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Abstract 

 

Title:      To which extent does Swedish companies apply fair value? 

    Valuation of tangible assets following the introduction of IFRS. 

                                              

Purpose: The purpose of this study is to investigate to which extent Swedish 

companies apply fair value. By examining the valuation methods that 

Swedish companies use when they valuate their tangible assets, the pros 

and cons of fair value, motives in the choice of valuation method and 

whether IFRS has made Swedish companies more comparable, the study 

intends to investigate how the fair value is applied by companies in 

Sweden. 

                                             

Method:  In order to carry out this study, a combination of methods were used. In             

the quantitative research approach, the annual reports of all companies 

on the Stockholm Stock Exchange were studied in order to get an overall 

picture of how companies in Sweden values their tangible assets. The 

results of the quantitative study was compiled in a chart. In the qualitative 

research approach, unstructured interviews with companies were 

conducted to gain insight into the business world. The qualitative study 

was assembled in text under headlines compiled by the problems tackled 

in the study: Which valuation method does Swedish companies apply in 

the valuation of tangible assets? Are there any advantages and 

disadvantages fort companies to value at fair value? Are there any various 

motives behind companies choice of valuation method? Has the 

introduction of IFRS led to increased comparability among Swedish 

companies? 
                       

Conclusion:   The study shows that the use of fair value is limited and that fair value 

almost only is applied in the valuation of investment properties. The main 

advantage of fair value that the study highlights is that it gives a true and 

fair view of companies’ financial information. It reflects the reality and 

follow the market up and down. The main disadvantage is that 

implementation can be both costly as well as time consuming. The main 

motives for selecting valuation method is utility maximization, the 

satisfaction of the stakeholders and what provides a true and fair view of 

the financial information. Today Swedish companies mostly use the cost 

method which does not result in an increased international comparability. 

The study shows, however, that Swedish public companies normally 

valuate each asset class in the same way which makes them comparable 

to each other. The study has concluded that Swedish companies does not 

use fair value valuation as much as theory would suggest. 
                                                
 

Keywords:     IFRS, Fair value, Comparability, Harmonization, IAS 

Sammanfattning 



 

 

 

Titel:  I vilken utsträckning tillämpar svenska företag verkligt värde?  

Värdering av materiella anläggningstillgångar efter införandet av IFRS. 

                                                                      

Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning svenska 

företag tillämpar verkligt värde. Genom att undersöka vilka 

värderingsmetoder svenska företag använder sig av vid värdering av 

materiella anläggningstillgångar, för- och nackdelar med verkligt värde, 

motiv vid val av värderingsmetod samt om IFRS lett till att svenska företag 

blivit mer jämförbara ämnar studien till att undersöka hur verkligt värde 

tillämpas av företag i Sverige. 

 

Metod:  För att genomföra den här studien har en metodkombination använts. I den 

kvantitativa forskningsansatsen har alla företag på stockholmsbörsen 

undersöks genom att årsredovisningar har studerats, för att få en 

övergripande bild på hur företag i Sverige värderar sina materiella 

anläggningstillgångar. Resultaten i den kvantitativa studien sammanställdes 

i ett diagram. I den kvalitativa forskningsansatsen har ostrukturerade 

intervjuer med företag genomförts för att få en inblick i näringslivet. Den 

kvalitativa studien sammanställdes i löpande text under rubriker som 

formulerats utefter problemställningarna: Vilken värderingsmetod tillämpar 

svenska företag vid värdering av materiella anläggningstillgångar? Finns 

det några för- och nackdelar för företag att att värdera till verkligt värde? 

Finns det olika motiv bakom företags val av värderingsmetod? Har 

införandet av IFRS lett till att svenska företag blivit mer jämförbara? 
 

Slutsats:  Studien visar att användandet av verkligt värde är begränsat och att verkligt 

värde i princip endast tillämpas vid värdering av förvaltningsfastigheter. 

Den största fördelen med verkligt värde som studien lyfter fram är att det 

ger en rättvisande bild av företagens finansiella information, att det 

återspeglar verkligheten och följer marknaden upp och ner. Den största 

nackdelen är att implementeringen både kan vara kostsam såväl som 

tidskrävande. De främsta motiven för val av värderingsmetod är 

nyttomaximering, det som tillfredsställer intressenter och det som ger en 

rättvisande bild av informationen. Då svenska företag fortfarande till störst 

del använder sig av anskaffningsvärdemetoden har inte den internationella 

jämförbarheten ökat. Studien visar däremot att svenska företag i regel 

värderar respektive tillgångsslag på samma sätt vilket gör dem jämförbara 

med varandra. Studien har kommit fram till att svenska företag inte 

använder sig av verkligt värde värdering i lika stor utsträckning som teorin 

vill ge sken av. 

 

Sökord:   IFRS, Verkligt värde, Jämförbarhet, Harmonisering, IAS 

Förkortningar 

 



 

 

BFL: Bokföringslagen. 

 

BFN: Bokföringsnämnden. 

 

EU: Europeiska unionen. 

 

EG: Europeiska gemenskapen. 

 

FASB: Financial accounting standards board. 

 

IAS: International accounting standard. 

 

IASB: International accounting standards board. 

 

IFRS: International accounting reporting standards. 

 

ÅRL: Årsredovisningslagen. 
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Anskaffningsvärdemetoden: Med anskaffningsvärdemetoden redovisar man tillgången 

till anskaffningsvärdet, med avdrag för avskrivningar enligt plan som anpassats efter 

tillgångens nyttjandeperiod (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013 s.83). 

 

Försiktighetsprincipen: Försiktighetsprincipen är en princip som ska tillämpas vid 

värdering. Principen innebär att rimlig försiktighet ska tillämpas vid värdering 

(Årsredovisningslagen, en guide till god redovisningssed 2007 s.20). 

 

God redovisningssed: Idag definieras god redovisningssed som en traditionell tolkning 

av lag och redovisningsnormer. Utifrån bestämmelsers syfte och allmänna principer ger 

tolkningen uttryck för god redovisningssed (Årsredovisningslagen, en guide till god 

redovisningssed 2007 s.18). 

 

Harmonisering: Harmonisering innebär att nationella regler närmar sig varandra. I takt 

med en ökad ekonomisk internationalisering, finns det en strävan att harmonisera 

redovisningen internationellt. IFRS avser att uppnå en sådan harmonisering (Carrington 

et al 2015 s.18). 

 

Omvärderingsmetoden: Med omvärderingsmetoden skall tillgången med jämna 

mellanrum omvärderas till ett omvärderat belopp, det är i sin tur tillgångens verkliga 

värde (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013 s.83). 

 

Principbaserat regelverk: IFRS är ett principbaserat regelverk och tillåter bedömningar 

spela en större roll i framtagandet av finansiella rapporter, kvantitativt definierade regler 

undviks (Carrington et al 2015 s.79). 

 

Regelbaserat regelverk: Motsatsen till principbaserat regelverk. Regelverket innehåller 

Kvantitativa riktlinjer där bedömningar inte behöver eller inte får göras (Carrington et al 

2015 s.79). 

 

Rättvisande bild: En årsredovisning ska ge en rättvisande bild av företags ställning och 

resultat vilket är det övergripande kvalitetskravet på en svensk årsredovisning. 

Balansräkningen, resultaträkningen och noter ska upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild (Årsredovisningslagen, en guide till god redovisningssed 2007 s.19) 
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1. Inledning 

 

I följande avsnitt presenteras en problembakgrund, en problemdiskussion, 

problemformuleringen och syftet med undersökningen. Nedan följer även ett antal 

problemställningar för att besvara problemet och en beskrivning av hur undersökningen 

har avgränsats. 

 

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Svensk redovisningspraxis har under en lång tid varit i ständig förändring. 1848 trädde 

den första aktiebolagslagen i kraft och tillsammans med 1855 års bokföringslag styrde de 

hur redovisningen skulle se ut i Sverige. Det fanns under de åren inga direktiv för hur 

tillgångar och skulder skulle värderas. Det var i slutet av 1800-talet som svenska företag 

i större utsträckning började värdera omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. I 

och med den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft 1910 tillkom en del 

värderingsbestämmelser avseende främst värdering av tillgångar men det var inte föränn 

1944 års aktiebolagslag tillsammans med 1929 års bokföringslag som mer specifika 

värderingsdirektiv tillkom. Till skillnad från den tidigare aktiebolagslagen blev 

utgångspunkten vid värdering av tillgångar istället historiskt anskaffningsvärde 

(Lundqvist 2014 s.74-75). 

 

Den nya aktiebolagslagen 1975 la större vikt på jämförbarhet och det infördes krav på 

jämförelsesiffror. Värderingsreglerna blev mer omfattande och tydligare krav på 

försiktighet tillkom. Det var i och med den här bokföringslagen som termen god 

redovisningssed uppkom. Syftet med aktiebolagslagen var att göra det enklare samt göra 

kraven mer anpassningsbara till nordiska regler. När lagen utformades togs även 

utvecklingen som skedde inom EG i beaktande. Här kom även fler principer till uttryck i 

lagen, där i bland försiktighetsprincipen (Lundqvist 2014 s.76-77). 
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Den svenska redovisningen med dess lagstiftning, dagens ÅRL och BFL har genomgått 

betydande förändringar. Under 1990 talet innebar anpassningen av EU direktiven en 

omfattande omarbetning av svensk lagstiftning och harmoniseringen av redovisning inom 

EU har utvecklats ytterligare. Principen om att redovisningen skall ge en rättvisande bild 

samt noggranare angivelser kring försiktighetsprincipen blev viktigare och vikten av att 

tillfredställa borgenärers behov av information blev större (Lundqvist 2014 s.77-78). 

 

Från och med 2005 tillämpar alla börsnoterade företag i Sverige IFRS vid upprättandet 

av koncernredovisningen. Det är IASB som ansvarar för utgivningen av IFRS. IFRS är 

ett principbaserat regelverk vilket ställer krav på att bedömningar görs samtidigt som det 

lämnar ett större utrymme för valmöjligheter tillskillnad från regelbaserade regelverk. De 

internationella standards som IASB tar fram ska vila på en föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter. Sverige är idag en integrerad del av ett globalt 

ekonomiskt nätverk där människor, varor och kapital rör sig enklare mellan länder och 

kontinenter än förr i tiden.. Det gör att alla aktörer på marknaden blir allt mer beroende 

av varandra vilket ställer högre krav på den finansiella informationen (Säkerhetspolitik 

2013). Syftet med ramverket är att skapa enighet, jämförbarhet och systematik i de olika 

rekommendationerna som ges ut. Den svenska lagstiftningen anpassas i takt med att 

förordningar från EU antas och skillnader mellan internationella regler och svenska regler 

utjämnas löpande (Fagerström & Lundh 2005 s.9). 

 

En av de standarder som IASB tagit fram är värdering till verkligt värde enligt 

omvärderingsmetoden. Redan 1961 förespråkade Maurice Moonitz verkligt värde men 

det fick inget genomslag och 5 år senare förespråkade även American Accounting 

Association värdering till verkligt värde (Moonitz 1961 s.16). De ansåg att 

anskaffningsvärdemetoden inte uppfyllde relevanskriterier fullt ut men det dröjde fram 

tills 2005 för att värdering enligt verkligt värde skulle slå igenom. Tidigare fanns det 

genom den svenska lagstiftningen bara en metod att välja, värdering enligt historiskt 

anskaffningsvärde men idag gör IFRS det möjligt för företag att välja värderingsmetod. 

