägenas centrala betydelse för verksamheten. 

Byggnaderna i bolaget skrivs av med 3 procent av anskaffningsvärdena, vilket förmodligen är 

skatterättsligt styrt och inget som företaget har bedömt på egen hand. Dessa tre procent blir 

följande nyttjandeperiod i år:

100/3 = 33,33

Företaget bestämmer anskaffningsvärdet på lagret genom att använda en metod som heter 

”The retail method”, vilket i Sverige får klassificeras som en annan liknande metod enligt 
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årsredovisningslagen. Orsaken till detta kan beröra det faktumet att företaget själva har gjort 

en bedömning om att den här metoden återspeglar anskaffningsvärdet bättre, än de andra 

tillåtna flödesmodellerna. 

Alternativt till det ovan, är att företaget anser att deras varulager utgörs av olikartade varor 

och därför ska varulagrets anskaffningsvärde ej bestämmas med hjälp av någon flödesmodell 

för likartade varor. Det H&M har gjort istället för att uppskatta varulagrets anskaffningsvärde 

är att använda en uppskattningsmetod för inventering av lagret. Det är inte realistiskt att hela 

lagret ska beräknas vara för vara utan en uppskattning måste göras av förenklingsskäl.  

Genom att företaget tillämpar ”The retail method” försvinner antagandet att de varor som 

finns kvar i lagret är likartade. Enligt företagets årsredovisning består verksamheten av 

försäljning av kläder och kosmetika, vilket måste anses vara besläktade varor, men frågan är 

om de är likartade varor. H&M har gjort bedömningen att de inte är likartade varor.     

5.1.2 KappAhl

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade 

nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämda. Avskrivningsbara 

immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. KappAhl 

använder sig då utav aktivitetsprincipen. Programvaran och dataprogram som förvärvats av 

företaget är dock redovisade till anskaffningsvärden minus ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar, då används förmögenhetsprincipen. De beräknade nyttjandeperioderna är:

o Programvara 3 år

o Hyresrätter 20 år

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Förmögenhetsprincipen råder då, 

eftersom tillgångarna värderas efter vad tillgången är värd för framtiden, efter ackumulerade 

värdeminskningar. Däremot vid bestämmande av storleken på avskrivningarna görs 

bedömningar om en nyttjandeperiod, som skrivs av linjärt. Detta följer aktivitetsprincipen och 

avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Företaget har i sin årsredovisning angivit nyttjandeperioderna, i år, för sina materiella 

tillgångar enligt följande:

o Byggnader, distributionscentral 15 år
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o Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut metoden, 

varpå en bedömning om att deras varulager består av likartade tillgångar, det vill säga 

likartade varor, har gjorts.  

5.1.3 Lindex

Lindex anläggningstillgångar delas in i tillgångar som har en bestämbar nyttjandeperiod och 

tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod. Tillgångarnas nyttjandeperiod prövas varje 

år och justeras vid behov. Det här följer aktivitetsprincipens antaganden, vilket betyder att ett 

avskrivningsbart belopp och en nyttjandeperiod belopp kan identifieras. Immateriella 

tillgångar och materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångarnas 

bedömda nyttjandeperiod. 

Företaget har angivit följande nyttjandeperioder för sina tillgångar:

o Hyresrätter 5 år

o Inventarier 5 år

o Datorer 3 år

o Affärssystem/datasystem 7 år

Värdering sker enligt lägsta värdets princip, vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärde 

och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet utgörs av vägda genomsnittspriser, eftersom 

företaget anser att deras lager består av likartade varor. Detta innebär att varulagrets värdering 

blir genomsnittlig och inte exakt, men det representerar ett genomsnitt för perioden. Det här 

kan betyda stora avvikelser från vad som egentligen är i verkligheten, men av förenklingsskäl 

tillämpas den metoden. 

5.1.4 Worldwide Brand Management 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I och med detta kan det uppfattas 

att WBM använder sig av förmögenhetsprincipen. Avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar redovisas som kostnad, vilket gör att tillgångens värde skrivs av linjärt 

över dess beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningarna följer aktivitetsprincipen.
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WBM har en avskrivningssats på 20-30 procent för inventarier och datorer, vilket innebär en 

nyttjandeperiod mellan:

100/30 = 3,33 år

100/20 = 5 år och 

De hyresrätter som finns beräknas på kontraktstidens längd, vilket vanligtvis är på fem år. 

Hyresrätter har därför en avskrivningsperiod på 5 år. 

Att WBM har gjort bedömningen att datorer ska har nyttjandeperioden mellan tre och fem år 

är säkert för att företaget tycker att olika datorer har olika livslängd på grund av dess 

användning.

Varulager beräknas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFU-metoden, respektive 

verkligt värde (nettoförsäljningsvärde). Företagets varulager består följaktligen av likartade 

varor. WBM har en inkuransreserv som uppgår till 3 procent av anskaffningsvärdet. Företaget 

har tagit möjligheten att använda en skatterättslig metod för att värdera varulagrets 

anskaffningsvärde på, utöver FIFU-metoden. 

5.1.5 GANT

Gant använder sig av förmögenhetsprincipen, då materiella anläggningstillgångar tas upp till 

anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Avskrivningarna på de materiella 

anläggningstillgångarna görs med aktivitetsprincipen. Avskrivningarna av tillgångarnas 

anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet görs linjärt enligt plan över den beräknade 

nyttjandeperioden.

