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Sammanfattning 

 

Bakgrund och Problem: Sedan 2005 har IFRS så som de antagits av EU varit de 

redovisningsstandarder noterade företag varit skyldiga att tillämpa vid 

upprättandet av sin koncernredovisning. Tanken med införandet av IFRS är att 

anpassa redovisningen till globaliseringen av finansmarknaderna och det 

internationella flödet av kapital. IASB har tilldelats ansvaret för utformningen 

och utvecklingen av IFRS. Införandet av IFRS har inneburit vissa förändringar 

gentemot tidigare redovisningsnormer. I IFRS standarder återfinns idag IAS 16, 

IAS 38 och IAS 39. I dessa standarder har företagen numera möjlighet att 

tillämpa ett alternativ till anskaffningsvärdemetoden, nämligen den s.k. 

omvärderingsmetoden. Metoden innebär att man kan värdera sina tillgångar till 

verkligt värde genom att göra en omvärdering av sina tillgångar vid bokslutet, 

under förutsättning att man uppfyller vissa krav. Införandet av värdering till 

verkligt värde grundar sig på att historiska anskaffningsvärden inte ger 

tillräckligt relevant information till analytiker och investerare. Anhängare till 

verkligt värde menar att värdet speglar verkligheten på ett ”riktigare” sätt i form 

av att man tar hänsyn till företagens värdeförändringar över tiden. Metoden har 

dock fått kritik från annat håll för att ha potentialen att frambringa missvisande 

resultat. 

 

Syfte: Undersökningen syftar till att studera hur pass väl de börsnoterade 

företagen har anammat omvärderingsmetoden, i värderingen av sina tillgångar 

till verkligt värde.  

 

Metod: I denna undersökning tillämpas till viss del den deskriptiva 

undersökningsansatsen, i och med att problemområdet, verkligt värde, inte är ett 

okänt fenomen. Däremot är dynamiken kring omvärderingsmetoden ganska 

okänt varvid undersökningen till viss del även kännetecknas av en explorativ 

undersökningsansats.   

Kvantitativ data har samlats in genom information och fakta i form av 

börsbolagens koncernredovisningar. Den information som har studerats är bl.a. 

noter och redovisningsprinciper, i syfte att ta reda på hur företagen värderar sina 

tillgångar. Forskarna har även studerat befintlig sekundärdata där väsentlig 
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litteratur samt artiklar ingår. Den kvalitativa ansatsen har bestått av intervjuer 

med fyra auktoriserade revisorer från välkända revisionsbyråer. Forskarna har 

använt sig av semistrukturerande intervjuer, eftersom de bäst uppfyller 

uppsatsens syfte. Man har haft bestämda frågor om tillämpningen av 

omvärderingsmetoden, men samtidigt tillåtit revisorerna att utforma svaren på 

sitt eget sätt.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Empiri: Forskarna har redogjort för granskningen i mätningen av börsbolagens 

koncernredovisning för år 2006, och avslutar med en redogörelse av de 

intervjuer som har genomförts. 

 

Resultat: Forskarna kunde efter genomförd mätning konstatera att majoriteten 

av de börsnoterade bolagen inte anammat omvärderingsmetoden. Dessa bolag 

tillämpar istället anskaffningsvärdemetoden i värderingen av sina tillgångar. En 

liten del av de undersökta börsbolagen tillämpar omvärderingsmetoden, 

framförallt i värderingen av sina egna fastigheter. Forskarna kunde även 

konstatera att ingen av studiens respondenter anammat omvärderingsmetoden. 

De kritiserar metoden för att vara för svårbegriplig och teknisk krånglig. 

Respondenterna anser att de många antaganden och osäkerheten kring verkligt 

värde ger en för svängig och ostabil redovisning, och det medför att de föredrar 

att använda sig utav andra alternativa värderingsmetoder.    

 

Nyckelord: Omvärderingsmetod, Verkligt värde, IFRS, Materiella 

anläggningstillgångar, Immateriella tillgångar, Finansiella instrument, IAS 16, 

IAS 38, IAS 39 
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1. Inledning  

Det första kapitlet inleds med en bakgrunds beskrivning. Här presenteras 

frågeställning och syfte samt de avgränsningar som används i undersökningen. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

De stora förändringar som har skett på senare tid inom olika områden har även 

satt sin prägel på redovisningen. Redan 1991 gavs direktiv för en översyn av 

redovisnings lagstiftning, föranledd av den snabba utvecklingen i Sverige och 

internationellt. När Sverige ingick EEC-avtal med EU 1994 anpassade man sin 

lagstiftning i enlighet med de direktiv som sedan länge var framförhandlade 

mellan EU: s dåvarande medlemsländer. Den allt större inflytande som 

internationella redovisningsstandarder medförde resulterade i mer omfattande 

och komplicerade regler inom redovisningsområdet. 1 

 

Historiskt kännetecknas redovisningen och dess utveckling i de industrialiserade 

länderna av två helt olika redovisningstraditioner. Dessa kallas för den 

kontinentala respektive den anglosaxiska traditionen. Den anglosaxiska 

redovisningstraditionen, som främst tillämpas av de engelskspråkiga länderna 

som t ex USA, bygger på normer och praxis medan den kontinentala 

redovisningstraditionen, som tillämpas av största delen av Europa, (däribland 

Sverige) samt Japan, bygger på nedskrivna lagar och regler.2 Under de senaste 

decennierna har Sverige i större eller mindre utsträckning anammat delar av den 

anglosaxiska traditionen som en följd av bl.a. ökade internationella ekonomiska 

förbindelser med framförallt USA och Storbritannien, och en internationell 

standardisering (IFRS) som huvudsakligen bygger på den anglosaxiska 

traditionen.3 

 

Den allt större globaliseringen och den ökade internationella konkurrensen har 

bidragit till ett ökat behov av smidiga redovisningslösningar över 

nationsgränserna. Efter kritiken som riktades mot EU för att man egentligen inte 

                                                 
1 Artsberg 2005 
2 Ibid 
3 Smith 2006 
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hade lyckats med att skapa underlag för en enhetlig marknad, vände sig EU till 

IASB i hopp om att bättre lyckas med harmoniseringsarbetet. Kritiker ansåg att 

det rådde brister i integreringen och fortsatt splittring i medlemsländernas 

redovisning.4  

12 mars, 2002 togs ett principbeslut i Europaparlamentet som resulterade i att 

EU-kommissionen fick i uppdrag att ta fram ett regelverk som skulle bygga på 

IASB: s normer, vilket från och med 2005 skulle vara tvingande för samtliga 

marknads noterade bolag inom unionen.5 

Tanken med införandet av IFRS var att anpassa redovisningen till 

globaliseringen av finansmarknaderna och det internationella flödet av kapital i 

syfte att harmonisera olika länders redovisning och minska gapet mellan de 

olika redovisningsprinciper som praktiserades av företagen i världen6. IASB har 

därmed tilldelats ansvaret för utformningen och utvecklingen av 

redovisningsstandarden IFRS, som har blivit den internationella normgivande 

redovisningsstandarden under 2000-talet.7  

 

IASB (tidigare IASC) är en internationell privat organisation som arbetar för att 

kvalitetsförbättra internationell finansiell redovisning samt arbetar för en 

internationell konvergens av redovisningsstandarder.8 Organisationen bytte 

namn 2001 i samband med att man omorganiserade sig. IASB har sitt säte i 

London och sysselsätter sedan några år ett antal personer på heltid. IASB: s 

oberoende standardsättare består av en grupp professionella förtroendemän som 

är spridda i olika delar av världen, och har ansvaret för redovisningens 

utvecklingsprocess. Till sin hjälp har IASB den externa rådgivande nämnden 

(SEC) och tolkningskommittén (IFRIC), som fungerar som stöd för IASB i 

lägen där det är svårt att veta vilken standard som gäller.9 

 

Införandet av IFRS har inneburit vissa förändringar gentemot tidigare 

redovisningsnormer. En av dessa förändringar behandlar värdering av tillgångar. 

IFRS tillåter numera företagen att värdera sina tillgångar till verkligt värde, som 

                                                 
4 Artsberg 2005 
5  Ibid 
6  Artsberg 2005 
7 www.iasb.org 
8 Artsberg, 2005 
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ett alternativ till anskaffningsvärdet. Under 1990-talet förändrades 

redovisningen från att uteslutande baseras på historiskt anskaffningsvärde till att 

bli en mix av historiskt anskaffningsvärde och marknadsvärde.10 Tanken var att 

redovisningen skulle reflektera utvecklingen i företagens finansiella rapporter. 

Denna mix värderar all typ av handel till verkligt värde medan alla övriga 

tillgångar och skulder värderas till historiskt anskaffningsvärde.11 En ökad 

användning av värdering till verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder 

har emellertid skapat frågor kring huruvida det finns ett behov av att ha en 

metod som konstant känner igen effekten i tillgångars värdeförändringar. 12 

Förslag och ett eventuellt införande av en heltäckande verkligt värde standard i 

den finansiella rapporten har väckt många kritiska frågor som gett upphov till 

debatt. 13 

                                                                                                                                                                                                             

1.2 Problemdiskussion 

 

Hur ska man mäta värdet? Ska man basera mätandet på historiska händelser 

eller framtida utfästelser?   