De har möjligheten att värdera sina tillgångar till historiskt anskaffningsvärde enligt 

anskaffningsvärdemetoden eller till verkligt värde enligt omvärderingsmetoden (Artsberg 

2005 s.161).   
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      1.2 Problemdiskussion 

 

Det har gjorts många studier kring verkligt värde kontra anskaffningsvärde och 

användandet av värderingsmetoderna. En av de mest omfattande förändringarna och 

enligt IFRS den största möjligheten med ramverket är att kunna välja verkligt värde 

framför anskaffningsvärde men hur många använder sig av verkligt värde? Teoretiskt ger 

IFRS en bild av att mycket är obligatoriskt i ramverket men samtidigt finns det en del 

frivillighet i ramverket (Nobes 2015 s.159).  Möjligheten att välja värderingsmetod 

kvarstår och verkligt värde måste således inte tillämpas. Det här medför frågan kring vilka 

som använder sig av verkligt värde i praktiken vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar och i vilken utsträckning verkligt värdemetoden används i Sverige 

(Christensen & Nikolaev 2011 s. 83). 

 

I och med att man nu kan välja värderingsmetod är det intressant att studera vad som 

motiverar företag att välja den eller de värderingsmetoder de använder sig av (Artsberg 

2005 s.161).  Hjelström och Schuster talar om olika motiv vid val av redovisningspolicys, 

där indirekta kostnader nämns som ett betydande motiv för vilka metoder ett företag väljer 

att använda sig för (Hjelström & Schuster 2011 s.81). Det är intressant att studera 

eventuella för- och nackdelar med verkligt värde då det hänger ihop med de beslut 

företagen tar och bör ingå i de motiv företag har för val av värderingsmetod. Även om 

värderingsmetoden ska leda till en mer rättvisande bild av tillgångarnas värden och 

företagens finansiella ställning kan den medföra att försiktighetsprincipen frångås vilket 

kan ge en felaktig bild av företagens finansiella ställning. Om försiktighetsprincipen 

frångås strider det mot god redovisningssed som är en del av svensk redovisningspraxis 

(Artsberg 2005 s.160).  

 

Då ramverkt IASB har tagit fram till viss del är principbaserat och innehåller principer 

som syftar till att ge vägledning i redovisningen istället för renodlade regler för hur det 

ska gå till, ställs det högre krav på egna bedömningar vilket i sin tur ställer högre krav på 

kompetens hos personalen. Det kan medföra ökade kostnader för företag som inte redan 

besitter den kompetensen vilket kan vara ett möjligt motiv till att inte tillämpa verkligt 
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värde metoden (Hjelström & Schuster 2011 s.81). Det är intressant att ta reda på 

eventuella för- och nackdelar med metoden och om det ligger olika motiv bakom valet av 

värderingsmetod för att ta reda på varför företag väljer att använda sig av verkligt 

värdemetoden respektive anskaffningsvärdemetoden. Det för att kunna se i vilken 

utsträckning verkligt värdemetoden används av svenska företag. 

 

I och med den ökade globaliseringen och att varor, människor och kapital rör sig enklare 

mellan länder och kontinenter syftar IFRS till att öka den internationella harmoniseringen 

genom att öka jämförbarheten i den finansiella informationen med hjälp av verkligt 

värdemetoden. Jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaperna som tillämpandet av 

IFRS ska medföra. Det har debatterats mycket om ramverket verkligen haft den önskade 

effekten med en ökad jämförbarhet (FASB u.å). Huruvida jämförbarheten har ökat och 

ramverket haft den önskade effekten bör bero på huruvida företag väljer att tillämpa 

ramverket och verkligt värdemetoden eller inte. Därför är det intressant att ta reda på i 

vilken utsträckning svenska företag tillämpar verkligt värdemetoden och därefter 

diskutera huruvida jämförbarheten har ökat bland de svenska företagen efter införandet 

av IFRS 2005. 

 

      1.3 Problemformulering 

 

I vilken utsträckning tillämpar svenska företag verkligt värde?  

 

 

      1.4 Problemställningar 

 

 Vilken värderingsmetod tillämpar svenska företag vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar? 

 Finns det några för-och nackdelar för företag att värdera till verkligt värde? 

 Finns det olika motiv bakom företags val av värderingsmetod? 

 Har införandet av IFRS lett till att svenska företag blivit mer jämförbara? 

 

      1.5 Syfte 
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Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning svenska företag tillämpar 

verkligt värde. Genom att undersöka vilka värderingsmetoder svenska företag använder 

sig av vid värdering av materiella anläggningstillgångar, för- och nackdelar med verkligt 

värde, motiv vid val av värderingsmetod samt om IFRS lett till att svenska företag blivit 

mer jämförbara ämnar studien till att undersöka hur verkligt värde tillämpas av företag i 

Sverige.  

       

      1.6 Avgränsningar 

 

Undersökningen har avgränsats till att studera svenska företag noterade på 

stockholmsbörsen som har materiella anläggningstillgångar i balansräkningen utefter 

deras årsredovisningar från 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metod 
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I följande avsnitt beskrivs hur forskarna har gått tillväga för att genomföra den här 

undersökningen. En beskrivning av metoden, populationen och urvalet samt hela 

processen från början till slut. 

 

 

 

      2.1 Val av metod 

 

Vid valet av forskningsstrategi för studien reflekterades det kring huruvida en kvalitativ, 

kvantitativ eller metodkombination skulle tillämpas. För att få en övergripande bild av 

hur företag värderar sina materiella anläggningstillgångar har till stor del en kvantitativ 

forskningsstrategi tillämpats. För att samla in den kvantitativa informationen, har en 

dokumentstudie genomförts genom att årsredovisningar från 2014 har studerats, eftersom 

att informationen är relativt lätt att tolka möjliggjordes det att kunna genomföra en 

totalundersökning på stockholmsbörsen, vilket även medförde att resultaten kunde 

generaliseras (Denscombe 2016 s.319).  För att även få en bild av hur företag i praktiken 

resonerar kring sina redovisningsprinciper, har även en kvalitativ forskningsstrategi 

tillämpats.  

 

Ett mindre urval har valts för den kvalitativa studien då informationen från företagen ska 

bidra som komplement till de kvantitativa resultaten (Denscombe 2016 s.383). För att 

samla in den kvalitativa informationen har en tvärsnittsdesign genomförts då kvalitativa 

intervjuer genomförts vid bestämda tidpunkter (Bell & Bryman, 2013 s.95). Den 

kvalitativa undersökningen genomfördes för att få en inblick i näringslivet och hur 

företagen praktiskt arbetar och resonerar kring värderingsmetoderna. Då både en 

kvalitativ och kvantitativ forskningsansats tillämpats, har således en metodkombination 

genomförts (Olsson & Sörensen 2011 s.55). Valet att göra en metodkombination gjordes 

för att kontrollera fyndens träffsäkerhet, få en mer fullständig bild samt för att få en mer 

utvecklad analys (Denscombe 2016 s. 215). 

 

      2.2 Förstudie 
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I de första skeendena av den här undersökningen genomfördes en förstudie där ett möte 

med Christian Lamrin bokades in. Christian togs in som expert på området då han arbetar 

som revisor på PwC, och har stor erfarenhet av revision i koncerner. Förstudien gjordes 

främst för att se om undersökningen var genomförbar och om den skulle generera ett 

intressant resultat. Mötet ägde rum på PWC i Huddinge där Christian arbetar, för att göra 

det bekvämt för honom. Mötet med Christian och hans synpunkter inom ämnet ställde 

forskarna väldigt frågande till huruvida de verkligen skulle fortsätta med den initiala 

frågeställningen. Han menade att den initiala frågeställningen var svårundersökt och 

ifrågasatte huruvida studien skulle generera ett trovärdigt resultat. Hans synpunkter 

bidrog till att forskarna tänkte om gällande frågeställning och metod, och efter mötet med 

Christian ändrade studien riktning. 

 

Christian menade att då IFRS är principbaserat lämnar det stora möjligheter till egna 

tolkningar av regelverket och att det var mer relevant att fokusera på värderingsmetoder 

istället för vår initiala undersökning som var bredare. Utifrån Christians egna erfarenheter 

är värderingsproblematiken det som är relevant och intressant efter införandet av IFRS. 

Han menade även att det skulle underlätta för forskarna att undersöka 

värderingsproblematiken då informationen finns lättillgänglig i årsredovisningar. Mötet 

med Christian medförde framförallt en förändring i metoden där forskarna gick från att 

ha en renodlad kvalitativ forskningsstrategi till att istället tillämpa en metodkombination. 

Det medförde även idéer kring urvalet, och genererade möjligheten till ett större 

representativt urval, alternativt att eventuellt kunna genomföra en totalundersökning. 

Förstudien bidrog framförallt till att undersökningen hamnade i rätt riktning, och studien 

möjliggjordes. 

 

 

 

 

 

 

      2.3 Population och Urval  
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Den population som valdes ut för den här undersökningen är företag som ingår i en 

koncern som upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS. Urvalsramen togs fram 

utifrån populationen och svenska företag med materiella anläggningstillgångar i 

balansräkningen, noterade på Stockholmsbörsen OMX valdes ut. De här företagen valdes 

ut eftersom att alla företag på stockholmsbörsen är tvingade att upprätta sin 

koncernredovisning enligt IFRS. Stockholmsbörsen ansågs vara en bra utgångspunkt för 

undersökningen då majoriteten av företagen använder sig av IFRS och därför har en 

valmöjlighet att välja värderingsmetod. Det var en bra utgångspunkt för att hitta företag 

som var relevanta för studien samt för att kunna generalisera resultatet.  För att genomföra 

studien har en urvalsram tillämpats där stockholmsbörsen användes som en förteckning 

av samtliga företag noterade på börsen. Urvalsramen tillämpades både vid den 

kvantitativa och den kvalitativa studien (Olsson & Sörensen 2011 s.113). 

 

I den kvantitativa studien genomfördes en totalundersökning då nästintill samtliga enheter 

i urvalsramen undersöktes. Alla enheter togs med i studien, bortsett från de som utgjorde 

bortfallet, eftersom att de inte uppfyllde kraven som ställts i och med avgränsningarna 

(SCB 2016). Årsredovisningen hos alla företag noterade på börsen studerades för att se 

om de var lämpliga för studien och svenska företag med innehav av materiella 

anläggningstillgångar valdes ut för att bidra till resultatet. I och med att nästan hela 

urvalsramen undersöktes gör det resultatet i studien mer generaliserbart (Olsson & 

Sörensen 2011 s.257). Då en totalundersökning på Stockholmsbörsen har genomförts är 

resultatet generaliserbart för svenska företag noterade på Stockholmsbörsen. 

 

I den kvalitativa studien tillämpades samma urvalsram som i den kvantitativa men ett 

urval genomförderas. Urvalet i den här studien var litet och explorativt då det fanns en 

övergripande bild av företagen i urvalsramen (Denscombe 2016 s.63). Med utgångspunkt 

i den kvantitativa studiens resultat ansågs vissa företag mer intressanta än andra för den 

kvalitativa studien. Företag med verkligt värde ansågs mest intressanta för studien, därför 

kontaktades 7 företag med verkligt värde. Utöver de företagen valdes även 3 företag med 

endast anskaffningsvärde ut för att få en bild av båda värderingsmetoderna. De här 10 

företagen valdes ut slumpmässigt genom att använda ”slump” funktionen i Excel (Olsson 
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& Sörensen 2011 s.113). Det var även intressant att få en bild av de 5 företag som visade 

på avvikande beteende, därför kontaktades de. Urvalet i den här studien var litet och 

bidrog med kompletterande information till de kvantitativa data som framtogs. De företag 

som medverkade i den kvalitativa studien utgjorde praktiska exempel för undersökningen 

(Denscombe 2016 s.64). 