Företaget har angivit följande nyttjandeperioder för sina tillgångar:

o Datorer och övrig IT-utrustning 3 år

o Inventarier 5 år

o Hyresrätter 10 år

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Anskaffningsvärdet fastställs med tillämpning av FIFU-metoden och en bedömning har gjorts 

att varulagret består av likartade produkter. 
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5.1.6 Retail and Brands

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde reducerat med 

avskrivningar. Eftersom företaget använder sig av historiskt anskaffningsvärde med avdrag 

för eventuella värdeminskningar, använder sig de av förmögenhetsprincipen. De materiella 

anläggningstillgångarna skrivs av systematiskt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar. 

Detta följer aktivitetsprincipen i dess antaganden om att avskrivningarna görs linjärt fördelat 

över en beräknad nyttjandeperiod. Ett antagande om att immateriella tillgångar avskrivs på 

samma sätt som materiella tillgångar är rimligt att göra, eftersom inget annat nämns i 

årsredovisningen.

Företaget har angivit följande nyttjandeperioder för sina tillgångar:

o Hyresrätter 10 år

o Inventarier 5 år

Varulagrets anskaffningsvärde bestäms med tillämpning av FIFU-metoden, eftersom företaget 

har gjort bedömningen att varulagret består av likartade varor. Sedan värderas lagret till det 

lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

5.2 Byggbranschen

5.2.1 Peab

Företaget redovisar sina materiella tillgångar till anskaffningsvärde efter avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar, vilket innebär att de följer vad 

förmögenhetsprincipen säger. Däremot vid bestämmande av storleken på avskrivningarna 

görs bedömningar om en nyttjandeperiod, som sedan skrivs av linjärt. Avskrivningarna görs 

enligt aktivitetsprincipen, där ett avskrivningsbart belopp lokaliseras som är tillgångens 

anskaffningsvärde, i Peabs fall minskas detta anskaffningsvärde med ett beräknat restvärde. 

Företaget har i sin årsredovisning angivit nyttjandeperioderna, i år, för sina materiella 

tillgångar enligt följande:

o Byggnader 25-100 år

o Fordon och entreprenadmaskiner 5-6 år

o Persondatorer 3 år

o Övriga maskiner och inventarier 5-10 år
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Orsaken till att ett intervall ges för vissa tillgångsslag torde vara att det finns tillgångar i 

tillgångsslagen som har olika nyttjandeperioder men ändå klassificeras som en maskin och 

inventarier till exempel. 

Peab redovisar sina immateriella tillgångar precis enligt samma principer som de materiella 

tillgångarna. De tas upp till anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs efter en bestämd nyttjandeperiod som 

fördelar resursförbrukningen för varje period. Peab har gjort bedömningen att varumärken har 

en nyttjandeperiod på 10 år och kundrelationer på 35 år. 

Peab bestämmer anskaffningsvärdet på deras varulager genom att använda först in, först ut 

metoden, FIFU. Varulagret är därför av likartade tillgångar, då flödesmodellen FIFU 

användes. 

5.2.2 NCC

Företaget redovisar sina immateriella tillgångar till anskaffningsvärdet med hänsyn till 

ackumulerade avskrivningar, vilket är i enlighet med förmögenhetsprincipen. Storleken på 

periodens avskrivning bestäms i enlighet med vad aktivitetsprincipen säger, en bedömning om 

nyttjandeperiod görs som sedan fördelar anskaffningsvärdet. NCC har bedömt att 

programvaror har en avskrivningssats på 20-33 procent, vilket innebär en nyttjandeperiod 

mellan:

100/33 = 3,03 år och

100/20 = 5 år

NCC avslöjar inte hur de materiella tillgångarna redovisas, men ett antagande om att de 

redovisas på samma sätt som immateriella tillgångar är rimligt att göra. Företaget gör även här 

bedömningar om nyttjandeperioder som aktivitetsprincipen anför. 

Deras bedömning om byggnaders nyttjandeperiod är mellan:

100/10 = 10 år och

100/1,4 = 71,4 år 

samt maskiner och inventarier

100/33 = 3,03 år och 

100/5 = 20 år
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Att intervallet för maskiner och inventarier blir nästan 17 år kan bero på att företaget har till 

exempel tillfogat datorer under klassificeringen maskiner och inventarier. Sedermera kan det 

förmodligen finnas någon typ av tillgång som klassificeras som maskiner och inventarier, som 

har en nyttjandeperiod på 20 år. 

NCC värderar deras lager enligt lägsta värdets princip, men de anger ej i årsredovisningen hur 

de bestämmer anskaffningsvärdet för varulagret. 

5.2.3 Skanska

Företaget redovisar sina immateriella tillgångar i balansräkningen till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerade avskrivningar och i förekommande fall ackumulerade 

nedskrivningar. Avskrivningarna görs linjärt över tillgångarnas nyttjandeperioder, med 

reservation för eventuellt restvärde. Skanska har bedömt att mjukvara ska skrivas av på högst 

fem år. Tillgångarnas värdering följer både förmögenhetsprincipens och aktivitetsprincipens 

antaganden. 

Skanska tar upp sina materiella tillgångar till anskaffningskostnaden, anskaffningsvärdet, efter 

avdrag för ackumulerade och eventuella nedskrivningar. Det här följer 

förmögenhetsprincipens antaganden. Avskrivningarna görs linjärt fördelat över en beräknad 

nyttjandeperiod med hänsyn taget till ett potentiellt restvärde, vilket aktivitetsprincipen också 

menar. Företaget har beräknat att kontorsbyggnader har en avskrivningstid på 50 år medan 

industribyggnader skrivs av på 20 år. För maskiner och inventarier är avskrivningstiden 

mellan 5-10 år.   