Moonitz & Jordan förespråkar att man baserar sina värden på framtiden i och 

med att företagen inte kan påverka det som har hänt, utan endast kan påverka 

framtida händelser. Det historiska anskaffningsvärdet är en värderingsmetod 

som har använts länge inom redovisningen. Metoden har kritiseras av bl.a. 

Moonitz och Jordan där de menar att denna värderingsmetod till en början ger 

ett bra mått på tillgångens värde, men att detta värde inte brukar vara till nytta 

eftersom den inte är tillräcklig effektiv utifrån ett framtidsperspektiv och inte ger 

dess intressenter den relevanta information de behöver som beslutsunderlag. 

Man poängterar vikten av hur viktigt det är att hitta en värderingsmetod som 

bestämmer värdet av en tillgång efter anskaffandet. Den historiska 

anskaffningsvärdemetoden tar nämligen inte någon hänsyn till värdeökningen i 

tillgången förrän realisering av tillgången skett medan hänsyn tas till nedgången 

                                                                                                                                   
9 www.iasb.org, 2008 
10 Smith ,2006 
11 David Lodge, 2001 
12 Allister Wilson, 2001 
13 Ian Hague, 2002 
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redan vid anskaffandet och därmed ges ingen rättvis bild av tillgångens 

egentliga värde.14 

 
Enligt IASB: s uttalande så kan man säga att de vill använda en värderingsmetod 

som bygger på framtida händelser, och som i största möjligaste mån tillämpar 

marknadsvärdering. Den värdering som marknaden gör bygger generellt på vad 

de olika marknadsaktörerna tror om framtiden och vilken nytta tillgången kan ge 

i framtiden. Av det skälet har man därmed utformat standarder i IFRS som gör 

det möjligt och är tänkt att gynna företagen ännu mer i sin värdering av sina 

tillgångar.15 

 
De flesta standardsättare hävdar att värdering till verkligt värde är den mest 

användbara måttet på finansiella och liknande tillgångar.16 Värdering till 

verkligt värde är tänkt att verka som de kontanter som skulle bli realiserade eller 

betalda i syfte att säkerställa ett finansiellt instrument. Man antar också att 

verkligt värde är den mest relevanta måttet på en finansiell tillgång, eftersom 

den är tänkt att fungera som en sorts bevis i värderingen av en tillgångs 

marknadsvärde.17  

Ernst & Young har presenterat en granskning som visar att verkligt värde 

värdering har fått favör bland europeiska försäkringsanalytiker och att en 

tilläggsredovisning avseende verkligt värde har blivit en marknadsnorm bland 

europeiska livförsäkringsbolag, som använder verkligt värde för att bedriva och 

utvärdera sin verksamhet. Men inte alla granskningar kring verkligt värde har 

varit lika positiva. 1998 publicerade Sirota Consulting en rapport som noterade 

att det inte fanns något klart samförstånd i att rapportera alla finansiella 

tillgångar till verkligt värde i den finansiella presentationen. Det noterades också 

att endast en minoritet av deltagarna i enkäten hade kunskap om verkligt värde 

redovisning för finansiella tillgångar och deras åsikter var jämt fördelade mellan 

de som var för att de finansiella tillgångarna värderades och presenterades till 

verkligt värde och de som var emot det. 

 

                                                 
14 Moonitz och Jordan, 1963 
15 www.iasb.org, 2008 
16 Allister Wilson, 2001 
17 Ibid  
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Det råder visserligen tydliga brister i den traditionella rapporteringen, men 

däremot finns det få bevis som påvisar att värdering till verkligt värde på alla 

finansiella instrument alltid ger den mest relevanta mätningen på prestationer 

och som ökar förståelsen av ett företags tillgångar och skulder. Ibland blir 

exempelvis inte vissa finansiella tillgångar realiserade under utsatt tid, och blir 

ibland aldrig det heller. Detta gör det svårt för företagen och användare av den 

finansiella rapporten att förstå, tolka och använda resultaten av rapporten på ett 

optimalt sätt.18 Ian Hague hävdar att det finns väldigt många finansiella 

institutioner, revisionsbyråer och andra konstitutioner som är emot värderingen 

av samtliga finansiella instrument till verkligt värde. Man ifrågasätter 

överensstämmandet med sättet på hur verksamheten bedrivs, speciellt av 

representanter för banker som hävdar att vissa finansiella tillgångar och skulder 

är kopplade till avtalsenliga kassaflöden, snarare än till verkligt värde. Detta gör 

att informationen i verkligt värde inte leder till bättre förutsägande värde än det 

historiska anskaffningsvärdet.19 Ett annat exempel är när verkligt värde 

mätningar endast utförs i externa redovisningssyften. Då har de ofta inte utförts 

utifrån en definierad process med likvärdiga värderingsmetoder, system och en 

stark intern kontroll. När den externa kontrollen inte överensstämmer med den 

interna kontrollen kan relevansen mellan de olika delarna i verksamheten 

minska och ofta medföra revisionssvårigheter.20 Svårigheter med att 

implementera verkligt värde har också kritiserats, i synnerhet p.g.a. de olika 

specifika regler som finns beroende på vilken typ av tillgång det handlar om.21 

Man menar att de många specifika reglerna medför svårigheter med att tillämpa 

denna typ av värdering i praktiken. Detta leder till behovet av en rejäl expertis 

och tolkning av reglerna, vilket skapar förvirring och komplikationer hos 

användarna av dessa regler. De många specifika reglerna bör ersättas med färre 

heltäckande regler.22  

 

När marknaden ska uppskatta det verkliga värdet gör man det utifrån en rad 

möjliga utfall, som gör att det uppskattade värdet av en tillgång inte alltid blir 

                                                 
18 Ibid 
19 Ian Hague, 2002 
20 Ibid 
21 Allister Wilson, 2001 
22 Ibid 
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den mest lämpliga. Detta påverkar tillförlitligheten och minskar därigenom 

relevansen i förhållande till tillgångens egentliga värde.23  I en idealisk värld 

med en flytande och transparent marknad för alla finansiella instrument skulle 

informationen i det verkliga värdet vara mycket betydelsefull för borgenärer, 

investerare och andra institutioner som värderar ett företags finansiella position 

och prestation. Men i verkligheten saknas det ännu universella och mångsidiga 

noterade marknadspriser för samtliga finansiella instrument. Ett exempel är de 

flesta kommersiella lån i banker som är försäkrings och investeringskontrakt. 

Dessa ges ut av försäkringsbolag, banker och olika finansiella instrument (som 

inte är derivata och hålls utanför balansräkningen). I och med att saknas 

märkbara priser som följer standarden i det verkliga värdet blir marknadspriset 

för det finansiella instrumentet mer en uppskattad pris snarare än ett 

marknadspris. Trots att det finns olika värderingstekniker som kan uppskatta 

marknadspriset utesluter det inte det faktum att det uppskattade värdet kan bli 

bristfällig och beroende av olika bedömningar om faktorer som framtida 

kassaflöden, lämpliga räntesänkningar, jämförbara instrument, prisnivå och 

synen på marknadslikviditet.24       

  

I IFRS standarder återfinns idag IAS 16, IAS 38 och IAS 39. IAS 16 behandlar 

värdering av materiella anläggningstillgångar, IAS 38 behandlar värdering av 

immateriella tillgångar, och IAS 39 behandlar värdering av finansiella 

instrument. Dessa standarder ger företagen möjlighet att använda alternativ till 

anskaffningsvärdemetoden och värdera vissa tillgångar till verkligt värde med 

hjälp av den s.k. omvärderingsmetoden. Företagen kan nu enligt IFRS 

omvärdera sina tillgångar vid bokslutet, under förutsättning att man uppfyller 

vissa krav. Företagen kan löpande redovisa sina tillgångar till ett ”omvärderat 

belopp” vid det sista redovisningstillfället minus ackumulerade avskrivningar 

och nedskrivningar vid detta tillfälle, under förutsättning att detta kan fastställas.  

Metoden skall, om den tillämpas, tillämpas på alla tillgångar av samma slag, och 

innebär en systematisk omvärdering med regelbundna intervall. En annan 

förutsättning är hur man redovisar förändringen av värdet i tillgången. Om en 

tillgångs redovisade belopp ökar som en följd av en omvärdering skall ökningen 

                                                 
23 Allister Wilson, 2001 
24 Ibid 
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redovisas direkt mot eget kapital, men om värdet minskar så skall detta 

redovisas i resultaträkningen. Denna värdeförändring kan innebära stora 

komplikationer då företaget ska fastställa när och hur stor värdeförändringen 

är.25 

 

Enligt Artsberg innebär rättvisande bild ”att redovisning ska bygga på fakta” 

(d.v.s. vara sann så långt det är möjligt). Frågan är om IAS verkligen har gett en 

rättvisande bild av svenska företag? 

Utifrån dessa argument finner därmed författarna det intressant att undersöka 

konsekvenserna av omvärdering till verkligt värde, d.v.s. hur väl företagen har 

anammat standarden av denna metod. Med anledning av detta uppstår följande 

intressanta frågeställning; 

 

Problemformulering: Hur pass väl har företagen anammat 

omvärderingsmetoden? 