 

      2.4 Datainsamling 

 

För att samla in data till den kvantitativa studie användes initialt stockholmsbörsen som 

en lista på svenska företag. Det framtogs en lista via Nasdaq på alla företag som är 

noterade på Stockholmsbörsen och det utgjorde studiens urvalsram. När listan på alla 282 

företag var färdigställd studerades samtliga årsredovisningar tagna från företagens egna 

hemsidor för att se om de passade in på de kriterier som satts för studien, om de var 

svenska företag med innehav av materiella anläggningstillgångar. 256 passade in för 

studien utifrån avgränsningarna som gjorts och tillämpades således i studien. Efter att det 

var fastställt, genomfördes en studie på samtliga av de företagens årsredovisningar. Data 

samlades in separat för varje cap, för att i ett senare skede eventuellt kunna se någon 

skillnad mellan dem. Small cap bestod av 99 företag, mid cap av 90 och large cap av 67. 

Information om hur företagen värderade sina materiella anläggningstillgångar togs ut och 

sammanställdes i ett dokument. 

 

Med utgångspunkt i den kvantitativa studien återfanns en kunskap om företagens val av 

värderingsmetoder, utifrån de resultat som framtogs i den kvantitativa studien kunde ett 

urval framtas för den kvalitativa studien. 15 företag som var intressanta för studien valdes 

ut. De 5 företag som visade på avvikande resultat var en del av de som kontaktades då de 

ansågs intressanta för studien, däremot ställde bara 2 av de företagen upp för några 

kommentarer.  Den initiala kontakten togs via epost, där de fick en kort introduktion om 

vad syftet med studien var. Det var ekonomichefer och koncernredovisningsansvariga 

som kontaktades då de ansågs ha kunskap om ämnet på företagen. Kontakten med 

företagen skedde via epost därefter, och när de gått med på att medverka i studien 

bifogades även frågorna för att de skulle kunna förbereda sig på ett bra sätt inför intervjun. 

Intervjumallen framställdes utifrån problemställningarna, där frågor relevanta för att 
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besvara dem blev en del av mallen. Intervjumallarna bestod av sju respektive fem frågor 

som berörde de områden som studien skulle täcka (Bryman & Bell 2013 s.482). Eftersom 

att frågorna togs fram så att respondenten skulle få möjlighet att svara och associera fritt 

kring ämnet, var intervjumallarna ostrukturerade (Bryman & Bell 2013 s.475). Det 

framtogs två olika mallar, en för de företag som använde sig av både anskaffningsvärde 

och verkligt värde, och en för de företag som endast använde sig av anskaffningsvärde. 

Det gjordes två mallar för att anpassa frågorna efter respondenternas egenskaper. 

Fördelen med att respondenterna fick frågorna innan intervjun skulle genomföras var för 

att de kunde fördjupa sig ännu mer i frågorna och kanske ge mer utvecklade svar. 

Ambitionen var att kunna genomföra personliga intervjuer på deras huvudkontor för att 

göra det bekvämt för företagen (May 2009 s.201). Anledningen till att personliga 

intervjuer genomfördes var för att de är lätta att arrangera samt att de synpunkter och 

uppfattningar som kommer till uttryck endast härstammar från en källa, det vill säga den 

som intervjuas (Denscombe 2016 s. 267). 

 

De företag med huvudkontor i Stockholm ställde upp på att träffas för en personlig 

intervju, dock begränsades den här möjligheten då ett företag hade huvudkontoret på 

annan ort, då blev telefonintervju en mer passande intervjumetod. Personliga intervjuer 

genomfördes med LE Lundbergföretagen, Björn Borg och Boliden medan en 

telefonintervju genomfördes med Catena. Intervjuerna med företagen var olika långa 

beronde på hur mycket de valde att lyfta fram samt om de fick fem eller sju frågor, men 

de fyra intervjuerna tog ungefär 20 minuter. Under intervjun medverkade båda forskarna 

för att de ville få med alla aspekter hos den intervjuade. Fördelen med det är att både det 

som sägs i tal och kroppsspråk kan fångas upp (May 2009 s.4). Då minnet är begränsat, 

valdes det att under intervjuerna genomföra en ljudupptagning för att få med alla svar. 

Ljudupptagning valdes eftersom att det ger en mer permanent och nästintill fullständig 

dokumentation när det kommer till vad som sägs i intervjun (Denscombe 2016 s.280). 

Det medförde att svaren blev lättare att tolka vid transkriberingen och bearbetningen av 

resultatet (Denscombe 2016 s.279). Innan intervjun genomfördes tillfrågades 

respondenten om det var ok med en ljudupptagning då forskarna inte ville få respondenten 

att känna sig utelämnad, obekväm eller hämmad i sina svar (Denscombe 2016 s.280). 
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Med det företaget som befann sig på annan ort, genomfördes en telefonintervju. Den var 

av samma karaktär och samma intervjumall användes. Intervjun genomfördes i ett litet 

rum med ljudisolering, för att inte störa forskarna eller respondenten under 

genomförandet. Båda forskarna var på plats och även den här intervjun spelades in i form 

av en ljudupptagning på telefonen (Olsson & Sörensen 2011 s.160). Under intervjun var 

högtalare på då det gjorde det möjligt för båda forskarna att kunna höra svaren. Att tolka 

respondentens kroppsspråk blev i den här intervjun inte möjligt till skillnad från de andra 

intervjuerna. 

 

Utöver dokument i form av årsredovisningar och de kvalitativa intervjuerna med företag 

har även ett flertal andra källor använts i undersökningen. De litterära källorna som 

tillämpats i studien består av kurslitteratur, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. För 

att erhålla en grundlig kunskap om ämnet har även normgivares hemsidor använts vid 

sidan av de litterära källorna. De här källorna valdes ut för att bistå forskarna med 

kunskap, analysera empirin och bistå vid tolkning av resultaten. (Björklund, Paulsson, 

2003, s.67). 

 

      2.5 Bortfall 

 

I den kvantitativa studien bestod urvalsramen av 282 företag men det var bara 256 företag 

som studerades. 26 företag blev bortfall då de antingen inte var registrerade i Sverige, 

registrerades efter 2014 eller inte hade materiella anläggningstillgångar. Ett bortfall 

tillkom även då en årsredovisning inte hittades. Då studien avgränsats till att studera 

svenska företag noterade på stockholmsbörsen med materiella anläggningstillgångar i 

balansräkningen utefter deras årsredovisningar från 2014 var de inte lämpliga att utgöra 

en del av de företag som studerades i den kvantitativa studien. I den kvalitativa studien 

med samma urvalsram men med ett litet urval bestående av 15 företag var det 4 företag 

som var villiga att medverka i studien. Det ledde till 11 bortfall i den kvalitativa studien.  

      2.6 Presentation av företag i den kvalitativa studien 

 

LE Lundbergföretagen är en koncern tillhörande large cap som värderar sina materiella 

anläggningstillgångar till historiskt anskaffningsvärde och sina förvaltningsfastigheter till 



12 

 

verkligt värde. På LE Lundbergföretagen intervjuades Lars Johansson som är 

ekonomichef på företaget.   

 

Björn Borg är en koncern tillhörande small cap som värderar sina materiella 

anläggningstillgångar till anskaffningsvärde. På Björn Borg intervjuades Caroline 

Wennerholm som är redovisningschef på företaget.  

 

Catena är ett fastighetsbolag tillhörande large cap som värderar sina materiella 

anläggningstillgångar till anskaffningsvärde och sina förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. På Catena intervjuades Peter Andersson som är ekonomichef på företaget.  

Boliden är en koncern tillhörande large cap som värderar sina materiella 

anläggningstillgångar till anskaffningsvärde. På Boliden intervjuades Kristina Linde som 

är chef över koncernredovisningen på företaget.  

      2.7 Bearbetning, analys och slutsats 

 

Vid bearbetning av den kvantitativa datainsamlingen gick forskarna först igenom 

samtliga resultat separat utefter cap och sammanställde det i tre grupper för varje cap 

bestående av företag som använder sig av anskaffningsvärde, företag som använder sig 

av verkligt värde och en grupp med avvikande resultat. Det var fem företag som avvek 

från de övriga, 3 av företagen hade förvaltningsfastigheter som värderades enligt 

anskaffningsvärdemetoden medan 2 hade mer otydligheter vilket gjorde att de företagen 

kontaktades för en kommentar om vad de gjort för värdering och vad de avvikande 

resultaten egentligen avsåg för något.  

 

Active Biotech värderar sina materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde och 

koncernens fastighet enligt omvärderingsmetoden enligt årsredovisningen 2014. Magnus 

Svensson på Active Biotech kontaktades och gav följande svar.  

 

”Våra materiella anläggningstillgångar har historiskt alltid värderats 

enligt anskaffningsvärdemetoden och vad jag vet har inget annat varit 

aktuellt eller uppe till diskussion Vår fastighet återköptes från ett sale-
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lease-back avtal i början av 2000-talet och värderades då enligt 

omvärderingsmetoden.” 

 

Collector bank värderar sina materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde och 

har en obebyggd tomtmark som står som förvaltningsfastighet värderad till 

anskaffningsvärde enligt årsredovisningen 2014. Pia-Lena Olofsson, ekonomichef på 

collector bank kontaktades och gav följande svar.  

 

”Det var en pant som vi fick och som vi sedan har sålt av.” 

 

Då de här två företagen inte riktigt har samma egenskaper som de övriga i gruppen, det 

vill säga att Collector Banks “förvaltningsfastighet” egentligen var en pant och Active 

Biotechs “rörelsefastighet” återköptes från ett sale-lease-back avtal har det valts att inte 

lägga någon större vikt vid de senare i studien.  

 

Alla företagen i studien samlades upp i grupper för att se vilka företag som använder sig 

av respektive metod samt för att se vad för typ av materiella anläggningstillgångar de 

väljer att värdera utifrån en viss metod. Det gjordes även en sammanställning med alla 

företagen tillsammans. Resultaten sammanställdes sedan i ett stapeldiagram bestående av 

de tre capen och totalen för att enkelt få en överblick över hur värderingen ser ut bland 

svenska företag. Den kvantitativa studien kommer i empirin benämnas som ”tillämpning 

av verkligt värde i praktiken”.  

 

Vid bearbetning av de kvalitativa intervjuerna sammanställdes de svar som erhölls av 

företagen löpande under rubrikerna nedan som utformats utefter problemställningarna:  

 

 Tillämpning av verkligt värde i praktiken 

 För- och nackdelar med verkligt värde 

 Motiv för val av värderingsmetod 

 IFRS och jämförbarhet.  
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Även den kvantitativa studien, och en stor del av den teoretiska referensramen 

sammanställdes under samma rubriker för att göra det enklare för läsaren att följa med i 

hela processen. Den kvalitativa studien benämns i empirin som ”En inblick i 

näringslivet”. 

 

När all data var bearbetad genomfördes en analys av empirin. I analysen vägdes och 

jämfördes insamlad data med de olika teorierna i studien för att finna likheter och 

olikheter. Analysen sammanställdes under samma rubriker som nämnt ovan för att 

bibehålla konsekvens i studien. När analysen var färdigställd presenterades en slutsats där 

problemformuleringen, problemställningarna och syftet förenades ihop med de resultat 

som åskådliggjorts. Därefter genomfördes en empiridiskussion där resultaten 

diskuterades utifrån analysen och tolkningar. Det genomfördes även en metoddiskussion 

där metoden som användes diskuterades utifrån för- och nackdelar med de valda 

metoderna. Utefter studien diskuterades det sedan vad som skulle vara intressant att 

forska vidare kring.  