Skanska redovisar sitt lager till det lägsta av nettoförsäljningsvärdet och 

anskaffningskostnaden, där anskaffningskostnaden beräknas genom flödesmodellen först in 

först ut-metoden.  Varulagret består således av likartade varor, då Peab har beräknat 

anskaffningskostnaden genom FIFU-metoden. 

5.2.4 JM

JM bestämmer nyttjandeperioden för alla immateriella tillgångar och skriver sedan av dem 

över nyttjandeperioden. Om detta entydigt ska tolkas innebär det att företaget endast använder 

sig av vad aktivitetsprincipen säger, emellertid torde tillgångarna redovisas i balansräkningen 

enligt vad förmögenhetsprincipen säger, anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella 
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värdeminskningar. Eftersom avskrivningar görs, uppstår värdeminskningar, vilket borde 

innebära att förmögenhetsprincipen gäller. Företaget har inte angivit någon nyttjandeperiod 

för deras immateriella tillgångar, förmodligen bara för att de har goodwill som en immateriell 

tillgång.

De materiella tillgångarna JM har redovisats enligt vad förmögenhetsprincipen hävdar, 

anskaffningsvärde efter avdrag för värdeminskningar. Däremot sker avskrivningarna linjärt 

och baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och vad JM bedömer deras nyttjandeperiod 

till, precis enligt aktivitetsprincipen. JM anger inte i sin årsredovisning vad tillgångarna har 

för nyttjandeperiod. 

Enligt JM:s årsredovisning anger de bara att de använder IAS 2 för värdering av varulager, 

vilket innebär det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Företaget skriver 

inte i sin årsredovisning vilken metod de använder sig av för att beräkna anskaffningsvärdet.  

5.3 Resultat från analysen

5.3.1 Klädbranschens nyttjandeperioder

Tabell 1 visar att klädföretagen har många gemensamma tillgångar, men en del olika 

bedömningar i fråga om avskrivningslängd råder. 

TABELL 1 KLÄDBRANSCHENS NYTTJANDEPERIODER I ÅR

H & M KappAhl Lindex WBM GANT RnB
TILLGÅNG

Immateriella

Hyresrätter 5-8,33 20 5 5 10 10

Varumärken - - - - - -

Programvaror - 3 7 - - -

Materiella

Byggnader 33,33 15 - - - -

M/I 5-8,33 3-10 5 3,33-5 5 5

Datorer - - 3 3,33-5 3 -

Hyresrätter varierar mellan fem år till tjugo år, vilket kan ha att göra med att många väljer att 

skriva av hyresrätterna i samma takt som hyreskontraktet lyder på. För hyresrätter påverkas 
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nyttjandeperioden följaktligen av en extern intressent till klädföretagen, som avgör 

hyresrättens kontraktstidsslängd. Att den lägsta gränsen för hyresrätter, som är en immateriell 

tillgång, är fem år beror på att Årsredovisningslagen reglerar det. Lagen säger att 

nyttjandeperioden för en immateriell tillgång ska lägst vara fem år om inget annat kan 

påvisas. Eftersom fyra av sex företag har angivit en längre period än fem år, har de påvisat 

något annat, rimligtvis hyreskontraktens längd. 

Inget företag har angivit någon avskrivningsperiod för varumärken, mycket tack vare för att 

nyttjandeperioden är oändlig. Programvaror är inget vanligt tillgångsslag för dessa företag, 

emellertid har både KappAhl och Lindex tagit upp denna typ av tillgång. KappAhl säger att 

deras bedömning för nyttjandeperiod ligger kring tre år, medan Lindex säger sju år. Orsaken 

till det kan vara att programvarorna utgör olika nyttan i företagen och följaktligen har olika 

livslängd eller utbytbarhet. 

De materiella anläggningstillgångarna är klädföretagen tämligen överens om vad det 

anbelangar nyttjandeperioden. Det som skiljer sig åt lite är byggnader, men då alla företagen 

har hyresrätter är det möjligtvis inte nödvändigt för företagen att också ha byggnader för att 

bedriva sin verksamhet. Hennes & Mauritz och KappAhl är de företag som tagit upp 

byggnader i årsredovisningen och de har en skiljaktighet i bedömningen om 

avskrivningsperiod på arton år. Som skrivet ovan kan det bero på syftet, utbytbarheten och 

livslängden hos byggnaden.

Vad gäller maskiner och inventarier har företagen en relativt gemensam bedömning, som 

ligger mellan tre och tio år, med en majoritet som har angivit fem år. Det torde vara runt fem 

år som nyttjandeperioden bör ligga för maskiner och inventarier. Att två företag har fastställt 

perioden från tre år till fem respektive tio år, grundar sig sannolikt i att de har tagit upp 

datorer i tillgångsslaget maskiner och inventarier. De företag som har delat upp tillgångarna 

och separerat datorer till en egen grupp har gjort bedömningen att de ska ha tre år i 

nyttjandeperiod. Att datorer endast har nyttjandeperioden tre år påverkas av vad syftet med 

datorn är. Utbytbarheten är förmodligen större då datorn behöver vara av det senaste slaget, 

på grund av dess användning.       
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5.3.2 Byggbranschens nyttjandeperioder

I tabell 2 går det bland annat att utläsa att alla företag inte besitter samma typer av tillgångar.