 

1.3 Syfte 

 

Undersökningen syftar till att studera hur pass väl de börsnoterade företagen har 

anammat omvärderingsmetoden, i värderingen av sina tillgångar till verkligt 

värde.  

 
1.4 Avgränsning 

 

Undersökningen avser endast börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen som 

upprättar sin koncernredovisning enligt standarderna i IFRS. Därmed avgränsas 

studien från övriga bolag som använder andra former av standarder. 

Undersökningen omfattas endast av de standarder som behandlar värdering av 

materiella anläggningstillgångar (IAS 16), immateriella tillgångar (IAS 38) och 

finansiella instrument (IAS 39). Studien avser inte att utreda den andra 

alternativmetoden, d.v.s. verkligt värde alternativmetoden, d.v.s. verkligt värde 

metoden på ett omfattande sätt, utan den redogörs endast i upplysande syfte. 

 

                                                 
25 Moonitz & Jordan, 1963 



11  

1.5 Disposition 

 

  

Metod. I nästföljande kapitel, metod, behandlas de 
metodlogiska ställningstagande som tillämpas samt den 
vetenskapliga ansatsen. Därefter tar vi även upp hur vi 
insamlar vår data för at slutligen beskriva hur studien 
genomförts  

 
  
Referenser. I det tredje kapitlet beskrivs den referensram 
som ligger till grund för forskningen. 

 
  

  

 
Empiri . I fjärde kapitel, presenteras resultaten av de 
intervjuer som gjorts med våra respondenter. Här 
introduceras även företagen. 

 
  

  
Analys. I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser 
och egen reflektioner utifrån studien. Diskussionen 
fördes med anknytning till problemformulering och 
syfte. 
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2. Metod 

I metodavsnittet presenteras de metoder som använts i undersökningen och hur 

forskarna gått tillväga i sin datainsamling. 

 

2.1 Undersökningsansats 

 

Det finns en mängd olika metoder att välja mellan när man gör en 

undersökning. Valet av metod kan klassificeras utifrån hur mycket information 

eller kunskap det finns inom det specifika problemområdet. De 

undersökningsansatser som används mest inom forskningen är den explorativa 

och den deskriptiva metoden.  

Den explorativa undersökningsansatsen är mer utforskande till sin karaktär, 

och tillämpas när undersökningens syfte är att samla in så mycket information 

som möjligt kring ett fenomen som är okänt till sin natur.26 

Den deskriptiva undersökningsansatsen används när det redan finns en viss 

mängd kunskap inom problemområdet, och då har undersökningen en tendens 

att vara mer beskrivande än utforskande. Vid deskriptiva undersökningar 

begränsar man sig till att undersöka några aspekter av det fenomen man är 

intresserad av och som redan är känt.27  

 

I denna undersökning tillämpas till viss del den deskriptiva 

undersökningsansatsen, i och med att problemområdet, verkligt värde, inte är 

ett okänt fenomen. Forskning och studier kring ämnet har gjorts vilket medför 

att det redan existerar kunskap och information om verkligt värde. Däremot är 

dynamiken kring omvärderingsmetoden ganska okänt varvid undersökningen 

till viss del även kännetecknas av en explorativ undersökningsansats.   

 
2.2 Kvalitativ eller Kvantitativ? 

 

Det finns bl.a. två forsknings termer som förekommer inom 

samhällsvetenskaplig metodiklitteratur. De mest kända är den kvalitativa och 

den kvantitativa forskningsansatsen. Det ena tillvägagångssättet utesluter inte 

                                                 
26 Patel & Davidsson, 2003 
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det andra, utan inslag kan användas från båda tillvägagångssätten. Skillnaden 

mellan metoderna ligger i huruvida och i vilken mån forskaren har sin 

utgångspunkt. Den mest grundläggande distinktionen mellan de två 

tillvägagångssätten ligger i användningen av ord eller siffror som fundamental 

analysenhet.28 

Kvalitativ metod innebär att forskningen associeras med beskrivning och har 

ord som den centrala analysenheten och därtill även att den tenderar att 

förknippas med småskaliga studier.29  

Kvantitativ forskning har siffror som den centrala analysenheten och 

förknippas med analys och tenderar även att sammankopplas med större 

undersökningar.30  

 

I denna undersökning har forskarna arbetat med både en kvantitativ och en 

kvalitativ undersökningsansats. Den kvalitativa ansatsen har bestått av en rad 

intervjuer med revisorer, och den kvantitativa ansatsen har bestått av insamlat 

material från börsbolagens koncernredovisningar för år 2006. 

 

2.3 Datainsamling 

 
Det finns två former av datakällor, det vill säga sekundära och primära. Från 

början är fakta varken primär eller sekundär, utan det är hur fakta används som 

avgör detta. 

Primärdata är kvalitativ till sin natur och samlas in genom intervjuer, 

observationer och frågeformulär och innebär således ny data som inte 

existerade innan forskaren tog fram den. Denscombe anser att primärdata skall 

användas då forskaren är ute efter en djupare insikt i det aktuella ämnet.  

Kvantitativ forskning medför att forskarna använder sig av material som varit 

tänkt att användas i ett annat syfte och kännetecknas därmed av sekundärdata 

som redan existerar. 

 

                                                                                                                                 
27 Ibid 
28 Denscombe 2000 
29 Ibid 
30 Ibid 
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Författarna inledde undersökningen med att studera redan befintliga teorier, 

som exempelvis tidigare studier som gjorts inom det aktuella området. Detta i 

syfte att ta reda på vilka studier som har gjorts och vad som var det väsentliga 

och intressanta i dessa. Forskarna fann en hel del intressanta artiklar och 

litteraturer i problematiken kring verkligt värde. Däremot var informationen 

kring problematiken med omvärderingsmetoden för tunn. Detta försvårade 

forskarnas avsikter att hitta den relevanta information som var nödvändig i 

syfte att bilda en generell uppfattning om omfattningen av 

omvärderingsmetoden. Det fanns även väldigt få avhandlingar om ämnet. Det 

har tidigare gjorts många avhandlingar om verkligt värde, men däremot väldigt 

få som behandlar omvärderingsmetoden. Bristen på litteraturer, artiklar och 

avhandlingar kring metoden medförde att forskarna använde sig av intervjuer 

med revisorer för att förstärka underlaget i syfte att bilda sig en genomgående 

och riktig uppfattning om omvärderingsmetodens användning. Utifrån främst 

artiklar och revisorers åsikter skapades slutligen författarnas idéer om vad som 

vore intressant att fortsätta undersöka inom det aktuella ämnet. 

 

Författarna kunde konstatera att omvärderingsmetodens konsekvenser endast 

en gång tidigare redan hade studerats i form av en kvalitativ undersökning, 

men att det däremot aldrig hade gjorts en studie innehållande en mix av en 

kvantitativ och kvalitativ undersökning om ämnet. En av IASB: s syften med 

utformandet av standarder är att vägleda företagen och underlätta för de att 

redovisa sina finansiella resultat på ett genomförbart sätt. På vilket sätt och i 

hur hög utsträckning tillämpar då företagen dessa nya standarder och utnyttjar 

exempelvis omvärderingsmetodens fördelar? Av det skälet ansåg författarna att 

det vore intressant att studera omfattningen av omvärderingsmetoden i 

börsbolagen genom en kvantitativ studie av börsbolagens 

koncernredovisningar för år 2006, samt en kvalitativ studie i form av intervjuer 

med auktoriserade revisorer. 

 

Författarna gick tillväga genom att undersöka börsbolagens värdering av sina 

tillgångar i deras koncernredovisningar, i förhållande till IAS 16, IAS 38 och 

IAS 39. Forskarna studerade noterna i koncernredovisningen. Där framgår 

börsbolagens redovisnings- och värderingsprinciper som har upprättats i 
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enlighet med IFRS standarder. Man har specifikt studerat de relevanta noter 

som redovisar börsbolagens värdering av sina materiella anläggningstillgångar, 

immateriella tillgångar samt finansiella instrument. Forskarna har även studerat 

börsbolagens eget kapital och resultaträkning för att hitta tillgångars 

värdeförändringar, i synnerhet då årets förändring av omvärderingsreserv i 

enlighet med omvärderingsmetodens principer. 

 

Primärdatan har samlats in genom kvalitativa intervjuer med auktoriserade 

revisorer från välkända revisionsbyråer. Valet av respondenter är av stor vikt 

för uppsatsens granskning då det skall ha en förbindelse till undersökningens 

perspektiv och syfte. Ett så kallad subjektivt urval innebär att forskarna redan 

har en viss kunskap om det undersökande fenomenet samt väljer de som 

troligen ger den mest värdefulla informationen.31 De aktörer som forskarna 

vänder sig till för att inhämta empirisk data är revisorer som kan leda forskarna 

till en ökad kunskap, vilket inte kan fås genom litteraturstudier.  

 

I denna undersökning har forskarna använt sig av semistrukturerande 

intervjuer, eftersom de bäst uppfyller uppsatsens syfte.  

Gällande revisorerna; att dokumentera deras åsikter och uppfattningar om sitt 

eget arbete?  

Detta innebär att forskarna har haft bestämda frågor om tillämpningen av 

omvärderingsmetoden, men detta till trots så har revisorerna haft stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt, och ändå lyckats få en röd tråd i alla intervjuer 

för att lättare kunna jämföra dessa och dra generella slutsatser utifrån dem.  