 

      2.8 Validitet och Reliabilitet 

 

Validiteten avser att studien faktiskt mäter det som är relevant i kontexten. Begreppet 

avser att mäta hur väl forskaren lyckas att mäta det som var avsett att mätas (Olsson & 

Sörensen 2011 s.124). Det finns två typer av validitet, intern validitet och extern validitet. 

Den externa validiteten berör huruvida undersökningen är generaliserbar eller inte. För 

den kvantitativa undersökningen i studien är den externa validiteten därför väldigt hög, 

då den bidrar med ett generaliserbart resultat (Olsson & Sörensen 2011 s.267). 

Anledningen till att resultatet går att generalisera är för att hela urvalsramen togs med i 

undersökningen, det gjordes eftersom att forskarna ville uppnå en högre validitet med 

undersökningen. Risken med kvalitativ forskning är att den externa validiteten ofta är 

väldigt låg då endast en liten del av urvalsramen undersöks, vilket är fallet i den här 

studien. Det medför att den kvalitativa undersökningens resultat inte går att generalisera 

(Denscombe 2016 s.378). Forskarna har haft det i åtanke vid val av metod, därför valdes 

metodkombinationen för att öka träffsäkerheten och validiteten i undersökningen, för att 

stärka den totala undersökningens validitet (Denscombe 2016 s.230).  
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Metodkombinationen användes för att försäkra forskarna om att tilliten i de data som 

framtagits i respektive studie var på rätt spår (Denscombe 2016 s.411). Den interna 

validiteten har forskarna tagit hänsyn till genom att de utgått tydligt från ett syfte och 

problemställningarna när information för studien framtogs. Intern validitet är ett begrepp 

som speglar hur väl de teorier och begrepp som använts speglar det empiriska i studien. 

Under arbetets fortlöpande har forskarna fått konstruktiv kritik från handledare och 

experter inom området vilket har gjort att studien präglats av mer relevanta teorier än om 

kritiken uteblivit, vilket har stärkt den interna validiteten (Denscombe 2016 s.410).  

 

Reliabiliteten i en undersökning ska mäta om undersökningen är tillförlitlig och stabil. 

Den mäter hur mycket resultatet i studien har påverkats av andra omständigheter 

(Denscombe 2016 s. 278). Det är svårt att mäta reliabiliteten i den kvalitativa 

undersökningen då egna värderingar och erfarenheter hos forskarna kan påverka resultatet 

vid exempelvis de personliga intervjuerna (May 2009 s.182). Forskarna har däremot 

försökt hålla den kvalitativa undersökningen objektiv för att inte dra ner på reliabiliteten 

men är medvetna om att det kan ha haft en inverkan på den. I den kvantitativa studien är 

det enklare för andra att kontrollera om resultaten är ”korrekta” då årsredovisningarna går 

att hitta och det då är lättare att replikera studien till skillnad från den kvalitativa studien 

där sociala aspekter automatiskt vägs in. Vid en personlig ostrukturerad intervju som 

använts i studien, är varje tillfälle unikt. Forskarna kan tolka svar som inte bara är verbala 

utan även väga in respondentens kroppsspråk och därefter tolka resultaten på olika sätt 

(Denscombe 2016 s. 278). Det går således inte att replikera den kvalitativa studien i den 

här undersökningen på samma vis vilket påverkar reliabiliteten negativt medan 

replikbarheten i den kvantitativa studien påverkar reliabiliteten positivt (Olsson & 

Sörensen 2011 s.123).  

 

3. Teoretisk referensram 

 

I det här avsnittet följer en presentation av de teorier som bidragit till utformandet av 

undersökningen och de vetenskapliga artiklar som tillämpats i tolkningen av studiens 

resultat. Även information om IAS förordningar bifogas i det här avsnittet. 
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      3.1 Tillämpning av verkligt värde i praktiken 

 

Under de senaste åren har FASB och IASB gått mot en mer omfattande användning av 

verkligt värde. Förespråkare av verkligt värde hävdar att det är en mer relevant 

värderingsmetod för intressenterna och att det ger högre transparens. Den här tron väcker 

en annan fundering när det kommer till verkligt värde, är det tillräckligt tillförlitligt och 

tillräckligt osårbart för manipulation av företagsledningen när det kommer till den 

finansiella informationen? (Christensen, Nikolaev 2009 s.8). Shipper argumenterar för att 

verkligt värde värderingar inte kräver en fungerande marknad för att vara en pålitlig 

värderingsmetod (Shipper 2005 s.125). Trots dess förespråkares argument existerar 

fortfarande en stor oro hos utövarna huruvida verkligt värde är pålitligt eller inte 

(Christensen, Nikolaev 2009 s.8). 

 

Christensen och Nikolaev har genomfört en studie där de undersöker vilka företag som 

väljer verkligt värde kontra anskaffningsvärde. Studien grundar sig i att undersöka hur 

det används i praktiken, och inte i teorin. De har undersökt materiella 

anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter. Undersökningen gick ut på att 

jämföra hur många företag i Tyskland och Storbritannien som väljer att värdera sina 

tillgångar till verkligt värde samt att finna ett samband mellan valen. Christensen och 

Nikolaev definierar verkligt värde som ett åtagande att omvärdera tillgångar varje gång 

deras bokförda värde väsentligt avviker från marknadsvärdet (Christensen, Nikolaev 

2009 s.6). Efter övergången till IFRS valde endast 1 % av företagen att gå över till att 

värdera minst en kategori i sina materiella anläggningstillgångar till verkligt värde, totalt 

3 % valde att använda verkligt värde för minst en kategori av de materiella 

anläggningstillgångarna. Det stödjer inte förväntningarna som IASB uttalat sig om, att de 

flesta ska värdera sina materiella anläggningstillgångar till verkligt värde, utan tvärtom, 

det genomsnittliga företaget väljer att värdera sina materiella anläggningstillgångar till 

anskaffningsvärde framför verkligt värde (Christensen, Nikolaev 2009 s.3). I kategorin 

förvaltningsfastigheter valde nästintill hälften att värdera sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde.  
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Företagen som var med i studien kan välja mellan anskaffningsvärde och verkligt värde 

för de icke finansiella tillgångarna. Studien har kommit fram till att den obesvarade 

praktiken för IFRS till viss del har att göra med att företagen ser det som mer kostsamt 

att värdera till verkligt värde då det är ett mer omfattande arbete. Med få undantag fann 

dem att det verkliga värdet används mer uteslutande på egendom. 3 % av företagen som 

undersöktes använde verkligt värde på sina rörelsefastigheter medan 47 % använde 

verkligt värde på sina förvaltningsfastigheter. De fann även att företag med mindre 

tillväxtmöjligheter (större företag) var mer benägna att engagera sig i verkligt värde 

värderingar än de mindre företagen som har en större tillväxtpotential (Christensen, 

Nikolaev 2009 s.25). Sammanfattningsvis finner forskarna att bevisen överensstämmer 

med observationen att företag inte uppfattar nettovinsterna av att redovisa till verkligt 

värde, och att nettovinsterna ibland kan överstiga vinsterna med att redovisa till 

anskaffningsvärde (Christensen, Nikolaev 2009 s.26). 

 

Det är nu över tio år sedan ett tvingande IFRS infördes för de börsnoterade bolagen i 

Sverige. Christopher Nobes genomförde en undersökning huruvida IFRS används av 

EU:s medlemsländer, och om EU omfattande använt sig av verkligt värde när det kommer 

till att värdera sina tillgångar? Han lyfter fram tre sammanhängande frågor: förekomsten 

av verkligt värde i praktiken, huruvida EU:s införande av IFRS har fått ett genomslag 

samt om verkligt värde kraven framställer IFRS som illegalt i EU (Nobes 2015 s.166).  

 

Nobes anser att IASB under de senaste 15 åren inte har introducerat en bra grund för 

verkligt värde när det kommer till de vanligaste typerna av tillgångar eller skulder. I de 

gamla standarderna har det funnits ett par förlängningar för användandet av verkligt 

värde, men bara för de ovanligare tillgångarna i företagen. Ett av problemen med verkligt 

värde är att många av de nya standarderna skrivna av IASB, varken innehåller krav eller 

tillstånd för att använda verkligt värde (Nobes 2015 s.159).  För en stor del av de företag 

som använder IFRS, har användandet av verkligt värde i praktiken begränsats till endast 

en minoritet av företagets tillgångar och skulder, och det gäller oftast en liten andel av 

deras finansiella poster. Således är ett omfattande användande av verkligt värde under 

IFRS en myt. Verkligt värde används ofta i en rad olika omständigheter som ett sätt att 
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hjälpa till att bestämma den initiala kostnaden för en tillgång, men det är troligtvis fallet 

eftersom det inte finns något bättre alternativt sätt att göra det på (Nobes 2015 s.159 ).  

 

Om man bortser från ett par gensvar länkade till upplevd överanvändning av verkligt 

värde, har EU:s samråd gett ett kraftfullt stöd till användningen av IFRS. Det här 

innefattar svar från alla medlemsländer, inkluderat de mer skeptiska länderna som 

exempelvis Frankrike. Nobes drar slutsatsen att det kommer att ske en viss förändring när 

det kommer till hur IFRS ska införas. Det finns omfattande forskning om hur IFRS 

regelverket gett positiva effekter, men den forskningen är däremot mindre entydig (Nobes 

2015 s.161).  Myten om verkligt värde utgör en del av bakgrunden till en kampanj som 

genomförts av ett mindre antal investeringsgrupper. Särskilt i Storbritannien där vissa 

grupper motsätter sig IFRS på grund av att det skulle leda till en “oförsiktig” redovisning, 

speciellt i verkligt värde frågan. Oppositionen har även inkluderat två rättsuttalanden som 

tyder på att rapportering under IFRS skulle kunna vara olagligt. Nobes drar dock 

slutsatsen att de argumenten de lägger fram inte är särskilt övertygande (Nobes 2015 

s.164). 

 

      3.2 För- och nackdelar med verkligt värde 

 

Mard, Hitchner och Hyden hävdar i “Valuation for financial reporting. Fair value, 

measurements and reporting” att företags finansiella rapportering stod vid ett vägskäl 

efter Enron skandalen. Den ena vägen ledde in i en principbaserad rapportering, där regler 

och regleringar skulle ersättas av vägledande föreskrifter vilket var normen i Europa och 

terra incognita (okänd mark) för amerikanska företag. Förespråkare hävdar att den ökande 

strömmen av nya standarder och regleringar skapar ett ohanterligt system. Kritiker svarar 

med att om de existerande reglerna misslyckades med att motverka korruption och skapa 

insyn, är ett system baserat på vaga uttalanden dömt till att misslyckas. Den andra vägen 

innebar en fortsatt rad förändringar av status quo, som utan tvekan skulle öka 

komplexiteten även om målet skulle vara att förbättra transparens och tillförlitlighet. 

Frågorna understryks av problematiken kring huruvida verkligt värde används eller inte. 

Sarbanes-Oxley var ett startskott för förändringen som skulle komma framöver och ha en 

stor inverkan på företagsekonomi (Mard, Hitchner & Hyden 2008 s.1). FASB och IASB 
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har som mål att göra redovisning principbaserad, internt konsekvent, internationellt 

konvergerande och att den ska leda till en finansiell rapportering som tillgodoser 

information nödvändig för investeringar, krediter och andra finansiella beslut (Mard, 

Hitchner & Hyden 2008 s.2). 