TABELL 2 BYGGBRANSCHEN NYTTJANDEPERIODER I ÅR

Peab NCC Skanska JM
TILLGÅNG

Immateriella

Hyresrätt - - - -

Varumärken 10 - - -

Kundrelationer 35 - - -

Programvaror - 3,03-5 5 -

Materiella

Byggnader 25-100 10-71,4 20 & 50 -

M/I 5-10 3,03-20 5-10 -

Datorer 3 - - -

Peab är till exempel ensam om att ha tillgångarna varumärken, kundrelationer och datorer. De 

andra tillgångarna finns hos varje företag förutom JM. Peab kan ha tagit upp varumärken, 

kundrelationer och datorer för att företagen ser olika på vad som ska tas upp i 

balansräkningen, som tillgång och under vilken grupp tillgången ska finnas. För de 

tillgångsslag som är gemensamma för varje företag åskådliggörs det att programvaror bör ha 

en nyttjandeperiod på mellan 3 till fem år. Förmodligen är det rimligare att påstå att 

nyttjandeperioden bör vara fem år, eftersom två företag ändå har angivit den perioden. 

Byggnader bör anses ligga kring ett intervall med början på 20 år och upp till 75 år. Det som 

gör att det varierar i år mellan företagen är att byggnaderna troligtvis har olika syften, vilket 

torde göra att byggnadernas nyttjandeperioder skiljer sig åt. Maskiner och inventarier är 

företagen enhetliga vad det gäller nyttjandeperioden; den ligger mellan fem och tio år. Det 

intressanta här är att Peab har separerat datorer från maskiner och inventarier, vilket får till 

följd att avskrivningstiden bara blir tre år. De andra företagen bör ha datorer i sin verksamhet, 

men väljer att skriva av dem på fem år, vilket får olika konsekvenser för bolagen.  

JM har inte angivit någon nyttjandeperiod för de tillgångar som upptagits på balansräkningen, 

vilket kan anses som egendomligt då företagen bör göra det i sina årsredovisningar.  
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5.3.3 Branschjämförelse för nyttjandeperioder

I tabell 3 är båda branscherna hopslagna i en tabell för att beskåda skillnader mellan 

branscherna.

TABELL 3 SAMMANSTÄLLNING AV FÖRETAGENS NYTTJANDEPERIODER I ÅR

Klädbranschen Byggbranschen
H&M KappAhl Lindex WBM GANT RnB Peab NCC Skanska JM

TILLGÅNG

Immateriella

Hyresrätter 5-8,33 20 5 5 10 10 - - - -

Varumärken - - - - - - 10 - - -

Kundrelationer - - - - - - 35 - - -

Programvaror - 3 7 - - - - 3,03-5 5 -

Materiella

Byggnader 33,33 15 - - - - 25-100 10-71,4 20 & 50 -

M/I 5-8,33 3-10 5 3,33-5 5 5 5-10 3,03-20 5-10 -

Datorer - - 3 3,33-5 3 - 3 - - -

Det går att utläsa att vad gäller hyresrätter är det bara klädbranschens företag som har några, 

varpå de som är skrivet ovan om hyresrätter gäller. Varumärken och kundrelationer går bort, 

eftersom Peab är ensam om att ha dessa tillgångar. Programvaror förekommer i båda 

branscherna och varierar lite grand sinsemellan, men nyttjandeperioden ligger mellan 3 och 

sju år, där fem år borde vara en rimlig period generellt. Generellt sett gäller att immateriella 

tillgångar inte är alltför vanliga i dessa branscher. De finns lite här och var, men inte 

gemensamt hos varje företag eller bransch.

Byggnaderna ligger mellan tio och hundra år vid jämförelse mellan branscherna. Eftersom 

byggnaderna är väldigt individuella från företag till företag är det svårt att yttra sig om en 

specifik nyttjandeperiod, utan den varierar. Emellertid, perioden bör ligga enligt ovan skrivet 

om byggnader, vilket medför ett stort intervall för företagen vid deras bedömningar. För 

maskiner och inventarier ligger nyttjandeperioden mellan tre och tio år för samtliga företag,

men generellt sett bör snittet i klädbranschen vara fem år och mellan fem och tio år i 

byggbranschen. De företag som angivit under fem och över fem har troligtvis inte gjort den 

här separationen för en specifik tillgångsgrupp, utan inkluderat den i maskiner och 
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inventarier. Generellt är byggbranschen av den bedömningen att maskiner och inventarier har 

längre nyttjandeperiod än klädbranschen. Den sista tillgången, datorer, gäller för de företag 

som angivit datorer att tre år är den nyttjandeperiod som bör gälla. 

5.3.4 Klädbranschen anskaffningsvärde för varulagret

I klädbranschen är det vanligast att företagen beräknar sitt anskaffningsvärde efter först in 

först ut-metoden, som tabell 4 visar.

TABELL 4 KLÄDBRANSCHENS BESTÄMNING AV VARULAGRETS ANSKAFFNINGSVÄRDE

H&M KappAhl Lindex WBM GANT RnB

Lager Övrig 

(”The retail 

method”)

FIFU Vägda 

genomsnittspriser

FIFU FIFU FIFU

Det är fyra av sex företag som använder sig utav denna metod, därför går det att säga att 

FIFU-metoden dominerar i klädbranschen. Två av företagen, alltså en minoritet av företagen, 

använder sig av andra metoder när de uppskattar varulagrets anskaffningsvärde. 

En egendomlig företeelse som går att anmärka på, är att alla företagen i klädbranschen inte 

tillämpar flödesmodellen FIFU för att värdera varulagrets anskaffningsvärde. Rimligtvis 

borde antagandet, att samliga företag har ett likartat varulager, gälla, men H&M anser att 

deras lager utgörs av olikartade varor. Inom detaljhandeln är det kanske vanligare med ett 

lager som har olika varor och H&M har inte bara ett lager med kläder utan även kosmetika. 