Författarnas primärdata för att samla in bakgrund till resultatet bestod av 

realiserade intervjuer, där respondenterna var auktoriserade revisorer och 

godkända revisionsbyråer som noggrant hade valts ut för att passa uppsatsens 

syfte, problem och avgränsningar. Några av dessa respondenter önskade 

anonymitet, vilket forskarna fick ta hänsyn till. Intervjuerna genomfördes via 

telefon och delades in i bokstavsordning A, B, C. Längden på intervjuerna har 

varierat mellan 20-40 minuter I och med att respondenterna fått prata öppet och 

fritt har intervjuerna karaktäriserats av någon form av åsiktsutbyte mellan 

                                                 
31 Denscombe 2000 
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respondenter och forskare. På detta sätt har forskarna först kunnat bilda sig en 

iakttagelseförmåga om vad revisorerna anser om denna metod, för att sedan 

också jämföra revisorernas uppfattning med varandra.  
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3. Referensram 

I detta kapitel redogörs de teorier, redovisningsstandarder och principer som 

är väsentliga i syfte att besvara uppsatsens problemformulering och syfte.  

 

3.1 Definitioner  

 

Definitioner har definierats i syfte att underlätta förståelsen för de olika 

begreppen som är väsentliga för undersökningen. Samtliga definitioner 

återfinns i IFRS/IAS 2007, förutom beskrivningen av Stockholmsbörsen som 

återfinns i Wikipedia, den fria encyklopedin. 

 

Stockholmsbörsen är en marknadsplats för köp och försäljning av värdepapper. 

Olika svenska företag handlar aktier och andra typer av värdepapper som 

exempelvis obligationer, förlagsbevis, premieobligationer, warranter, optioner 

och terminer. 

 

Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång redovisas, efter avdrag för 

ackumulerad avskrivning och ackumulerad nedskrivning. 

 

Återanskaffningsvärde för en anläggningstillgång avses återanskaffningsvärdet 

för en begagnad tillgång med samma prestanda eller återanskaffningsvärdet för 

den del av tillgången som återstår efter ett tänkt avskrivningsförlopp. 

 

Nutida försäljningsvärde av en anläggningstillgång avses, slutligen, 

försäljningsvärdet av tillgången på balansdagen, efter avdrag för 

försäljningskostnader. 

 

Anskaffningsvärde är det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga 

värdet för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid 

tidpunkten för dess förvärv eller uppförande, eller, i tillämpliga fall det belopp 

som hänförs till denna tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med 

de särskilda kraven i andra standarder. 

Avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara 
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belopp över dess nyttjandeperiod. 

Ett nedskrivningsbehov är det belopp med vilket en tillgångs redovisade värde 

överstiger dess återvinningsvärde 

 

Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som 

a) innehas för produktion eller distribution av varor eller tjänster, för 

uthyrning till andra, eller för administrativa ändamål, och 

b)  förväntas användas under mer än en period. 

 

Återvinningsvärde utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde 

och nyttjandevärde. 

 

Nyttjandeperiod är 

a) den period under vilken ett objekt förväntas bli utnyttjat för sitt 

ändamål av ett företag, eller 

b) det antal enheter, eller motsvarande, som förväntas bli tillverkade med 

hjälp av tillgången  

 

En immateriell tillgång är en identifierbar icke monetär tillgång utan fysisk 

form. 

 

Monetära tillgångar är kontanta medel samt tillgångar som omvandlas till 

kontanta medel till fasta eller fastställbara belopp. 

 

En aktiv marknad existerar när samtliga tre villkor nedan är uppfyllda 

a) handeln avser likvärdiga objekt 

b) det finns vanligen intresserade köpare och säljare 

c) prisinformation är allmänt tillgänglig 

 

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs. 
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3.2 Normativ redovisningsteori och Agentteori 

 

De noterade bolag som undersökningen omfattas av upprättar sin 

koncernredovisning genom att tillämpa standarderna i IFRS. Dessa standarder 

bygger på normer och principer som företagen är skyldiga att följa. 

Omvärderingsmetoden är en av de standarder som återfinns i IFRS, och 

därmed agerar de noterade bolagen utifrån den normativa redovisningsteorin. 

Teorier definieras som ”Systematiska studier av ett område med beprövade 

metoder för att erhålla samlad och översiktlig kunskap” 

Redovisnings normgivning bygger på en kombination av vad man anser vara 

principiellt önskvärt och praktiskt genomförbart och följer samma 

utvecklingsmönster som annan lagstiftning och normgivning. Redovisning 

består därför av en ”låg” nivå teori, eftersom den till största del består av 

principer och ”regler”. Man kan säga att alla normativa uttalanden på 

redovisningsområdet alltid bygger på policy. En policy är något som accepteras 

eller förkastas på s.k. ”politiska” grunder, det vill säga huruvida man gillar det 

eller inte. Det råder ingen enighet inom redovisningsforskningen om 

redovisningens syfte varvid det inte heller finns någon gemensam oomtvistad 

utgångspunkt för normativa ställningstaganden. Man bör av det skälet öppet 

redovisa sina ställningstaganden och vara beredd att plädera för dem. Därför 

spelar argumentation en stor roll för de redovisare som arbetar med normativa 

uttalanden, vare sig de är praktiker eller teoretiker. En sådan argumentation bör 

byggas upp utifrån vilka önskvärda mål man vill uppnå med normen, och 

lösningen bör utformas utifrån hur väl den uppfyller det syfte med 

redovisningen man pläderar för.32 

 

Normativ redovisningsteori är motsatsen till exempelvis agentteorin som är 

deskriptiv och går ut på att principaler eller huvudmän, anställer en annan 

agent för att utföra uppdrag. Teorin utgår ifrån vanliga antaganden i traditionell 

ekonomisk teori. Detta innebär att aktörer är rationella och nyttomaximerande, 

samt att teorin fokuserar speciellt på relationer mellan olika aktörer på 

redovisningsområdet. Agentens syfte i redovisning är inte bara själva jobbet i 

                                                 
32 Ibid 
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sig utan han försöker välja en sådan redovisningsmetod som ger maximal vinst, 

som i sin tur ger honom mycket bonus. Denna typ av teori begränsas av 

standarderna i IFRS, som är normativ till sin struktur och inte är 

vinstmaximerande p.g.a. de oenigheter som uppstår av redovisningens politiska 

natur.33 

 

3.2.1 Agentteorins modell 

 
 
 
                                                         Information   

                                                  Resultat 

                                                  Betalning 

  

 

 

 

 

3.3 IASB: Föreställningsram 

 

När IASB bildades var avsikten med bildandet att sträva efter att utforma 

standarder som skulle göra de finansiella rapporterna mer lättförståeliga för 

dess intressenter, underlätta jämförelser mellan företagen, och harmonisera 

redovisningsarbetet.  

Värdering till verkligt värde är en av de standarder som IASB varit med och 

utvecklat. Därför är det av betydelse att syftet med IASB: s föreställningsram 

framgår.34  

 

• Vägleda arbetet med att utforma framtida internationella 

redovisningsstandarder (IAS) och i arbetet med att omarbeta dessa,  

• Vägleda arbetet med att främja utvecklingen mot en harmonisering av 

redovisningsreglering, standarder och metoder för att presentera 

finansiell information 

                                                 
33 Ibid 
34 Ibid 

Agent 
T.ex. revisor och 
företagsledning 

Principal 
T.ex. ägare eller 
företagsledning 
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• Vägleda normgivare i arbetet med att utforma nationella 

redovisningsstandarder  

• Vägleda dem som upprättar finansiella rapporter att tillämpa IAS och 

hantera frågor som ännu inte behandlas i någon IAS 

• Vägleda revisorer då de skall bedöma om de finansiella rapporterna är 

upprättade i enlighet med IAS 

• Vägleda användare vid tolkning av information i finansiella rapporter 

som upprättats i enlighet med IAS. 

 

3.4 IFRS/IAS 

 

Sedan 2005 har IFRS så som de antagits av EU varit de redovisningsstandarder 

noterade företag varit skyldiga att tillämpa vid upprättandet av 

koncernredovisning. I och med att undersökningen sker utifrån de noterade 

bolagens koncernredovisning blir standarden ett naturligt val som 

informationsbas. 

 

3.5 Koncernredovisning 

 
Undersökningen avser de bolag i urvalet som är noterade på 

Stockholmsbörsen, använder IFRS och redovisar sina finansiella rapporter 

enligt principerna för koncernredovisning. 

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med de av EU antagna 

internationella rapporteringsstandarderna, det vill säga IFRS.  