 

Historiskt har den finansiella rapporteringen rört sig bort från värdering av tillgångar och 

skulder till anskaffningsvärde mot värdering till verkligt värde. De normgivare som sätter 

redovisningsstandarderna i USA och internationellt utökar sin betoning på redovisning 

med verkligt värde för att de anser att det ger mer relevant information till användarna av 

den finansiella informationen (Mard, Hitchner & Hyden 2008 s.3). Förespråkare för 

redovisning till verkligt värde i den finansiella rapporteringen menar att sådana standarder 

gör finansiell information mer relevant och förbättrar insynen till företagen för 

intressenterna. De hävdar att tillgångar, skulder och resultat som bygger på verkliga 

värden snarare än på historiska kostnader, tillgodoser mer relevant information till 

användarna och att förändringen är nödvändig (Mard, Hitchner & Hyden 2008 s.4). 

Kritiker av redovisningen till verkligt värde hävdar att värderingar blir alltför subjektiva 

och komplexa. Att värdering till verkligt värde onödigt ökar volatiliteten av resultatet. 

Revisorer står för en stor del av den här kritiken. Trots kritiken kring verkligt värde, går 

standarderna mot verkligt värde för att göra den finansiella rapporten mer relevant för 

användarna (Mard, Hitchner & Hyden 2008 s.4). 

 

Morris med flera hävdar i sin studie “Preparers’ Perceptions of the Costs and Benefits of 

IFRS” att företag kommer se fördelar med upprättandet av finansiella rapporter enligt 

IFRS. Fördelar som en förbättrad tillgång till internationella kapitalmarknader och lägre 

kapitalkostnader. Rådet för finansiell rapportering stöder uppfattningen om att en enda 

uppsättning redovisningsstandarder i större kapitalmarknader kommer att underlätta 

gränsöverskridande jämförelser för investerare. Att de även kan minska 

kapitalkostnaderna samt hjälpa företag som vill anskaffa kapital eller etablera sig 

utomlands (Morris et.al 2014 s.158). 

 

De svårigheter och nackdelar som studien kom fram till var att upprättandet av finansiella 

rapporter enligt IFRS är tekniskt utmanade och att det finns en stor osäkerhet kring 
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beräkningen, tolkningen och tillämpningen av de nya normerna. Bristen på etablerad 

tolkning i ett tidigt skede försvårade den övergripande planeringen. Den största kostnaden 

har varit den interna personalens tid och engagemang, och en stor ansträngning har krävts 

för att slutföra övergången till IFRS. Revisorerna ansåg att införandet var problematiskt, 

utmanande och krävande då de hamnade i tidsnöd efter att ha inväntat materialet. De 

antydde att det fanns en tydlig brist på konsekvens, var kostsamt och tidskrävande (Morris 

et.al 2014 s.159). 

 

Den största fördelen studien talar om är den förbättrade förmågan att öka eller minska 

intäkter och skulder via värderingar. Den övergripande tonen från respondenterna efter 

införandet är pessimistisk, framförallt kring rapporteringen. De menar att kostnaden att 

implementera IFRS är betydande för små företag och att det återstår att se om införandet 

genererar fördelar (Morris et.al 2014 s.160). IFRS kräver ökade personalinvesteringar då 

det krävs mer utbildning. En del av de äldre revisorerna har svårt att anamma nya 

teknologier och revisionsarvodet ökar kraftigt (Morris et.al 2014 s.162). De menar att det 

är ett slöseri med tid och ansträngning samt att det är komplext utan nytta. Studien menar 

däremot att en övergång är nödvändig och att majoriteten av kostnaderna är 

engångskostnader och att fördelarna kommer bli tydligare under de kommande åren. På 

längre sikt kommer den totala nyttan väga upp för de nuvarande 

inkorporeringskostnaderna. De svårigheter som upplevs i början relaterar till kännedom 

av principerna och processen, vilka med tiden kommer bli förstådda och accepterade. 

Förespråkare menar att det ger långsiktiga fördelar men en betydande påverkan på kort 

sikt (Morris et.al 2014 s.160). 

 

Att använda sig av anskaffningsvärdemetoden vid värdering av tillgångar har i många fall 

lett till att värdet på tillgångarna inte varit korrekta ur ett marknadsperspektiv. Nordlunds 

avhandling visar att användningen av verkligt värde har lett till en situation vid flera 

tillfällen där de flesta siffrorna i balans- och resultaträkningarna är mer korrekta och mer 

rättvist speglar verkligheten (Nordlund 2008 s.3).  

 

Susan Schmidt Bies lyfter fram att på grund av att många tillgångar och skulder saknar 

en fungerande marknad, blir metoderna för att avgöra deras verkliga värde ofta väldigt 
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subjektiva. Vilket i sin tur gör att värderingarna blir mindre pålitliga än om exempelvis 

anskaffningsvärdemetoden skulle användas (Schmidt Bies 2005 s.26). 

 

      3.3 Motiv för val av värderingsmetod  

 

Hjelström och Schuster har undersökt vilka incitament som påverkar ett företag vid val 

av redovisningsregler samt hur de resonerar vid val av hur de anpassar standarderna i 

IFRS till sitt företag. De har jämfört teorier kring valen med hur utfallet blir i praktiken, 

i andra teorier lyfts det fram att företagsledningen alltid har både för- och nackdelar i 

åtanke när det gör ett val kring redovisningsprinciperna. Hjelström och Schulster hävdar 

att det inte är fallet i praktiken, där företagsledningen oftast endast lägger vikt vid vilka 

kostnader en regeländring kan medföra. De lyfter fram tre incitament till varför Svenska 

företag inte valt att använda omvärderingsmetoden fullt ut. De tre incitamenten som de 

identifierat i sin studie som motiv till beslut, och varför man väljer en viss 

redovisningspolicy är: kapitalbaserade motiv, kontraktbaserade motiv samt politiska 

motiv. Exempel på kapitalbaserade motiv är att företaget väljer att redovisa på det sättet 

som visar på bättre resultat för att tillfredsställa intressenterna (Hjelström, Shuster 2011 

s. 78). 

 

Hjelström och Schuster vill även understryka att företagsledningen uppfattar betydande 

indirekta kostnader som uppkommer för att företagen ska följa de regler som sätts upp. 

Ett exempel på det är vid användning av IFRS 13 då företaget kan värdera sina materiella 

anläggningstillgångar till verkligt värde istället för anskaffningsvärde. Vid värdering till 

verkligt värde uppkommer fler krav på företagen i redovisningen, vilket kan göra det mer 

komplicerat och mer tidskrävande för ett företag när de ska bedöma värdet på sina 

tillgångar. Den extra tid och det arbete som läggs ner under den tiden, är en indirekt 

kostnad för företaget (Hjelström, Shuster 2011 s. 81). Ett företag kan göra en bedömning 

av hur de här indirekta kostnaderna står i proportion till nyttan med standarderna. Ökade 

löner, revisionskostnader samt skattekostnader måste vägas mot den eventuella nyttan 

regelanvändningen kan medföra. (SOU 2003:71) 

 

De ger även förslag på hur IASB ska få fler företag att värdera till verkligt värde. De 
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tycker att de tydligare borde beskriva och motivera varför en viss standard skapar nytta 

samt användarbarhet för intressenter och därmed även för företaget. I dagsläget menar 

dem att ett stort fokus ligger på vilka kostnader det kan medföra, och inte vilken nytta det 

istället ger. Att företag och intressenter i första hand fokuserar på kostnader istället för 

nytta är på grund av att det är lättare att uppskatta kostnaderna och ibland kan det vara 

svårt att se vilket nytta det kan medföra (Hjelström, Shuster 2011 s. 83). 

 

      3.4 Beslutsfattande 

 

En grund för många av de teorier som finns om beslut och beslutsfattande är begreppet 

rationalitet. Begreppet är inte bara analytiskt utan även värderande. Många av de 

ekonomiska modellerna har sin utgångspunkt i Homo oeconomicus, det latinska 

begreppet betyder att människan är ekonomiskt rationell i sina beteenden (Alvehus & 

Jensen 2015 s.281). Teorin lyfter fram flera brister, dels att människan inte har tillgång 

till all information samt att människan i sin kognitiva kapacitet även har brister vilket 

leder till att besluten baseras på begränsad och selektiv information. Människan kan inte 

hantera för mycket information på en gång (Alvehus & Jensen 2015 s.281). 

 

Rational choice theory är en teori om beslutsfattande framtagen av Herbert Simon 1945. 

Teorin förutsätter att individer ämnar att maximera sin egen nytta genom de beslut de 

fattar. Teorin skiljer på rationella och icke-rationella beslut där rationella beslut beaktar 

så mycket information som möjligt vid beslutstagandet medan de icke-rationella besluten 

inte beaktar all relevant information. Vidare skiljer Simon på objektivt rationella beslut 

och subjektiva beslut. Med subjektiva beslut menar han att ett beslut alltid är påverkat 

och färgat av de som fattar beslutet. Det finns därför inga perfekta beslut då perfekta 

beslut förutsätter optimal kunskap och information om de förutsättningar som påverkar 

ett beslut. Eftersom människor inte kan ta med alla variabler blir beslutet i bästa fall 

tillfredställande, snarare än optimalt. Simon menar att den kognitiva förmågan människor 

har är en begränsande faktor som måste diskuteras i en beslutsteori. Vidare talar han om 

bounded rationality, ”begränsad rationalitet” (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2012 s.119). 
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Inom en organisation finns det ofta motstridiga mål, mål som lönsamhet på kort sikt 

respektive lönsamhet på lång sikt. De här målen kan sättas i konflikt och därför måste 

beslutsfattare hantera de konflikterna. Fokus inom organisationer ligger på de 

målsättningar som ligger närmst i tiden (sequential attention to goals), det vill säga att 

organisationen hanterar de problem som ligger närmst i tiden. Det kallas för ett reaktivt 

beteende (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012 s.120). Vidare undviker 

organisationer osäkerhet vilket innebär att det är enklare att fatta säkra kortsiktiga beslut 

snarare är långsiktiga osäkra beslut. Det är dessutom det som är direkt problematiskt för 

den dagliga verksamheten som en organisation kan fatta beslut om, något som även det 

leder till kortsiktiga beslut. Slutligen är beslutsfattandet beroende av organisationens 

förmåga att anpassa sig till en föränderlig värld. En organisation anpassar sig till nya 

förhållanden genom att en organisation har förmåga till organisatoriskt lärande, något 

som underlättar att organisationens långsiktiga mål uppnås (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2012 s.120). 

 

      3.5 IFRS och jämförbarhet 

 

IFRS är en uppsättning redovisningsstandarder utvecklade och underhållna av IASB. 

Avsikten med IFRS är att standarderna ska kunna tillämpas globalt och konsekvent 

genom utvecklade, tillväxt- och utvecklingsländer. Ramverket ska även tillgodose 

investerare och användare av finansiella rapporter möjligheten att jämföra ekonomiska 

resultat för börsnoterade företag med sina internationella kollegor (IFRS 2016). IFRS 

utgår från ett principbaserat synsätt vilket ger företag möjlighet att anpassa sina 

finansiella rapporter utifrån verksamheten. Verksamhetsanpassning av 

redovisningsprinciper ställer samtidigt krav på koncernerna att upplysa om hur de 

finansiella rapporterna påverkats av de val som gjorts vid klassificering och värdering 

(Finansinspektionen 2006). 

 

I och med införandet av IFRS har flera studier gjorts med syfte att mäta den internationella 

harmoniseringen och jämförbarheten i den finansiella informationen. Studierna har 

genomförts både innan IFRS infördes och efter, för att få en bild av huruvida IFRS har 

ökat harmoniseringen och jämförbarheten. Studierna har stött på flera problem då det 
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saknats en entydig definition på harmonisering och jämförbarhet (Lundqvist 2014 s.49). 