Det besynnerliga i det här fallet är att andra företag som ingått i undersökningen säger att 

deras verksamhet också består av andra varor än bara kläder. Lindex verksamhet består även 

av kosmetika, men de anser att deras lager utgörs av likartade produkter, varpå de kan 

använda vägda genomsnittsprincipen. Worldwide Brand Management driver, utöver kläder, 

också försäljning av skor, väskor, glasögon och parfym. Företaget gör ändå bedömningen att 

deras varor är likartade, varpå de tillämpar först in först ut-principen för att beräkna 

anskaffningsvärdet på varulagret. Tre företag säljer alltså fler saker än kläder, men två av 

dessa anser ändå att deras varulager består av likartade varor. Frågan är då vilket företag som 

har gjort den korrekta bedömningen, men då två av tre företag anser att deras varor är 

likartade får det ändå anses vara korrekt. Den bedömning som H&M har gjort behöver inte 

vara fel, men det verkar en smula förbryllande att företag som har likvärdiga varor gör olika 
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bedömningar. Det här visar dock på att det lämnas ett spelrum åt företagen för egna 

uppskattningar och värderingar.

5.3.5 Byggbranschens anskaffningsvärde för varulagret

För byggbranschen är det vanligare att företagen värderar anskaffningsvärdet med hjälp av 

först in först ut-metoden enligt tabell 5. De andra två företagen anger, som skrivet ovan, 

dessvärre inte vilken metod de använder sig av för att bestämma anskaffningsvärdet. FIFU-

metoden bör vara den metod som dominerar branschen.

TABELL 5 BYGGBRANSCHENS BESTÄMNING AV VARULAGRETS ANSKAFFNINGSVÄRDE

Peab NCC Skanska JM

Lager FIFU - FIFU -

5.3.6 Branschjämförelse för anskaffningsvärdet för varulagret

I tabell 6 är båda branscherna hopslagna i en tabell för att beskåda skillnader och likheter 

mellan branscherna.

TABELL 6 SAMMANSTÄLLNING AV FÖRETAGENS BESTÄMNING AV VARULAGRETS 

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Klädbranschen Byggbranschen
H&M KappAhl Lindex BB GANT RnB Peab NCC Skanska JM

Lager Övrig 

(”The 

retail 

method”)

FIFU Vägda 

genomsnittspriser

FIFU FIFU FIFU FIFU - FIFU -

Det går här att utläsa att i båda branscherna används FIFU-metoden, i klädbranschen är den 

dominerande. I byggbranschen är det oklart om FIFU-metoden är dominerande, eftersom 

hälften av företagen i byggbranschen inte angivit vilken metod de använder. Med stor 

sannolikhet dock bör FIFU-metoden vara den dominerande i byggbranschen. Tabellen säger 

också att en majoritet av företagen använder sig utav FIFU-metoden, sex av tio företag 

använder sig utav den metoden. Det stämmer överens med vad författarna kom fram till i D-

uppsatsen ”Värdering av råvarulager, En fallstudie av ett tillverkande företag”, att FIFU-

metoden är den vanligaste metoden för värdering av varulagret. 
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En annan intressant sak med den här sammanställningen är att samtliga företag inte använder 

sig av först in först ut-metoden, utan tillämpar någon annan metod. Det här kan medföra en 

utveckling inom redovisningsområdet, att det kommer att finnas andra vedertagna metoder 

framöver att välja ifrån. Sedan uppstår frågan om vilken metod som återspeglar 

anskaffningsvärdet bäst av dessa olika värderingsmetoder. Att bestämma varulagrets 

anskaffningsvärde är förmodligen en effektivitetsfråga för företaget också. Det gäller att 

tillämpa en metod som passar företaget och är effektiv i fråga om tid och kostnad, men som 

också ger en riktig värdering. Precis som författarna kom fram till i D-uppsatsen ”Värdering 

av inbytesbilar, en kvalitativ studie av fyra bilföretag inom Luleå kommun” är det viktigt att

företagen har fastställda rutiner som möjliggör en pålitlig värdering, det gäller även allmänt 

sett. 

5.3.7 Orsaker till skillnader mellan branscherna

5.3.7.1 Nyttjandeperioder

Det kan finnas ett flertal möjligheter till varför nyttjandeperioderna skiljer sig åt mellan 

branscherna för samma tillgångsslag. Eftersom det finns påtagliga skillnader mellan 

branscherna i deras bedömningar av nyttjandeperioder för tillgångarna, är det uppenbart att 

det inte finns några generella regler för hur långa nyttjandeperioder får vara. Detta lämnas åt 

företagen själva, vilket gör att det blir en differens mellan branscherna, inte desto mindre för 

att det är olika tillgångsslag inom branscherna. Förmodligen är det vad som ingår i 

tillgångslagen som har den största inverkan på varför nyttjandeperioderna varierar 

branscherna emellan. 

Orsakerna till skillnaderna kan vara följande:

 Antalet nyinvesteringar

 Produktionskapacitet och resursförbrukning

 Större förslitning och mera reparationer med tiden

 Utvecklingen inom teknologin

 Investeringens storlek förhållande till nyttjandeperioden

 Sale and lease back

 Den ekonomiska livslängden

 Framtida ekonomiska fördelar
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Antalet nyinvesteringar som behövs göras varierar med största sannolikhet bransch för 

bransch, vilket gör att ju oftare ett företag behöver göra en nyinvestering desto kortare torde 

nyttjandeperioden bli och vice versa. För tillgångsgruppen maskiner och inventarier varierar 

nyttjandeperioderna tämligen mycket mellan branscherna, där byggbranschen har längre 

perioder. De maskiner och inventarier som ingår i den här gruppen kan vara lite annorlunda, 

jämfört med klädbranschen, emellertid finns det säkert också likartade saker som ingår i 

gruppen. Byggbranschens maskiner och inventarier kan innehålla maskiner som inte behöver 

förnyas alltför ofta, som de kanske behöver göras inom klädbranschen. Det är dock inte säkert 

att maskinen behöver förnyas bara för att dess nyttjandeperiod har tagit slut. 