Med internationella rapporteringsstandarder avses i Sveriges bokföringslag och 

i enlighet med EU:s förordning fastställda förfaranden, godkända standarder 

och tolkningar som tillämpas inom EU. Noterna till koncernbokslutet följer 

även den svenska bokförings- och aktiebolagsstiftningen.35 

 

Koncernbokslut baseras på ursprungliga anskaffningsvärden med undantag 

från finansiella tillgångar som kan säljas, finansiella fordringar och skulder 

värderade till verkligt värde via resultaträkningen, derivatainstrument, 

                                                 
35 Smith 2006 
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säkringsobjekt och aktierelaterade transaktioner, vilka värderas till verkligt 

värde. Bokslutsuppgifterna anges i miljoner kronor.36   

 

3.6 Materiella anläggningstillgångar (IAS 16) 

 

IAS 16 är en standard som avser att fastställa hur materiella 

anläggningstillgångar som t ex mark och byggnad, fartyg, möbler och maskiner 

skall redovisas. Syftet är att användaren av finansiella rapporter ska ha 

möjlighet att ta del av informationen om ett företags investeringar i dess 

materiella anläggningstillgångar och eventuella förändringar i dessa typer av 

tillgångar.37 

  

Denna standard praktiseras vid redovisning av materiella 

anläggningstillgångar, undantagen när en annan standard kräver eller tillåter en 

annan redovisningsmetod. Materiella anläggningstillgångar som uppfyller 

villkoren för att redovisas som tillgångar skall redovisas till anskaffningsvärde. 

Avskrivningar ska göras separat när det gäller materiella anläggningstillgångar 

med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens 

sammanlagda anskaffningsvärde. Nedskrivningar görs enligt IAS 36 

nedskrivningar om företaget fastställer att det föreligger ett 

nedskrivningsbehov för en materiell anläggningstillgång.38 

 

Ett företag har två olika metoder att välja mellan som värderingsprincip vid det 

andra redovisningstillfället, och de ska använda samma princip på alla 

materiella anläggningstillgångar.  

Enligt anskaffningsvärdemetoden, skall en tillgång värderas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

ackumulerade nedskrivningar.  

Den andra metoden är omvärderingsmetoden som innebär att när en materiell 

anläggningstillgång, vars verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 

har redovisats som tillgång skall tillgången redovisas till omvärderat belopp. 

                                                 
36 Ibid 
37 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007 
38 Ibid 
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Det omvärderade beloppet utgörs av tillgångens verkliga värde vid 

omvärderingstidpunkten efter avdrag för efterföljande ackumulerade 

avskrivningar och nedskrivningar vid redovisningstillfället.39 

 

För varje slag av materiella anläggningstillgångar skall följande upplysningar 

lämnas i de finansiella rapporterna;  

 

1 de värderingsgrunder som används för att bestämma det uppskrivna 

anskaffningsvärdet,  

2 de avskrivningsmetoder som används, 

      3    De nyttjandeperioder eller avskrivningssatser som används. 
 

3.7 Immateriella tillgångar (IAS 38) 

 

Immateriella tillgångar är resurser som patent, licenser, varumärken och andra 

investeringar i forskning och utveckling. IAS 38 anger hur redovisade värden 

beräknas och den kräver vissa upplysningar. Syftet är att ange hur immateriella 

tillgångar som inte uttryckligen omfattas av andra standarder behandlas i 

redovisningen.40 

I standarden krävs att en immateriell tillgång redovisas i balansräkningen 

endast om angivna kriterier är uppfyllda. Immateriella tillgångar måste 

uppfylla tre kriterier, dessa är identifierbarhet, kontroll och framtida 

ekonomiska fördelar. 

Identifierbarhet betyder i det här fallet att den immateriella tillgången kan 

avskiljas från företag och sälja, licensiera, hyra ut eller byta tillgången eller 

avtalet. Detta kan också uppkomma genom andra juridiska rättigheter, oavsett 

om dessa rättigheter är avskiljbara eller överlåtbara från företaget.  

Att ett företag har kontroll över tillgångar innebär förmågan att kontrollera de 

framtida ekonomiska fördelarna från en immateriell tillgång. Denna typ av 

kontroll har normalt sin grund i juridiska rättigheter, som även gäller i 

domstolen.   

                                                 
39 Ibid 
40 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007 
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Framtida ekonomiska fördelar av en immateriell tillgång och kan bestå av 

intäkter eller medföra kostnadsbesparingar. 

 

Ett företag ska redovisa en immateriell tillgång i balansräkningen endast om 

1. Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras 

till tillgången kommer att tillfalla företaget samt 

2. Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på en tillförlitlig sätt.  

 

Det finns två principer för värdering och redovisning av immateriella tillgångar 

efter det första redovisningstillfället;  

Anskaffningsvärdemetoden innebär att en tillgång skall redovisas till dess 

anskaffningsvärde, efter avdrag för eventuella ackumulerade av- och 

nedskrivningar.  

Enligt omvärderingsmetoden kan tillgången redovisas till omvärderat belopp, 

som är det verkliga värdet vid omvärderingstidpunkten efter avdrag för 

eventuella tillkommande ackumulerade av- och nedskrivningar. Samtidigt så 

tillåter inte omvärderingsmetoden, omvärdering som tidigare har redovisats 

som tillgång eller redovisas till andra belopp än anskaffningsvärde vid första 

redovisningstillfället. 

  

För att fastställa om en immateriell tillgång behöver skrivas ned tillämpar 

företaget IAS 36 nedskrivningar.41 

 

3.8 Omvärderingsmetoden 

 

Enligt omvärderingsmetoden för värdering av materiella anläggningstillgångar 

och immateriella tillgångar, skall man vid bokslutet göra en omvärdering till 

verkligt värde. Omvärderingar skall göras så regelbundet att det redovisade 

beloppet inte väsentligt avviker från vad som skulle fastställas som verkligt 

värde på bokslutsdagen. 

 Enligt IAS 16 som behandlar materiella anläggningstillgångar utgörs det 

verkliga värdet vanligen av marknadsvärdet av tillgången. Marknadsvärdet för 

                                                 
41 Ibid 
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mark och byggnader bestäms oftast genom värderingar av oberoende 

värderingsmän, genom hänvisning till en aktiv marknad. En aktiv marknad 

anses existera om följande tre villkor är uppfyllda: 

 

• handeln avser likvärdiga objekt 

• det finns vanligen intresserade köpare och säljare 

• prisinformation är allmänt tillgängligt 

 

En omvärdering som ökar det redovisade värdet av tillgångar, skall redovisas 

direkt mot eget kapital under rubriken omvärderingsreserv, om tillgången inte 

återför tidigare negativa omvärderingar som redovisats i resultaträkningen. 

Ökningar redovisas som intäkter till den del de återför en värdeminskning av 

samma tillgång, som tidigare redovisats i resultaträkningen. Det som skiljer 

minskningen från ökningen är att minskat värde av tillgångar skall redovisas i 

resultaträkningen. Dock skall minskningen redovisas direkt mot eget kapital till 

den del det finns eventuella befintliga kreditsaldon i omvärderingsreserven vad 

gäller den tillgången. 

 

Enligt standarden skall alla tillgångar inom samma tillgångsslag omvärderas, 

som t.ex. byggnader och maskiner. Vid användning av omvärderingsmetoden 

skall avskrivning och eventuell nedskrivning göras på tillgångar i 

anskaffningsvärdemetoden.42 

 

Enligt IAS 38 som behandlar immateriella tillgångar skall alla tillgångar i 

samma tillgångsslag även redovisas med samma metod om det inte saknas en 

aktiv marknad för dessa tillgångar.43  

 

Omvärderingsmetoden går ut på att man ska omvärdera den immateriella 

tillgången till ett nytt värde, vilket är det verkliga värdet vid 

omvärderingstillfället med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar. Om en immateriell tillgång inte kan omvärderas, p.g.a. av att 

                                                 
42 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007 
43  Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007 
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det saknas en aktiv marknad för tillgången, skall tillgången redovisas till sitt 

anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar.44 

I standarden sägs att aktiva marknader för immateriella tillgångar är sällsynta, 

men att de i undantagsfall kan förekomma för t.ex. fritt överlåtbara taxilicenser, 

fiskelicenser eller tillverkningskvoter. Däremot kan aktiva marknader inte 

finnas för varumärken, utgivningsrätter för tidningar, publiceringsrätter till 

musik och film eller patent, eftersom varje sådan tillgång är unik.45  

 

Vid en omvärdering skall man enligt rent tekniskt hantera tidigare 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar på endera av följande sätt: 

 

a) De ackumulerade avskrivningarna omräknas i proportion till 

förändringen av tillgångens omräknade anskaffningsvärde, så att det 

redovisade nettobeloppet är lika med tillgångens omvärderade belopp. 

Metoden är speciellt lämplig när tillgången värderas till avskrivet 

återanskaffningsvärde med hjälp av prisindex. 