De här studierna har därför fått utstå mycket kritik. Forskare har dragit slutsatsen att två 

olika företag inte är jämförbara då de kan använda olika värderingsmetoder, eftersom att 

IFRS ger den möjligheten. Harmonisering har inte uppnåtts om ett av företagen använt 

sig av verkligt värde i sina värderingar av tillgångar, medan det andra företaget har använt 

sig av anskaffningsvärdemetoden istället (Lundqvist 2014 s.50). 

 

Pernilla Lundqvist genomförde en egen studie om vilka reaktioner och uppfattningar 

ekonomiavdelningen i en större svensk koncern fick när de implementerade IFRS och de 

regeländringar som det bidrog med. Intervjupersonerna ansåg att normgivningen i IFRS 

är för teoretisk och inte tillräckligt praktiskt utformad. När det kommer till värdering av 

tillgångar anser majoriteten som arbetar med att utforma den finansiella informationen att 

det används för mycket verkligt värde. De ställer sig frågande till vem som egentligen är 

intresserad av verkliga värden och att verkliga värden ”strider mot alla idéer om att den 

finansiella informationen ska vara försiktig.” (Lundqvist 2014 s.217). Individerna som 

intervjuades tyckte att normerna som IASB tagit fram är för teoretiskt framtagna och att 

de är svåra att anpassa i praktiken, vilket leder till att en norm kan ge två skilda innebörder 

vid upprättandet av redovisningen. De tycker att det finns för mycket normer i IASBs 

föreställningsram och att de generellt är svåra att förstå för den enskilda individen. De 

som arbetade inom försiktighet och beskattning i koncernen poängterar även att IFRS 

innehåller för mycket värdering till verkligt värde vilket inte ger en försiktig redovisning. 

De anser även att normerna är för principbaserade. Det skiljer sig från de som arbetar 

inom den ekonomiska substansen, där de istället anser att det är bra med fler principer då 

IFRS idag ger utrymme för alldeles för mycket egna bedömningar och värderingar i den 

finansiella informationen (Lundqvist 2014 s. 249). 

 

Enligt Kvaal och Nobes artikel “International differences in IFRS policy choice: a 

research note” är det centrala målet med IASB att den finansiella informationen på 

världens kapitalmarknad ska bli enklare att jämföra för dess aktörer. En ökad 

jämförbarhet skulle uppnås om liknande transaktioner mäts och presenteras på samma 

sätt genom marknaden, i en enhetlig praxis (Kvaal & Nobes 2010 s.184). Då IFRS är ett 

principbaserat regelverk kan varje land samt varje företag influera IFRS regelverket med 
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egna nationella regelverk trots att det finns specifika regler som ska följas. Det eftersom 

att IFRS tillåter en viss variation i regelverket. Forskningen visar att det finns 

systematiska skillnader i både triviala frågor (exempelvis likviditetsordningen i 

balansräkningen) och i mer komplexa frågor (exempelvis hur kassaflöden från 

verksamheten ska sammanställas, samt hur aktuariella förluster ska behandlas). Varav det 

förstnämnda knappt gör att det uppstår några hinder för jämförbarheten, medan det 

sistnämna troligtvis kan (Kvaal & Nobes 2010 s.185). Kvaal och Nobes menar att även 

om IFRS har införts kommer de nationella redovisningsstandarderna leva kvar i 

företagen, då IFRS själv lämnar utrymme för det (Kvaal & Nobes 2010 s.185). 

Undersökningen grundar sig på information ur 16 företags årsredovisningar, företagen 

har sina säten i olika länder. De utför ett Chi-två test där de utgår från att nollhypotesen 

är att alla företag använder sig av IFRS på samma sätt, det förkastas sedan i studiens 

slutsats (Kvaal & Nobes 2010 s.185). 

 

      3.6 IAS 16 Materiella anläggningstillgångar 

 

Enligt IFRS får biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella 

anläggningstillgångar tillgångar samt vissa immateriella anläggningstillgångar värderas 

till tillgångarnas verkliga värden men då enbart om alla tillgångar inom samma kategori 

värderas på samma sätt (Årsredovisningslagen, en guide till god redovisningssed 2007 

s.14). Det finns i IAS 16 två alternativa metoder för fortlöpande värdering av 

anläggningstillgångar. Anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden. Vid 

första redovisningstillfället ska en anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde, 

de andra två metoderna kan man använda vartefter vid värdering och avskrivning efter 

första värderingstillfället. Med anskaffningsvärdemetoden redovisar man tillgången på 

ett vanligt sätt, d.v.s. till anskaffningsvärdet, med avdrag för avskrivningar enligt plan 

som anpassats efter tillgångens nyttjandeperiod. Med omvärderingsmetoden skall 

tillgången med jämna mellanrum omvärderas till ett omvärderat belopp, det är i sin tur 

tillgångens verkliga värde. Oavsett om anskaffningsmetoden eller omvärderingsmetoden 

används förutsätter IFRS att avskrivningar görs. En avskrivning är en systematisk 

fördelning av det avskrivningsbara beloppet för en tillgång under dess livslängd. Det 

avskrivningsbara beloppet är värdet för en tillgång eller ett annat belopp som är mindre 
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än dess återvinningsvärde. Varje komponent av en anläggningstillgång som har ett 

relevant värde i relation till det totala värdet ska skrivas av separat. Avskrivningarna för 

varje period skall redovisas som vinst eller förlust om det inte är inkluderat i det 

redovisade värdet av en annan tillgång. Den avskrivningsmetod som används ska 

återspegla hur tillgångens framtida ekonomiska fördelar förväntas bli förbrukade av 

företaget (Årsredovisningslagen, en guide till god redovisningssed 2007 s.27). 

 

      3.7 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

 

Initialt ska förvaltningsfastigheter värderas på samma sätt som i IAS 16, vid första 

redovisningstillfället ska förvaltningsfastigheten värderas till anskaffningsvärdet. Vid 

fortlöpande värdering ska fastigheten antingen värderas enligt omvärderingsmetoden 

alternativt till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar samt 

eventuella ackumulerade nedskrivningar. Ett krav är att alla förvaltningsfastigheter 

värderas enligt samma värderingsmetod, enligt punkt 24 i IAS 40 (Fagerström & Lundh 

2005 s. 272). I och med IAS 40 finns en valmöjlighet, att företagen kan värdera till 

verkligt värde istället för anskaffningsvärde, den möjligheten fanns inte tidigare när alla 

företag var tvungna att redovisa enligt årsredovisningslagen. Anledningen till att de inte 

fick redovisa till verkligt värde var för att redovisningsrådet ansåg att det stred mot svensk 

redovisningssed (Fagerström & Lundh 2005 s. 273). 

 

      3.8 IFRS 13 Verkligt värde 

 

IFRS 13 definierar verkligt värde, anger ett ramverk för att mäta verkligt värde samt 

kräver upplysningar om värdering till verkligt värde. IFRS 13 är ett komplement och 

gäller när en annan standard kräver eller tillåter värdering till verkligt värde eller 

upplysningar om värdering till verkligt värde. Verkligt värde definieras som det pris som 

skulle tas emot för att sälja en tillgång eller betalas för att överföra en skuld i en ordnad 

transaktion mellan marknadsaktörer vid värderingstidpunkten. Ramverket syftar till att 

öka enigheten och jämförbarheten i värdering till verkligt värde och tillhörande 

upplysningar genom en hierarki. Hierarkin kategoriserar de indata som använts i 

värderingsteknikerna i tre nivåer och ger högt prioritet till nivå 1 och lägst till nivå 3. Om 
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indata som används för att mäta verkligt värde kategoriseras i olika nivåer i verkligt värde 

hierarkin, kategoriseras värderingen i sin helhet i samma nivå som den lägsta indatanivån 

som är av betydelse för hela mätningen.  

 

Nivå 1: Indata är noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder 

som företaget kan komma åt vid mättidpunkten.  

Nivå 2: Indata är andra än noterade marknadspriser som ingår i nivå 1 som är observerbara 

för tillgången eller skulden, antingen direkt eller indirekt. 

Nivå 3: Indata är icke observerbara för tillgången eller skulden.  

 

Ett företag använder värderingstekniker lämpliga efter omständigheterna och de uppgifter 

som finns tillgängliga för att mäta verkligt värde. De strävar efter att maximera 

användningen av relevant observerbar data och minimera användningen av icke 

observerbar indata (IAS plus 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

4. Empiri 

 

Nedan presenteras de resultat som erhållits från den kvantitativa och den kvalitativa 

studien. Nedan följer en sammanställning av tillämpningen av verkligt värde i praktiken 

samt en inblick i näringslivet.  

 

    

 

      4.1 Tillämpning av verkligt värde i praktiken 
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Diagram 1: Ovanför visas hur företag valt att värdera sina materiella 

anläggningstillgångar.  

 

 

Samtliga 256 företag använder historiskt anskaffningsvärde vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar. 29 av samtliga företag använder utöver historiskt 

anskaffningsvärde även verkligt värde vid värdering av sina tillgångar, och då endast vid 

värdering av förvaltningsfastigheter.  

 

I 5 av företagen har avvikande resultat förekommit där 3 av de företagen värderar sina 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde, 1 av företagen har en rörelsefastighet i 

form av koncernens egen byggnad som värderats till verkligt värde och 1 av företagen 

har en obebyggd tomtmark benämnd förvaltningsfastighet som värderats till 

anskaffningsvärde. 

 

I small Cap tillämpande alla 99 företag historiskt anskaffningsvärdemetoden vid 

värdering av materiella anläggningstillgångar. 3 av de företagen hade 

förvaltningsfastigheter, och tillämpade omvärderingsmetoden på dem.  
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I mid Cap tillämpade alla 90 företag historiskt anskaffningsvärdemetoden vid värdering 

av materiella anläggningstillgångar. 12 av de företagen hade förvaltningsfastigheter varav 

11 av de företagen värderade dem till verkligt värde. 2 i den här gruppen visade på 

avvikande resultat.  

 

I large Cap tillämpade alla 67 företag historiskt anskaffningsvärdemetoden vid värdering 

av materiella anläggningstillgångar. 18 av de företagen hade förvaltningsfastigheter varav 

15 värderade de enligt verkligt värde och 3 värderade enligt anskaffningsvärdemetoden 

vilket medför att de tillhör den avvikande gruppen.  

 

      4.2 En Inblick i näringslivet 

 

4.2.1 För- och nackdelar med verkligt värde 

 

LE Lundbergföretagen och Johansson anser att fördelarna med att de värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde är att de genom en sådan metod följer 

marknaden upp och ner och ger enligt IFRS syfte en bra bild av det verkliga värdet på 

tillgångarna. Han menar även att det är en fördel för företaget självt att veta värdet på sina 

fastigheter samt att det är av vikt för övriga intressenter. Johansson anser att en finansiell 

rapport utan IFRS skulle bli mindre informativ avseende vilka värden som finns i 

företaget, fastigheter beroende på när de förvärvats/byggts skulle innehålla olika 

anskaffningsvärden. En uppgift om totalt anskaffningsvärde skulle inte ge någon rättvis 

indikation på vad företaget faktiskt har för tillgångsmassa. Det är ett problem Johansson 

anser elimineras av tillämpning av verkligt värde.   