De skillnader som finns mellan branscherna i tillgångsgruppen maskiner och inventarier kan 

också ha att göra med att produktionskapaciteten tillsammans med resursförbrukningen hos 

maskinen kan åstadkomma längre och kortare nyttjandeperioder. Rimligtvis borde detta 

innebära att byggbranschens maskiner och inventarier har en bättre produktionskapacitet och 

mindre resursförbrukning än klädbranschen. Dessutom kan klädbranschens maskiner och 

inventarier ha en större förslitning och ett större behov för reparationer, vilket medför att 

nyttjandeperioden för tillgången minskar. Maskinerna inom byggbranschen kanske är 

slitstarkare och hanterar möjliga reparationer på ett gynnsammare sätt.  

Generellt sätt borde utvecklingen inom teknologin för alla olika typer av tillgångar medföra 

olika längd på nyttjandeperioder. Det kan tänkas att maskinerna inom byggbranschen kan ha 

en längre utvecklingstid, vilket medför att perioden för nyttjandet kan bli längre. Maskiner 

och inventarier inom klädbranschen är möjligtvis inte alltför avancerad vid jämförelse med 

byggbranschen, varpå utvecklingen inom teknologin inte är en alltför viktig faktor för 

klädbranschen. 

Ju större investeringen är desto längre bör nyttjandeperioden bli. Det här behöver inte vara 

sant, men det bör ligga någonting i det. Byggnader eller dyra maskiner borde ha en längre 

nyttjandeperiod än datorer, som är ganska billiga att anskaffa. Inom byggbranschen kan 

arbetsmaskiner vara väldigt kostsamma och det skulle inte vara rimligt att ha en kortare 

nyttjandeperiod. Ju kortare nyttjandeperiod desto större avskrivningskostnad, enligt 

aktivitetsprincipen, varför det kanske inte skulle vara lönsamt för företagen att göra en annan 

bedömning inom byggbranschen. Det här kan även beröra företeelsen sale and lease back, 

vilket gör att nyttjandeperioden kan återspegla leasingperioden. Vid sale and lease back tas 
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leasingobjektet upp som en tillgång och skrivs av som vanligt. Många gånger är 

leasingperioden på tämligen många år, vilket gör att även nyttjandeperioden blir lång. Det här 

är kanske vanligare med fastigheter än maskiner och vad gäller byggnader varierar 

nyttjandeperioderna väldigt mycket branscherna emellan. Sale and lease back kan vara ett 

alternativ som förklarar denna skillnad.

Den ekonomiska livslängden för en immateriell och materiell anläggningstillgång har också 

en avgörande betydelse för varför skillnader kan uppstå i nyttjandeperioder mellan 

branschernas företag. Livslängden för tillgångarna varierar och ska på ett eller annat sätt 

försöka återspegla den uppskattade nyttjandeperioden. Inom klädbranschen kan 

nyttjandeperioden vara kortare jämfört med byggbranschen, för att den ekonomiska 

livslängden är kortare för den typen av anläggningstillgångar som finns i den branschen. Med 

största sannolikhet är den ekonomiska livslängden en av de viktigaste faktorer som förklarar 

skillnader mellan branschernas nyttjandeperioder. 

Den sista punkten, framtida ekonomiska fördelar, är förmodligen den viktigaste punkten av de 

åtta. Alla tillgångar ska på något sätt visa vad de har för framtida ekonomiska fördelar och 

detta görs genom att bestämma lämplig nyttjandeperiod, som aktivitetsprincipen säger. 

Maskiner och inventarier inom byggbranschen kan möjligtvis bibehålla de ekonomiska 

fördelarna på en längre tid än vad de kan göra inom klädbranschen.                                     

5.3.7.2 Varulager

Orsaken till att det inte skiljer sig lika mycket för företagen inom de olika branscherna i 

bestämmandet av varulagrets anskaffningsvärde kan vara att det här området är mer 

kontrollerat av lagstiftning än vad det är vid bedömningar av nyttjandeperioder. 

Lagstiftningen lämnar emellertid utrymme, som går att se i årsredovisningslagens 11 §, vilket 

företag inom klädbranschen har utnyttjat till en större grad än företag inom byggbranschen, 

som skrivet ovan. De skillnader som finns står företag inom klädbranschen för och 

anledningen till dessa skillnader kan vara att behovet av att värdera varulagret på ett gynnsamt 

sätt finns hos företag inom denna bransch. 

Med tanke på att varulager är något som konstant finns hos företag i klädbranschen och inte 

alltid lika självklart i byggbranschen, kan det lämnas tillfälle att hitta lösningar för 

klädföretag. Dessutom kanske det är svårt att hitta generella lösningar som kan tillämpas av 
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andra företag inom samma bransch eller allmänt andra företag inom andra branscher. 