           

b) De ackumulerade av- och nedskrivningarna elimineras mot tillgångens 

omräknade anskaffningsvärde, varefter nettobeloppet omräknas till 

tillgångens omvärderade belopp. Metoden används exempelvis för 

byggnader som omvärderas till marknadsvärde.46 

 

3.9 Verkligt- värde metoden 

 

Vissa typer av materiella anläggningstillgångar, som förvaltningsfastigheter 

och biologiska tillgångar, faller utanför tillämpningsområdet för IAS 16. Vid 

värdering av förvaltningsfastigheter och värdeförändringar tillämpas istället 

IAS 40, och vid värdering och redovisning av biologiska tillgångar tillämpas 

IAS 41. 47 

 

                                                 
44 Ibid 
45 Smith 2006 
46 Ibid 
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Enligt IAS 40 skall ett företag redovisa förvaltningsfastigheter antingen till 

verkligt värde eller till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Om värdering av förvaltningsfastigheter sker till 

verkligt värde innebär detta att fastigheter värderas till det värde de skulle 

kunna säljas till på en väl fungerande marknad.48  

Vid värdeförändringar enligt IAS 40 så skall vinster och förluster som 

uppkommer vid förändring av en förvaltningsfastighets verkliga värde 

redovisas över resultaträkningen för den period i vilken vinsten eller förlusten 

uppkommer. Verkligt värde- metoden skiljer sig således ifrån 

omvärderingsmetoden i och med att orealiserade värdeförändringar påverkar 

resultatet oavsett om de är positiva eller negativa. Företagen behöver inte 

redovisa några avskrivningar eller nedskrivningar vid sådana typer av 

värdeförändringar.49 

 

IAS 41 innefattar ”Jord och skogsbruk” som huvudsakligen behandlar 

värdering och redovisning av biologiska tillgångar. Dessa tillgångar skall enligt 

standarden värderas till det verkliga värdet vid varje redovisningstillfälle, om 

dess värde kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Om värdet inte kan 

uppskattas, värderas tillgången enligt anskaffningsvärdemetoden enligt IAS 16, 

men då endast vid det första redovisningstillfället. Det verkliga värdet av 

biologiska tillgångar skall fastställas utifrån det noterade priset på en väl 

fungerande marknad.50 

 
3.10 Diskussion 

 

Författarna har redogjort för ovanstående utvalda definitioner, standarder och 

teorier då man anser att det kommer att underlätta för läsaren att förstå det 

aktuella ämnet. Definitionerna underlättar för läsaren att förstå utvalda och 

beskrivna standarder samtidigt som de beskrivna standarderna ökar förståelsen 

hos läsaren. De utvalda standarderna är relevanta och kopplade till den 

empiriska delen av undersökningen. Forskarna har beskrivit standarder som 

                                                                                                                                 
47 Smith 2006 
48 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007 
49 Smith 2006 
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omvärderingsmetoden för att läsaren skall få en djupare insikt i tillämpningen 

av omvärderingsmetoden och vilka förutsättningar som krävs för att få använda 

metoden. 

Författarna har redogjort för ovanstående utvalda definitioner, standarder och 

teorier då man anser att det kommer att underlätta för läsaren att förstå det 

aktuella ämnet. Definitionerna underlättar för läsaren att förstå utvalda och 

beskrivna standarder samtidigt som de beskrivna standarderna ökar förståelsen 

hos läsaren. De utvalda standarderna är relevanta och kopplade till den 

empiriska delen av undersökningen. Forskarna har beskrivit standarder som 

omvärderingsmetoden för att läsaren skall få en djupare insikt i tillämpningen 

av omvärderingsmetoden och vilka förutsättningar som krävs för att få 

använda metoden. 

 
 

 

 

                                                                                                                                 
50 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2007 
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4. Empiri  

I detta kapitel redovisas forskarnas kvantitativa studie. Kapitlet inleds med en 

redogörelse av vad forskarna har granskat i företagens årsredovisningar. 

Avslutningsvis analyseras konsekvenser av redovisning till 

omvärderingsmetoden 

 

4.1 Presentation av företagen 

 

Författarna har undersökt 269 börsbolag, men sex stycken har fallit bort p.g.a. 

att de inte upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa bolag upprättar 

sin koncernredovisning enligt U.S GAAP eller motsvarande istället. Resterande 

börsbolag, d.v.s. 262 stycken upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS, 

och uppfyller därmed kriterierna. 

Samtliga bolag som ingår i undersökningen är listade på Stockholmsbörsen. 

Bolagens verksamhetsområden varierar, Vissa bolag är verksamma inom 

informationsteknikbranschen, medan andra bolag är verksamma inom energi, 

finans, hälsovård, industri, konsumentvaror, material, service och 

telekommunikationsbranschen. Studien är inte branschindelad p.g.a. att 

branschtillhörighet inte är av betydelse för undersökningen. 

 

4.2 Börsbolagens värderingsmetod 

 

Författarna har studerat börsbolagens koncernredovisningar i syfte att ta reda 

på hur omvärdering till verkligt värde har använts av dessa bolag. Studien 

påvisar en begränsad användning av omvärderingsmetoden avseende bolagens 

materiella anläggningstillgångar enligt IAS 16. Standarden ger företagen två 

alternativmöjligheter i värderingen av sina materiella anläggningstillgångar vid 

det andra redovisningstillfället, d.v.s. värdering till anskaffningsvärde och 

värdering till verkligt värde.  

Det är endast Investor AB och Active Biotech AB som har valt att tillämpa 

omvärderingsmetoden. Investor AB har redovisat sina rörelsefastigheter till 

verkligt värde enligt omvärderingsmetodens principer, medan Active Biotech 

AB har omvärderat koncernens fastighet till verkligt värde. Resterande 260 
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företag har valt att värdera sina materiella anläggningstillgångar till det 

historiska anskaffningsvärdet. 

Företagen har samma möjligheter i värderingen av sina immateriella tillgångar 

enligt standarden IAS 38. Studien har påvisat att inte ett enda företag har valt 

att använda sig av alternativa omvärderingsmetoden i värderingen av sina 

immateriella tillgångar. 

I värderingen av de finansiella instrumenten enligt standarden IAS 39 så är den 

största skillnaden gentemot de andra standarderna att företagen har rätt att 

redovisa sina finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde redan vid det 

första redovisningstillfället, och det har man utnyttjat. Samtliga bolag har 

nämligen redovisat de finansiella instrumenten till det verkliga värdet. 

 

4.3 Intervjuer med revisorer 

 

4.3.1 Johan Unger på Ernst & Young  
 

Fråga 1. Vad har du för syn på omvärderingsmetoden? 

 

Johan säger att begreppet "omvärderingsmetoden" inte är så bekant för honom 

och hans medarbetare. Han säger att kunder som tillämpar IFRS sällan 

använder sig av metoden. De flesta av hans kunder tillämpar främst 

anskaffningsvärdemetoden. Han anser inte att omvärderingsmetoden är 

tillförlitlig, och upplever den som en sorts luftslott, som i praktiken snarare har 

försämrat redovisningen än förbättrat den. Han är negativ till uppkomsten av 

metoden och anser att den innehåller för många antaganden som skapar en 

osäkerhet kring de risker som följer med i dess användande. Johan säger att 

osäkerhet och många risker kring redovisningen är något som revisorer i största 

möjligaste mån vill undvika, och att de istället vill skapa en trygghet som ger 

en säker och tydlig bild av företagens finansiella rapporter. Johan säger att en 

redovisning med många antaganden blir knepig, och skapar överflödig jobb 

som kan leda till att revisorer blir mer osäkra i sitt arbete. Man måste 

exempelvis hålla reda på de många skattemässiga förutsättningar som gäller 

när man använder omvärderingsmetoden, t.ex. när det gäller maskininventarier 

som hanterar avskrivningar och omvärdering samtidigt.  
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Johan tror inte att omvärderingsmetoden kommer att få bättre chanser i 

framtiden heller, och att den så småningom kommer att dö ut, framförallt nu 

när det är lågkonjunktur. Han anser att metoden helt enkelt är för dålig, både i 

teorin och i praktiken, och refererar till svårigheter med att tyda den teoretiskt, 

samt komplikationer med det praktiska i tillämpningen. Omvärderingsmetoden 

skapades i en tid när det var högkonjunktur, och då var det inte så enkelt att 

hitta brister i metoden, men bristerna har framkommit mycket tydligare under 

dagens lågkonjunktur, och han exemplifierar med att när ett företag gör en 

omvärdering av sina tillgångar i dåliga tider kan det leda till att företaget går 

med förlust eftersom värdet på en tillgång oftast går ner under sådana 

omständigheter.   

 

Fråga 2. Vad anser du om verkligt värde på företagens tillgångar? 

 

Johan anser att verkligt värde metoden är ett flum. Han säger att den skiftar för 

mycket och visar inte hur företagen går för stunden, och detta kan skapa en 

felaktig bild av företagens finansiella situation. Johan hävdar att 

anskaffningsvärdemetoden i samband med en försiktig hantering av företagens 

tillgångar är metoder som kunder och revisorer helst av allt vill jobba med. Han 

refererar till det han nämnt tidigare, nämligen att revisorer i största mån vill 

undvika onödigt risktagande, och pekar på att det är den stora anledningen till 

att han och hans kollegor håller sig borta från metoder som värdering till 

verkligt värde.  

Han säger att en värdering till verkligt värde ofta medför osäkerhet eftersom 

man inte är ägare till den finansiella tillgången förrän man fått sin ekonomiska 

nytta eller avkastning av tillgången. Metoden är teoretiskt svår att tolka, och 

med tanke på att han är en försiktigt inställd revisor så vill han inte vara en 

blind optimist och kasta sig in i saker utan att veta dess konsekvenser.  

Avslutningsvis säger han att verkligt värde metoden inte alls harmoniserat eller 

förenklat redovisningen, utan snarare tvärtom, d.v.s. att metoden är mer 

tidskrävande, ger upphov till större risktagande, samt innehåller osäkrare 

följdeffekter. 
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4.3.2 Lars Ireneus å KPMG 
 
 
Fråga 1. Vad har du för syn på omvärderingsmetoden? 
 