De nackdelar han ser med omvärderingsmetoden är främst den ökade arbetsinsatsen, 

dokumentkrav, val av komponenter och avskrivningstider, uppstrukturering av 

bokföringssystem osv. Han talar om att det blir omfattande materia att hålla rätt på och 

att det är ett merarbete. Han menar att det även finns en risk att man frestas till att värdera 

upp tillgångarna vid tillfällen då företag har bekymmer. Han ser däremot att värderingar 

av övriga materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde är ett bra värde att utgå 

ifrån om det inte finns marknader med transparanta köp- och försäljningspriser för 

liknande tillgångar. Det i sin tur gör att det kan uppstå problem vid värdering till verkligt 
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värde om det inte finns väl fungerande marknader för de tillgångarna. 

Omvärderingsmetoden kanske skulle vara att föredra vid väsentliga tillgångar i sådana 

fall och inte de som används i den dagliga driften som t.ex. kopiatorer. 

 

Björn Borg och Wennerholm anser att fördelarna med att värdera sina tillgångar till 

anskaffningsvärde är att det är betydligt enklare och mer effektivt till skillnad från att ta 

reda på det verkliga värdet på tillgångarna som är en betydligt mer komplicerad metod. 

Hon tror däremot inte att omvärderingsmetoden skulle förändra deras finansiella 

information nämnvärt då deras materiella anläggningstillgångar är låga till antalet. Hon 

menar att deras materiella anläggningstillgångar inte avviker från verkligt värde i någon 

större utsträckning.  

 

Catena och Andersson anser att fördelarna med att värdera materiella 

anläggningstillgångar till anskaffningsvärde är att det ger en rättvisande bild om 

tillgången skulle återanskaffas. Han påpekar däremot att innehavet av materiella 

anläggningstillgångar är en liten del av deras balansräkning och att det därför skulle bli 

likartat om de istället hade valt att värdera de till verkligt värde. De fördelar som 

Andersson ser med att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde är att det ger 

en rättvisande bild av fastigheternas värde, men att det däremot finns en nackdel då 

värderingarna kan variera beroende på antaganden som görs vid värderingen. Han 

påpekar att värdering av förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde skulle vara 

negativt för intressenter då det blir svårt för dem att följa utvecklingen. 

Boliden och Linde menar att anskaffningsvärde är den optimala metoden att använda vid 

värdering av materiella anläggningstillgångar och då Boliden bedriver gruv- och 

smältverks verksamhet är det den metod som passar deras verksamhet bäst. Då det är 

svårt att få fram marknadsvärdena inom deras bransch vore det svårt att värdera deras 

materiella anläggningstillgångar enligt omvärderingsmetoden.  

4.2.2 Motiv för val av värderingsmetod 

LE Lundbergföretagen har vid valet av värderingsmetod föredragit det som kommer ge 

företaget mest nytta, transparens samt tillgodose mest information till intressenterna. 
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Björn Borg har vid valet av värderingsmetod inte reflekterat så mycket kring de olika 

metoderna utan valde anskaffningsvärde då det är mer praktiskt att använda. Att 

implementera verkligt värde ser hon som kostsamt, delvis på grund av 

personalinvesteringar samt att det inte skulle generera något för dem på lång sikt.  Hon 

nämner att de som är mindre till storlek inte är så benägna att använda sig av verkligt 

värde men att större företag kanske har större användning av det. 

 

Catena är ett fastighetsbolag och har inte reflekterat över valet av värderingsmetod då 

företaget främst innehar fastigheter, och då det inte skulle gynna dem att använda sig av 

någon annan metod eftersom omvärderingsmetoden speglar fastigheternas aktuella 

värden. 

 

Boliden övervägde inte att börja tillämpa omvärderingsmetoden vid övergången till IFRS 

2005. Dels på grund av svårigheterna med att få fram marknadsvärdena och för att det är 

en komplicerad metod att tillämpa i praktiken. Att de redan tillämpande 

anskaffningsmetoden talade för att de skulle fortsätta att tillämpa den. 

 

4.2.3 IFRS och jämförbarhet 

 

LE Lundbergföretagen och Johansson anser att verkligt värde på alla tillgångsslag hade 

varit att föredra i en värld med lika möjligheter att tillskansa sig information om hur 

värderingar görs och byggs upp men att Sverige ännu inte är där. 

Björn Borg och Wennerholm menar att jämförbarhet eventuellt kan ha ökat bland större 

företag i och med införandet av IFRS men att det inte är fallet för Björn Borg.  

 

Catena och Andersson anser att införandet av IFRS har ökat jämförbarheten trots de olika 

metoderna som finns att välja emellan då det blir enklare att jämföra likvärdiga bolag som 

t.ex. fastighetsbolag.  

Boliden och Lindes uppfattning är att det i Sverige är ovanligt att tillämpa 

omvärderingsmetoden, hon har själv aldrig kommit i kontakt med något bolag som 
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tillämpar metoden och bedömer därför att jämförbarheten inte har påverkats nämnvärt i 

och med att endast ett fåtal svenska bolag tillämpar omvärderingsmetoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 

 

I det här avsnittet presenteras en analys av empirin, här lyfts resultaten fram och vägs 

mot de tidigare nämnda teorierna.  

 

 

 

      5.1 Tillämpning av verkligt värde i praktiken 
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Den här studien kom fram till att samtliga företag fortfarande använder sig av 

anskaffningsvärde vid värdering av någon typ av tillgångsslag. Endast 12,5 % av 

företagen använder sig av verkligt värde, och det endast företag med innehav av 

förvaltningsfastigheter och således värdering av förvaltningsfastigheter. 2 % av företagen 

vilket motsvarar 5 företag i studien visade på avvikande resultat där 3 av dem hade 

förvaltningsfastigheter som värderades till anskaffningsvärde. Studien visar ett tydligt 

mönster på att anskaffningsvärde tillämpas genomgående och att verkligt värde endast 

förekommer vid värdering av förvaltningsfastigheter. I Christensen och Nikolaevs studie 

där de undersöker vilka företag som använder sig av anskaffningsvärde respektive 

verkligt värde har de kommit fram till att totalt 3 % använder sig av verkligt värde för 

minst en kategori av materiella anläggningstillgångar vilket ligger i linje med den här 

studien då en minoritet av företagen väljer att värdera till verkligt värde (Christensen, 

Nikolaev 2009 s.3).   

 

Christensen och Nikolaev kom fram till att hälften av de med förvaltningsfastigheter 

valde att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde till skillnad från den här 

studien där nästan samtliga med förvaltningsfastigheter väljer att värdera dem enligt 

verkligt värde (Christensen, Nikolaev 2009 s.25). Det tyder på att det är vanligare 

förekommande med verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter än vid 

värdering av andra materiella anläggningstillgångar. Även Nobes har i en av sina studier 

kommit fram till att värdering enligt verkligt värde begränsats till endast en minoritet av 

företagets tillgångar och skulder vilket ligger i linje med den här studien (Nobes 2015 

s.159).  

 

Den här studien kom fram till att användandet av verkligt värde ökar från small till large 

cap. I small cap tillämpade endast 3 % verkligt värde, i mid cap var användandet 12 % 

och i large cap var användandet 22 %. Studien visade att innehavet av 

förvaltningsfastigheter var större i large cap och att verkligt värde tillämpas mer frekvent 

bland de större företagen. De resultaten ligger i linje med Christensen och Nikolaevs 

studie där större företag var mer benägna att använda sig av verkligt värde värderingar än 

de mindre företagen (Christensen, Nikolaev 2009 s.25).  Caroline Wennerholm på Björn 

Borg nämner att de som är ett mindre företag inte har någon större användning av verkligt 
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värde medan större eventuellt har en större benägenhet för det vilket överensstämmer med 

studiens resultat. Till skillnad från storleken på företag talar Peter Andersson på Catena 

om storleken på deras materiella anläggningstillgångar. Då deras materiella 

anläggningstillgångar är en liten del av deras balansräkning skulle det inte bli någon större 

skillnad i den finansiella informationen oavsett vilket metod som tillämpas. 

Kvaal och Nobes studie belyser att företag inte använder sig av IFRS och verkligt värde 

genomgående men att företag är tillåtna att använda det på valfritt tillgångsslag bara det 

tillämpas konsekvent för det tillgångsslaget, vilket ligger i linje med den här studiens 

resultat där det i princip används genomgående för ett tillgångsslag. Kvaal och Nobes 

menar att nationella influenser hade eliminerats om IFRS och verkligt värde hade varit 

tvingat (Kvaal & Nobes 2010 s, 185). 

      5.2 För- och nackdelar med verkligt värde 

Lars Johansson på LE Lundbergföretagen anser att nackdelarna med 

omvärderingsmetoden är den ökade arbetsinsatsen i form av ökade dokumentkrav, 

uppstrukturering av bokföringssystem, val av komponenter samt avskrivningstider. I och 

med det anser han att metoden är mer tidskrävande och kräver ett större merarbete vilket 

är en indirekt kostnad för företaget. Kristina Linde på Boliden menar även hon att det är 

en komplicerad metod att tillämpa i praktiken. Hjelström och Shuster påpekar i sin studie 

hur IFRS ställer högre krav på företagen i redovisningen vilket gör redovisningen 

komplex och tidkrävande för företag vid värdering av materiella anläggningstillgångar. 

De menar att den extra tid och det extra arbete som läggs ner är en indirekt kostnad för 

företaget vilket överensstämmer med LE Lundbergföretagen och Boliden (Hjelström, 

Shuster 2011 s. 81). Även Morris et.al studie ligger i linje med det, då införandet av IFRS 

och verkligt värde leder till ökade personalinvesteringar och utbildning vilket blir en 

kostnad för företaget. De menar att det är slöseri med tid och ansträngning samt att det är 

komplext utan nytta (Morris et.al 2014 s.159). 

LE Lundbergföretagen ser värdering till verkligt värde som en nackdel om det inte finns 

väl fungerande marknader för tillgångarna. Även Catena anser att verkligt värde 

värdering kan vara problematiskt i och med att antaganden i värderingarna kan variera 

beroende på hur stor kännedom det finns om marknaden. Boliden nämner även dem 
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svårigheterna med att få fram marknadsvärdena inom deras bransch och lyfter det som en 

nackdel. Schmidt Bies menar i sin studie att då många tillgångar och skulder saknar 

fungerande marknader, tillämpas ofta subjektiva metoder för att bedöma det verkliga 

värdet. Det leder till mindre pålitliga värderingar än vad exempelvis 

anskaffningsvärdemetoden skulle generera (Schmidt Bies 2005 s.26). Även Mard, 

Hitchner och Hyden påpekar den hävdade kritiken om verkligt värde och subjektiva 

bedömningar vilket tillsammans med Schimdt Bies ligger i linje med den här studien 

(Mard, Hitchner & Hyden 2008 s.4).  

LE Lundbergföretagen talar även om risken för övervärdering som en nackdel med 

omvärderingsmetoden. Han menar att det finns en risk att företag med bekymmer frestas 

till att värdera upp sina tillgångar. Han ser det som en nackdel till skillnad från Hjelström 

och Schuster som ser det som en fördel och ett motiv att välja verkligt värde då företagen 

kan visa bättre resultat (Hjelström, Shuster 2011 s. 78). Morris et al talar i sin studie om 

den förbättrade förmågan att öka eller minska intäkter och skulder vid värderingar som 

en av de största fördelarna med verkligt värde vilket ligger i linje med Hjelström och 

Schuster (Morris et.al 2014 s.160). I Lundqvist studie diskuteras det däremot huruvida 

omvärderingsmetoden och förmågan att öka eller minska intäkter och skulder istället 

strider mot försiktighetsprincipen och att den finansiella informationen ska vara försiktig. 