Eftersom lösningarna anpassas efter det företag som utvecklar den, kan det vara svårt för 

andra företag att ta efter. Den mest uppseendeväckande skillnaden och metoden som ett 

företag har tillämpat görs av H&M. Deras metod kan dock vara svår att ta efter, då varulagret 

måste utgöras av olikartade varor. När ett företag är verksamt inom en bransch är det kanske 

sällan som lagret utgörs av olika varor och produkter. 
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6. Slutsatser

6.1 Slutsatser för företagens nyttjandeperiod

Företag inom samma bransch tenderar att göra likartade bedömningar i fråga om materiella 

och immateriella anläggningstillgångars nyttjandeperioder. Det är dock inte enhetliga 

bedömningar utan de varierar, trots att det är företag inom samma bransch, men det går att se 

vissa likheter för de jämförda tillgångarna. Många gånger är det fråga om att ett intervall görs 

för nästan samtliga immateriella och materiella anläggningstillgångar, vilket medför att det 

inte går att precisera nyttjandeperioden till ett exakt år. Genom det här intervallet blir det ofta 

att båda branschernas företag tangerar varandra med deras nyttjandeperioder. För att ge ett 

slutligt beskrivande hur det skulle kunna se ut bransch för bransch, ges det nedan ett förslag 

på nyttjandeperiod eller ett intervall för nyttjandeperiod på de tillgångar som undersökningen 

har jämfört.  

Uppsatsen slutsats i fråga om materiella och immateriella anläggningstillgångars 

nyttjandeperioder är att i klädbranschen är branschsnittet följande: 

 hyresrätter 5-10 år. 

 programvaror 3-7 år

 maskiner och inventarier 5 år. 

 datorer 3 år. 

 byggnader 15-33 år

I byggbranschen är konklusionen följande nyttjandeperioder:

 programvarors 3-5 år. 

 maskiner och inventariers 5-10 år. 

 byggnader 10-100 år

För de olika tillgångarna går det att se att nyttjandeperioderna är olika, branscherna emellan. 

Branschsnittet ser således annorlunda ut mellan de två olika branscherna för en del 

tillgångsslag, men det finns också vissa likheter. För de tillgångsslag som är gemensamma, 

som programvaror, maskiner och inventarier och byggnader är det uppenbart att det finns 

likartade bedömningar i fråga om nyttjandeperiod. Emellertid är byggbranschens 

bedömningar lite mer icke specifika och tenderar att göra ett intervall istället. På det hela taget 
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blir slutsatsen att det finns skillnader i företagens bedömningar om immateriella och 

materiella anläggningstillgångar, om än av varierande grad för olika tillgångsslag. 

6.2 Slutsatser för företagens anskaffningsvärde på varulagret 

Slutsatsen är att vid bestämmande av varulagrets anskaffningsvärde är branschsnittet FIFU-

metoden, vilket branscherna är tämligen överens om. Följaktligen tillämpar både 

klädbranschen och byggbranschen först in först ut-principen. Det finns därför ingen skillnad 

mellan branscherna, för bestämmande av varulagrets anskaffningsvärde.
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7. Diskussion

7.1 Diskussion om ämnet

Uppsatsen har visat att bestämning av nyttjandeperioder för materiella och immateriella 

anläggningstillgångar och varulagrets anskaffningsvärde inte är något som görs enhetligt av 

samtliga företag. Det är mycket upp till företagen själva, om det inte är lagstiftat, om vilka 

bedömningar de väljer att göra. Även om det är lagstiftat kan företagen frångå det, men bara 

om de har giltiga och legitima anledningar som styrker det de hävdar. Spelrummet som 

lämnas är förmodligen väldigt viktigt, av flera skäl. För det första skapar det möjligheter för 

företag att utveckla redovisningsområdet, men framförallt kan nya värderingsprinciper uppstå, 

som kanske är bättre och gynnsammare för företagen själva. För det andra blir värdering av 

tillgångar inte bara regelbaserat, utan mer normbaserat, vilket gör att försöken att kringgå 

lagar tas bort en aning. För det tredje skapar det branschskillnader, som kan vara intressanta 

att ta del av, för att möjligen hitta bättre eller sämre sätt att värdera på. 

En väldigt viktig aspekt vid tillgångsvärdering är branschpraxis, som många mindre företag 

möjligen använder sig av. Branschpraxisen utvecklas främst från de större företagen inom 

branschen och tack vare den förenklas arbetet med att ta fram en nyttjandeperiod, som kanske 

inte är tydligt lagstadgad. Värdering av tillgångar är, som nämnt tidigare, ett problem, men en 

väl framtagen branschpraxis kan lösa en del av dessa, varför det är viktigt att ta del av de 

större företagens värderingsprinciper. 

Här nedan i tabell 7 och tabell 8 har ett förslag på hur branschsnittet skulle kunna omvandlas 

till en branschpraxis för de båda branscherna. 

TABELL 7 FÖRSLAG PÅ BRANSCHPRAXIS FÖR NYTTJANDEPERIODER I ANTAL I ÅR

TILLGÅNG Klädbranschen Byggbranschen

Immateriella

Hyresrätter 5-10 -

Programvaror 3-7 3-5

Materiella

Byggnader 15-33,33 10-100

M/I 5 5-10

Datorer 3 -
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Siffrorna i tabell 7 baseras på det som har tagits fram i uppsatsen och de lämnar väldigt 

mycket spelrum åt företagen själva. De föreslagna nyttjandeperioderna kan inte uteslutande 

användas, exempelvis vad det beträffar hyresrätter är det lagstadgat fem år, men om det finns 

en giltig förklaring på längre tid kan det accepteras. Därför bör en betoning ligga på fem års 

nyttjandeperiod för hyresrätter och inte ett intervall på fem till tio år. Annars lämnas ett 

förslag som definitivt kan användas av företag inom respektive bransch. 