Lars anser sig vara mer av en traditionalist och tycker att det är konstigt att 

tillämpa omvärderingsmetoden framför anskaffningsvärdemetoden. Han 

hävdar att en omvärdering av företagens tillgångar rimligtvis borde leda till 

väldigt mycket svängningar i bokföringen. Det kan man tydligt se under 

framförallt dåliga tider då de företag som värderat upp sina tillgångar under bra 

tider blir tvungna att värdera ner dem under sämre tider. Han anser att metoden 

är utformad på ett konstigt och komplicerat sätt, och tycker inte att det känns 

rätt att använda den.  

Lars säger att det främsta skälet till att omvärderingsmetoden inte används i 

Sverige är för att den är främmande för oss och ger en vilseledande bild. Han 

tycker att metoden inte har harmoniserat redovisningen, utan gjort den allt 

svårare och arbetskrävande.  

Lars hoppas att standardsättarna gör en omvärdering av metodens praxis på ett 

sätt som förenklar förståelsen av den, och även utformar en mer pedagogisk 

lösning för tillämpningen av metoden.   

 
 
Fråga 2. Vad anser du om verkligt värde på företagens tillgångar?  
 

Lars säger att verkligt värde metoden inte är omtyckt av hans kunder, därav 

den bristande användningen av den. Han säger att KPMG använder sig av de 

gamla metoderna, dels p.g.a. att de är säkrare, och dels för att man vet vad man 

ger sig in på, vilket ger deras kunder en trygghet som är viktig för dem. KPMG 

använder även andra metoder i enstaka fall, exempelvis vid uppskrivning av 

fastigheter, men man använder i huvudsak oftast gamla traditionella standarder. 

Lars anser att det blir så ryckigt och ostabilt med värdering till verkligt värde i 

bokföringen, och även svårt att förutse resultatet i den finansiella rapporten, i 

och med att man inte vet vad bolaget har presterat själva och vad som händer 
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utanför företaget. Exempel på detta är när en tillgång eller fastighet ökar i 

värde, eftersom värdeökningen inte nödvändigtvis behöver bero på företagets 

egen verksamhet, utan det kan mycket väl ha med marknadens utveckling att 

göra. Det besvärliga blir då att försöka tolka denna dynamik.  

Lars fortsätter med att säga att de signaler han fått efter att ha gått på några 

kurser inte heller har gett en positiv syn på de nya metoderna. Han tror inte att 

verkligt värde metoden har en framtid, varken i en hög- eller lågkonjunktur. 

Detta gör de flesta revisorer glada för att de vill ju oftast ha något att ta på och 

se siffran framför sig, för att slippa hantera en massa antaganden.  

Lars avslutar med att säga att metoden är alldeles för besvärlig och 

arbetskrävande, eftersom det blir väldigt mycket papper att hålla reda på, vilket 

i sin tur resulterar i en för tilltrasslad redovisning. Han kan tänka sig att även 

skattemyndigheten har många åsikter och funderingar kring verkligt värde 

metoden. Låt säga att man gör en omvärdering till verkligt värde och att det då 

uppstår en intäkt för bolaget. Frågan blir då om intäkten är skattepliktig eller 

inte, och om skattemyndigheten anser den vara det så måste företaget kunna 

visa det, och det är något som kan bli mycket svårt och komplicerad i de fall 

intäkten inte blivit realiserad.  

 

4.3.3 Lars-Göran Linder  
 

Fråga 1. Vad har du för syn på omvärderingsmetoden? 

 

Lars-Göran säger att införandet av den alternativa omvärderingsmetoden är 

mer komplicerad än harmoniserad. Metoden ger användarna ett missvisande 

resultat p.g.a. att man måste hålla reda på så många saker så att om någonting 

går fel så tar det lång tid att åtgärda, speciellt vid bokslut. Ett exempel på det är 

beskattningen eftersom skatteverket inte beviljar avdrag för sådana 

transaktioner som inte har skett.  

Han anser vidare att grunden till omvärderingsmetoden är att man tar hänsyn 

till framtiden där tredje person/köpare oftast är inblandad. Den enda gången ett 

företag vinner på att omvärdera sina tillgångar är när den har en kortsiktig 

tillgång som exempelvis en bil som ska säljas inom de närmaste åren, och då 

kan företaget ta hänsyn till tredje man, för i sådana fall förlorar företaget inte 
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mycket pengar på den. Lars-Göran säger att den besvärliga delen är när man 

som säljare ska ta hänsyn till tredje man när man säljer en tillgång i ett längre 

perspektiv, eftersom det är svårt att avvika och låta någon annan besluta över 

ens redovisning, speciellt en tredje man. På detta sätt gör man som företagare 

stora förluster på sådana affärer, och lösningen på detta är att man använder sig 

utav andra redovisningsprinciper som exempelvis återanskaffningsvärdet, 

verkligt värde eller anskaffningsvärdet.  

 

Fråga 2. Vad anser du om verkligt värde på företagens tillgångar? 

 

Värdering till verkligt värde är ingenting som Lars- Göran rekommenderar. 

Svårigheterna med verkligt värde uppkommer när man ska göra en 

nedskrivningstest. Verkligt värde kan vara bra, men vid köp sjunker värdet 

redan med 25 % och sedan minskar den mer med tiden, och den är dessutom 

svår att förutse eftersom det är svårt att bestämma avkastningskravet och 

framtida marginaler. Det kan sluta med ett helt annat resultat än den man har 

tänkt sig. Han hävdar vidare att verkligt värde i flertalet fall inte skulle 

användas om det inte vore en befintlig standard. Metoden är för riskabel och 

man kan förlora mycket på att använda den, och av den anledningen vill man 

använda andra värderingsmetoder, där han anser att värdering till 

återanskaffningsvärde är den mest omtyckta värderingsalternativet.  

  

4.3.4 Intervju X 
 
Fråga 1. Vad har du för syn på omvärderingsmetoden? 

 

Hon anser att denna metod är väldigt opedagogisk och teknisk krånglig, 

speciellt när företagen ska redovisa värdeförändringen i tillgången beroende på 

om en tillgångs redovisade belopp ökar eller minskar. Angående avskrivningar 

och omvärderingar hävdar hon att det generellt är ett svårare regelverk idag 

jämfört med tidigare, eftersom IAS 16 reglerar både avskrivningar och 

omvärderingar samtidigt. 

Hon menar vidare att omvärderingsmetoden inte bara är komplicerad utan gör 

det mycket lättare för företag att dölja sina värdeförändringar i eget kapital, så 
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det är väldigt viktigt att hennes kollegor verkligen är pålästa och kan sitt jobb 

bra, för det är mer krav på de nu än tidigare. 

 

Fråga 2. Vad anser du om verkligt värde på företagens tillgångar? 

 

Från den gamla anskaffningsvärdeprincipen med avskrivningar går företagen 

nu mot en redovisning med värdering till verkligt värde. Hon anser att det är 

väldigt bra med utveckling mot mer harmoniserade redovisningsprinciper, men 

skulle föredra att det såg lika bra ut under ytan som det gör på ytan. Hon menar 

att det fortfarande finns mycket kvar att arbeta med och pekar på att vissa 

företag utnyttjar de kryphål som finns i standarden på ett felaktigt sätt genom 

att de tar de genvägar som bäst passar deras redovisning, och därigenom 

uppvisar en bättre bild av företagets finansiella position än vad som faktiskt är 

fallet. Med andra ord så är nackdelen med dagens standard jämfört med 

tidigare att det nu är så enkelt för företagen att värdera sina tillgångar till ett 

värde som visar stora belopp i resultaträkningen, men som i själva verket är 

ointressanta värden som ännu inte blivit realiserade. Hon fortsätter med att 

hävda att det inte längre är lika enkelt att redovisa, utan man får lägga ner 

mycket mer tid och fokus och ibland till och med ta hjälp av externa värderare, 

och allt detta kostar företagen mera än tidigare. Avslutningsvis säger hon att 

redovisningen inte har blivit harmoniserad på ett önskvärd sätt utan den har 

blivit mer komplicerad. 
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5. Analys 

 
I detta kapitel analyseras de resultat som respondenterna har frambringat, 
samt kopplar de till de referensramar som har tagits upp under uppsatsens 
gång. 
 
 
IFRS tanke med värdering till verkligt värde har varit att öka jämförbarheten 

och överensstämmelsen i företagens finansiella rapporter, i syfte att utveckla en 

effektivare kapitalmarknad. En av dessa standarder behandlar 

omvärderingsmetoden som ingår i denna process.  

 

Forskarnas syfte med undersökningen har varit att studera i hur hög grad 

omvärderingsmetoden används. För att besvara denna fråga har forskarna valt 

att utgå ifrån problemformuleringen.  

 

I hur stor utsträckning har de noterade börsbolagen anammat 

omvärderingsmetoden i värderingen av sina tillgångar? 

 

Forskarna valde att genomföra undersökningen utifrån en kvantitativ och en 

kvalitativ undersökningsansats. Man ansåg inte att undersökningen skulle 

uppnå sitt fullgoda syfte om man endast valde att basera den på en enda 

undersökningsansats.  