TABELL 8 FÖRSLAG PÅ BRANSCHPRAXIS FÖR BESTÄMMANDE AV VARULAGRETS 

ANSKAFFNINGSVÄRDE

Klädbranschen Byggbranschen

Lager FIFU FIFU

Tabell 8 avslöjar att företag inom dessa branscher borde bestämma anskaffningsvärdet på 

varulagret genom att använda FIFU-metoden, om snittet ska följas. Detta gäller endast då 

likartade varor förekommer i varulagret. Således skulle snittet kunna vara ett branschsnitt för 

dessa branscher. Det är inte konstigt att branschsnittet är FIFU-metoden med tanke på att det 

förmodligen är den metod som är mest praktisk och lättast att använda för företagen. 

Dessutom är det en metod som är mest utbredd inom redovisningsområdet. Att bestämma 

varulagrets anskaffningsvärde är mer begränsat för företagen, fastän det finns utrymme för 

företagen att hitta andra metoder, än för bestämmande av tillgångars nyttjandeperioder. Därför 

är det kanske inte speciellt egendomligt att branschsnittet skulle bli FIFU-metoden och 

därmed också den föreslagna branschpraxisen.

7.2 Diskussion om uppsatsen

Arbetet med denna uppsats har löpt på bra, utan större komplikationer, vilket har gjort att 

undersökningen har kunnat genomföras på ett bra sätt. Genom uppsatsens gång har vissa 

problem emellertid uppstått. Ett av problemen med uppsatsen var att empirin var alltför 

omfattande och svår att göra intressant. Dessvärre är vissa saker inte speciellt intressanta att 

läsa, men nödvändiga att ha med i uppsatsen för att genomföra undersökningen. Författarna 

har haft som mål att genomgående försöka göra empirin och uppsatsen lättläst och endast tagit 

med det essentiellaste. Ett ytterligare problem var att vissa av företagens årsredovisningar inte 

hade den information som behövdes för studien. Detta problem får vissa konsekvenser, som 
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har diskuterats tidigare, se metodavsnittet, men det gjorde att arbetet försvårades när 

information som behövdes inte fanns.

I denna uppsats har en undersökning gjorts på två branscher, där de marknadsledande 

företagen ingick i respektive bransch. Sammanlagt var det fyra företag i byggbranschen och 

sex företag i klädbranschen i undersökningen. Då det är få undersökningsenheter var vissa 

generaliseringar svåra att göra. I byggbranschen är hälften av resultaten för varulager blankt, 

vilket är femtio procent av utfallet och där lämnas det mycket åt författarna själva att göra 

antaganden, som kan vara oriktiga. Dessutom, i vissa hänseenden var det vissa tillgångsslag 

som var svåra att dra generella slutsatser för hela branschen, eftersom endast ett fåtal företag 

hade angivit nyttjandeperioden för detta tillgångsslag. Därför är det bara ett fåtal tillgångsslag 

som är statistiskt säkerställda i respektive bransch, det vill säga att branschsnittet som tagits 

fram är rimligt korrekt. Det har emellertid att göra med att informationen inte fanns tillgänglig 

i deras årsredovisning och inte antalet studieobjekt. Då en del av undersökningens syfte var att 

ta fram en branschpraxis skulle inte fler undersökningsobjekt ha hjälp, eftersom de mindre 

företagen inte kommer att kunna påverka undersökningen dramatiskt, se mer om detta i 

metoddiskussionen. 

Det finns också en del aspekter att beakta för att ha kunnat göra den här studien bättre. En 

viktig detalj, som borde ha genomförts, var att använda fler källor för att ta fram den 

information som inte gick att utläsa från företagens årsredovisningar. Om det här hade 

genomförts skulle studien ha fått en ytterligare dimension, som skulle ha medfört att de 

erhållna resultaten skulle ha blivit bättre säkerställda. Dessutom skulle validiteten öka, vilket 

gör att undersökningen tas upp på en högre nivå. En annan företeelse som skulle kunna 

förbättrat studien, är att ta reda på vad företagen baserar deras bedömningar på, eftersom de 

varierar. Något som skulle vara intressant är ta del av hur företagen gör bedömningen om 

deras varulager består av likartade tillgångar eller inte. Visserligen kan det kanske vara svårt 

att få sådan information från företagen, men det skulle verkligen förbättra undersökningen. 

Förbättringen visar sig i att det som det spekuleras i skulle på ett eller annat sätt få en grund 

att stå på och det spekulativa skulle försvinna. 
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7.3 Förslag på framtida studier

Utifrån denna uppsats, skulle vidare studier inom detta område vara intressant. Det skulle vara 

intressant att ta upp frågan om det finns något branschsnitt även i andra hänseenden och inte 

bara i värderingen av olika materiella och immateriella tillgångar samt varulagrets 

anskaffningsvärde. Det skulle vara tänkvärt att studera om det finns något branschsnitt i till 

exempel hur företag redovisar forskning och utveckling (FoU). Dessutom skulle det vara 

intressant att jämföra flera, kanske alla branscher med varandra och inte bara kläd- och 

byggbranschen. Exempelvis skulle det vara tänkbart att även ta med och jämföra finans, IT, 

industri, hälsovårds och energibranschen med flera. Detta skulle ge en mer omfattande bild av 

alla branscher, i frågan om det finns ett branschsnitt. Det skulle i framtida studier också vara 

betydelsefullt att ta upp frågan, om det finns någon positiv eller negativ koppling mellan 

företag som använder sig utav branschsnittet och påverkan på företagens lönsamhet.
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