 

Efter kritik av bl.a. forskarna Moonitz & Jordan som hävdade att det 

traditionella värderingssystemet inte visar tillgångars sanna värde ur samtliga 

aspekter beslöt IASB att förbättra värderingssystemet. Ett av dessa steg är 

införandet av ett system som även tar hänsyn till värdeförändringen i tillgången 

efter anskaffandet. Detta menar man ger företagens tillgångar ett riktigare och 

mer relevant värde, och fungerar som en sorts bevis i värderingen av en 

tillgångs marknadsvärde. IASB: s reglering har medfört att företagen numera 

har flera värderingsalternativ i värderingen av sina tillgångar. En av dessa är 

den alternativa omvärderingsmetoden, som går ut på att företagen kan 

omvärdera sina tillgångar vid bokslutet, under förutsättning att man uppfyller 

vissa krav. Alla har dock inte varit överens om kvalitén i utformningen av 
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dessa värderingsalternativ. Detta är bakgrunden till den illvilja som finns 

gentemot värdering till verkligt värde bland de finansiella rapporternas 

användare som ingått i denna studie. Majoriteten av studiens börsbolag och 

samtliga respondenter är kritiska till det sätt som IASB hanterat de 

värderingsprinciper som råder idag, då man bl.a. anser att regleringen är för 

svårtolkad och medför praktiska och teoretiska komplikationer för sina 

användare. 

 

Forskare är kritiska mot den osäkerhet som omger verkligt värde. Man anser att 

det finns en risk att vissa finansiella tillgångar aldrig blir realiserade, och detta 

kan leda till att redovisningen inte överensstämmer med vad som egentligen är 

fallet. Detta kan i sin tur leda till allvarliga konsekvenser eftersom den 

finansiella rapporten under sådana omständigheter riskerar att förlora sin 

trovärdighet. Forskare hävdar att osäkerhetsfaktorn ökar ännu mer p.g.a. att det 

verkliga värdet bestäms av marknaden i form av ett uppskattat värde. De menar 

att trots tillgång till effektiva värderingstekniker och erfarna marknadsaktörer 

kan man inte undgå från det faktum att det uppskattade värdet kan bli felaktig 

och beroende av en rad andra faktorer. Forskare ifrågasätter även relevansen 

till verkligt värde eftersom de finansiella instrumenten inte alltid är kopplade 

till verkligt värde. De anser att den komplicerade och svårbegripliga 

regleringen kring verkligt värde oftast innebär mer satsade resurser och fokus, 

och detta kan leda till att fokusen kring de andra delarna av verksamheten 

förloras och skapar en obalans i organisationen. 

 

De respondenter som ingår i undersökningen är alla eniga i sin syn på 

värdering till verkligt värde. Respondenterna anser inte att standardsättarna har 

utformat metoden på ett smidigt sätt och tycker att den är svår att förstå sig på. 

De anser att metoden endast kan användas i enstaka fall som exempelvis vid 

omvärdering av egna fastigheter, men majoriteten av respondenterna föredrar 

att använda andra alternativa värderingsmodeller.  

Respondenterna hävdar att en omvärdering av företagens tillgångar kan leda till 

stora svängningar i bokföringen p.g.a. den stora kopplingen till 

konjunkturläget. Den ostabila bokföringen kan också bero på att standarden 
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består av alltför många antaganden som för med sig osäkerhet avseende 

tillgångens avkastningskrav och framtida marginaler. Detta kan medföra 

svårigheter i att förutse det finansiella resultatet. Man saknar rejälare och 

grundligare beslutsunderlag, som kan ge en större trygghet och säkerhet i 

bokföringen.  

Värdering till verkligt värde följer kongruensprincipen, eftersom alla 

förändringar i eget kapital förutom utdelningar och nyemissioner kommer till 

uttryck i resultatet för perioden. Detta innebär att resultatet inte behöver vara 

realiserad för att redovisas som en intäkt. Respondenterna anser att osäkerheten 

angående huruvida tillgångar kan realiseras och ge ekonomisk nytta eller 

avkastning kan ge upphov till en otillförlitlig redovisning. Osäkerheten kan 

också försvåra ur ett skattemässigt perspektiv eftersom det blir svårt för ett 

företag att redogöra och skatta för en orealiserad intäkt, och det blir även svårt 

för skattemyndigheten att tolka en sådan transaktion.  

Samtliga respondenter är positiva till IASB: s önskan att vilja utveckla 

redovisningsprinciper som är harmoniserade och mer jämförbara än tidigare. 

Samtidigt är man dock kritiska till det sätt som standardsättarna gått tillväga i 

sin utformning av dessa standarder. Respondenterna anser att standarder kring 

värdering till verkligt värde snarare har försvårat redovisningen än 

harmoniserat den, och anser att det behövs klarare och tydligare reglering av 

normerna. 

 

Kritiken mot omvärderingsmetoden framgår även utav den kvantitativa delen 

av undersökningen. Majoriteten av börsbolagen föredrar att tillämpa 

anskaffningsvärdemetoden framför omvärderingsmetoden för sina materiella 

och immateriella tillgångar vid det andra redovisningstillfället. Det är Investor 

AB och Active Biotech AB som har valt att tillämpa omvärderingsmetoden för 

sina rörelsefastigheter. Även andra börsbolag i undersökningen har haft 

möjligheten att använda sig av omvärderingsmetoden, men man har ändå valt 

att värdera sina rörelsefastigheter till det historiska anskaffningsvärdet, 

framförallt av det skälet som tidigare nämnts, nämligen det teoretiskt och 

praktiskt svårbegripliga regleringen i omvärderingsmetoden till verkligt värde. 
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5.1 Egna reflektioner 

 

Författarna anser sig, efter att ha genomfört en kvantitativ och en kvalitativ 

studie ha ett välgrundat underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om 

graden av omfattning och tillämpning av omvärderingsmetoden till verkligt 

värde i börsbolagen.  

 

Forskarna har förstått tanken bakom IASB: s önskan att harmonisera och 

utveckla alternativa värderingsmöjligheter i syfte att få en mer relevant och 

riktig bild av företagens finansiella rapporter. Men man anser inte att 

standardsättarna lyckats utforma tomvärderingsmetoden tillräckligt effektivt. 

Detta återspeglas i form av det begränsade användandet av 

omvärderingsmetoden i börsbolagens koncernredovisning.  

 

Författarna anser att en omvärdering av företagens tillgångar till verkligt värde 

är positivt och relevant ur den bemärkelsen att värdet visar tillgångens aktuella 

marknadsvärde, eftersom hänsyn tas till värdeförändringen även efter 

anskaffandet. Samtidigt reflekterar man över om värdering till verkligt värde 

verkligen ger den tilltänkta relevansen och överensstämmelsen i den finansiella 

rapporten. Författarna pekar på faktorer som orealiserade intäkters påverkan på 

redovisningen som kan ge en overklig bild av företagets resultat, och det 

faktum att det verkliga värdet kan bli felaktig med tanke på att det är ett 

uppskattat värde som görs av marknadsaktörer. Av den anledningen blir det 

även svårt att förutse resultatet och utforma nästa års budget.  

Författarna reflekterar vidare över de många risker och antaganden som finns 

kring verkligt värde eftersom det kan leda till att man får ett helt annat resultat 

än det som var tänkt från början. Riskerna ligger framförallt i de antaganden 

som företagen måste göra när de ska bestämma den finansiella tillgångens 

avkastningskrav och framtida marginaler.  

Forskarna reflekterar även över det komplicerade i att redovisa 

värdeförändringen i tillgångar, då redovisningen ska göras över eget kapital om 

tillgången ökar, och över resultaträkningen om den minskar. Man anser att 

sådana faktorer kan påverka redovisningen på ett negativt sätt och att värdering 
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till verkligt värde plötsligt riskerar att inte tillföra den tilltänkta relevansen och 

överensstämmelsen i den finansiella rapporten.  

 

Författarna tycker att det är positivt att standardsättare vill ge företagen 

ytterligare möjligheter och alternativ att värdera vissa tillgångar till verkligt 

värde, men det är ingen mening att utforma standarder som sällan används, 

varvid de behöver ses över och bättre anpassas till sina användare. Med andra 

ord anser författarna att man bör effektivisera dessa standarder på ett mer 

begripligt och pedagogiskt sätt, så att de lättare kan tolkas och tillämpas i 

praktiken. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

 

Forskarnas syfte med denna uppsats var att undersöka i hur hög utsträckning de 

noterade börsbolagen anammat omvärderingsmetoden. Detta gjorde man 

utifrån en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsansats. 

 

Det skulle vara intressant att göra en undersökning om samma ämne, men 

denna gång utifrån IASB: s perspektiv i syfte att ta reda på det sätt de arbetar 

på när de utformar sådana standarder som omvärderingsmetoden. Hur går de 

tillväga? Vad använder de för kriterier? På vilket sätt är deras standard nyttig? 

 

En annan intressant vinkling på ämnet skulle vara att man gjorde samma 

undersökning om några år i syfte att ta reda på hur tillämpningen av 

omvärderingsmetoden eller liknande metoder har utvecklats i börsbolagen, 

speciellt med tanke på att standarden är relativt nytt och fortfarande i 

inledningsstadiet. 

 

Det kan också vara intressant att undersöka befintliga standarder liknande 

omvärderingsmetoden som sällan används för att ta reda på varför de 

överhuvudtaget existerar och vilken nytta de egentligen medför.      
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