Lundqvist lyfter fram det som en nackdel att IFRS innehåller för mycket värdering till 

verkligt värde vilket inte ger en försiktig redovisning (Lundqvist 2014 s.217).  

 

Som fördel lyfter LE Lundbergföretagen fram hur verkligt värde värdering eliminerar 

problemet kring att en uppgift om totalt anskaffningsvärde inte ger en rättvisande 

indikation på vad företaget har för tillgångsmassa egentligen. Han menar att 

anskaffningsvärdet inte alltid ger relevant information. Christensen och Nikolaev studie 

tillsammans med Mard, Hitchner och Hydens studie talar om att omvärderingsmetoden 

är en mer relevant metod och att den tillgodoser mer relevant information till användarna, 

samt bidrar till ökad transparens vilket ligger i linje med LE Lundbergföretagen 

(Christensen & Nikolaev 2009; Mard, Hitchner & Hyden 2008). Catena påpekar även de 

att värdering av förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde skulle göra det svårt för 
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intressenterna att följa utvecklingen vilket överensstämmer med att intressenterna inte får 

lika relevant information vid värdering enligt anskaffningsvärdemetoden.  

En annan fördel som LE Lundbergföretagen lyfter med omvärderingsmetoden är att om 

förvaltningsfastigheterna värderas enligt den metoden kommer värdet att följa marknaden 

upp och ner och återspegla det aktuella värdet på tillgångarna. Han anser även att det är 

en fördel för företagen att veta vad deras fastigheter är värda, även om de inte säljer och 

köper fastigheter ofta är det av en stor vikt för deras intressenter. Även Catena menar att 

verkligt värde ger en rättvis bild av den finansiella informationen. Nordlunds avhandling 

ligger i linje med att omvärderingsmetoden avspeglar en mer rättvis bild av tillgångarnas 

värde och gör balans- och resultaträkningar mer korrekta och rättvisa då metoden följer 

marknaden (Nordlund 2008 s.3). 

      5.3 Motiv för val av värderingsmetod 

Ett av LE Lundbergföretagens motiv bakom valet av värderingsmetod var vad som skulle 

tillgodose mest information till intressenterna vilket ligger i linje med Christensen och 

Nikolaevs studie där förespråkare av verkligt värde hävdar att det är en mer relevant 

värderingsmetod för intressenterna och att det ger högre transparens (Christensen, 

Nikolaev 2009 s.8). LE Lundbergföretagen påpekade även risken med att frestas till att 

övervärdera sina tillgångar i sämre tiden vilket överensstämmer med Hjelström och 

Shusters studie om vilka motiv som föranleder beslutet vid val av värderingsmetoder. De 

lyfter fram de kapitalbaserade motiven, där ett exempel på kapitalbaserade motiv är att 

företaget väljer att redovisa på ett sätt som visar bättre resultat för att tillfredsställa 

intressenterna (Hjelström, Shuster 2011 s. 78).  

Ett annat motiv bakom LE Lundbergföretagens val av värderingsmetod var vad som 

skulle ge företaget mest nytta. Även Björn Borg har valt värderingsmetod efter vad som 

tillgodoser dem med mest nytta, de har valt att värdera enligt anskaffningsvärdemetoden 

då det är mer praktiskt och enklare för dem att använda. Herbert Simon påstår i sin teori, 

rational choice theory att individer ämnar att maximera sin egen nytta genom besluten de 

fattar (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012 s.119). Han talar om 

nyttomaximering som anledning till besluten som fattas vilket ligger i linje med LE 

Lundbergföretagens och Björn Borgs resonemang.  
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Björn Borg anser att en implementation av verkligt värde skulle vara kostsamt delvis på 

grund av personalinvesteringar och delvis för att det inte skulle generera någon nytta för 

dem, varken på kort eller lång sikt. Boliden nämner att då de redan tidigare tillämpat 

anskaffningsvärdemetoden är det enklare att fortsätta med den istället för implementera 

en ny komplicerad metod. Björn Borg och Bolidens resonemang överensstämmer med 

Hjelström och Schusters studie där de påpekar att företag oftast lägger stor vikt vid vilka 

kostnader en regeländring kan medföra och inte alltid ser till vilken nytta den kan ge på 

längre sikt (Hjelström, Shuster 2011 s. 83). Även Christensen och Nikolaevs studie ligger 

i linje med att det är mer kostsamt att värdera till verkligt värde då det är ett mer 

omfattande arbete för utövarna (Christensen, Nikolaev 2009 s.25). Morris et al menar 

däremot att den totala nyttan kommer väga upp för inkorporeringskostnaderna på lång 

sikt. Även om det har en betydande påverkan på kort sikt, kommer det generera 

långsiktiga fördelar. Hjelström och Schuster föreslår att IASB borde ge tydligare 

information om vilken nytta verkligt värde värdering kan medföra på lång sikt, då det inte 

alltid faller sig naturligt för företag att se den långsiktiga nyttan framför kostnaderna 

(Hjelström, Shuster 2011 s. 83).  

      5.4 IFRS och jämförbarhet 

LE Lundbergföretagen förklarar att verkligt värde värdering på alla tillgångsslag hade 

varit att föredra för att företag ska kunna jämföras men att Sverige ännu inte är där. Nobes 

och Kvaals studie överensstämmer med att en ökad jämförbarhet skulle uppnås om alla 

företag använder sig av IFRS på samma sätt genom marknaden, men att det inte är fallet 

i praktiken (Kvaal & Nobes 2010 s. 185). Även Boliden menar att det i Sverige är ovanligt 

att tillämpa omvärderingsmetoden och att jämförbarheten därför inte har ökat nämnvärt 

då endast ett fåtal svenska bolag tillämpar metoden. Björn Borg anser att de inte har blivit 

mer jämförbara men att jämförbarheten eventuellt ökar bland större företag.  Till skillnad 

från LE Lundbergföretagen, Boliden och Björn Borg anser Catena att IFRS har ökat 

jämförbarheten trots de olika värderingsmetoderna då likvärdiga företag ofta väljer 

samma metod och kan jämföras med varandra vilket ligger i linje med de kvantitativa 

resultaten i den här studien. I den kvantitativa studien visade resultaten att olika metoder 

tillämpas men att företag i regel värderar respektive tillgångsslag på samma sätt. De fyra 

respondenterna i studien delar uppfattningen om att jämförbarheten ökar om företagen 
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använder samma metod även om de har skilda åsikter huruvida jämförbarheten har eller 

inte har ökat.  

Lundqvist i sin avhandling nämner att IFRS inte alltid leder till jämförbarhet då företagen 

kan använda sig av olika värderingsmetoder, hon menar att så länge företagen använder 

sig av olika metoder har inte harmonisering uppnåtts. Lundqvist talar om att IFRS idag 

ger utrymme för alldeles för mycket egna bedömningar och värderingar i den finansiella 

informationen, och att företag inte är jämförbara då de kan använda olika 

värderingsmetoder eftersom att IFRS ger den möjligheten (Lundqvist 2014 s.249). Enligt 

Lundqvist har inte harmonisering uppnåtts om ett av företagen använt sig av 

omvärderingsmetoden vid värderingar medan det andra använt sig av 

anskaffningsvärdemetoden, vilket ligger i linje med LE Lundbergföretagens och Bolidens 

svar. De kvantitativa resultaten i den här studien visar att företagen använder sig av olika 

metoder vilket medför att de inte är internationellt jämförbara i enlighet med Lundqvist 

(Lundqvist 2014 s.50). 

 

 

 

 

6. Slutsats 

 

I studiens slutsats förenas resultatet med problemformuleringen, problemställningarna 

och syftet. Nedan följer vad studien har kommit fram till.  

 

 

Syftet med den här studien var att undersöka i vilken utsträckning svenska företag 

tillämpar verkligt värde. Genom att undersöka vilka värderingsmetoder svenska företag 

använder sig av vid värdering av materiella anläggningstillgångar, för- och nackdelar med 

verkligt värde, motiv vid val av värderingsmetod samt om IFRS lett till att svenska företag 
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blivit mer jämförbara ämnar studien till att undersöka hur verkligt värde tillämpas av 

företag i Sverige. 

 

Studien visar att användandet av verkligt värde är begränsat och att verkligt värde i 

princip endast tillämpas vid värdering av förvaltningsfastigheter. Den största fördelen 

med verkligt värde som studien lyfter fram är att det ger en rättvisande bild av företagens 

finansiella information, att det återspeglar verkligheten och följer marknaden upp och ner. 

Medan den största nackdelen är att implementeringen både kan vara kostsam såväl som 

tidskrävande.  

 

Studien har kommit fram till att de största motiven vid val av värderingsmetod är vilka 

kostnader det kan medföra och huruvida metoden tillfredsställer intressenterna. En annan 

anledning till de beslut företagen tar är att de oftast ser till den kortsiktiga nyttan och inte 

den långsiktiga.  

 

Studien undersökte om kravet på IFRS lett till att svenska företag blivit mer jämförbara 

vilket den kommit fram till att dem inte blivit. Ett av målen med IFRS är att regelverket 

ska bidra med en ökad internationell jämförbarhet, det genom att företag ska värdera på 

samma sätt över gränserna. Då svenska företag fortfarande till störst del använder sig av 

anskaffningsvärdemetoden har inte den internationella jämförbarheten ökat. Studien visar 

däremot att svenska företag i regel värderar respektive tillgångsslag på samma sätt vilket 

gör dem jämförbara med varandra.  

Trots att IFRS infördes år 2005 kvarstår möjligheten att välja värderingsmetod. Studien 

har kommit fram till att få svenska företag väljer att värdera sina materiella 

anläggningstillgångar till verkligt värde. Svenska företag använder sig inte av verkligt 

värde värdering i lika stor utsträckning som teorin vill ge sken av. 
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7. Diskussion 

 

I diskussionen tolkas och diskuteras studien. Nedan följer en diskussion om empirin, 

metoden samt vidare forskning.  

 

 

 

      7.1 Empiridiskussion 
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Utifrån analysen som gjorts har den här studien kommit fram till att endast en liten del av 

företagen använder sig av verkligt värde och att det i princip bara används på ett 

tillgångsslag, förvaltningsfastigheter. Det resultatet stödjer inte förväntningarna som 

IFRS tidigare uttalat sig om, att de har som ambition att få företag att värdera sina 

materiella anläggningstillgångar till verkligt värde. Börsnoterade företag i Sverige 

använder sig genomgående av anskaffningsvärde bortsett från värderingen av 

förvaltningsfastigheter. Det har även diskuterats om verkligt värde verkligen används lika 

genomgående som det vill ge sken av. Att verkligt värde används genomgående och till 

fullo, kan därför diskuteras om det rent av är en myt.  Utifrån den analys som gjorts, har 

förslag lagts på att IASB borde ge tydligare information och instruktioner kring den nyttan 

som verkligt värde kan medföra, då företag oftast har lättare för att först se vilka kostnader 

det kan medföra. Det här kan även vara en av anledningarna till att användandet idag är 

begränsat för de här företagen. 

Analysen visar även hur användandet av verkligt värde ökar från small till large cap. I 

den teoretiska referensramen nämns det att företags tillväxtpotential är en anledning till 

att företagen väljer att värdera till verkligt värde. Ett företag med mindre tillväxtpotential 

ska ha större benägenhet att använda sig av omvärderingsmetoden. Ett större företag, har 

oftast en mindre tillväxtpotential än ett mindre företag, då de redan haft en högre tillväxt 

innan. Att storleken på företagen är en avgörande faktor stämmer däremot endast till viss 

del då fler av företagen i large cap hade förvaltningsfastigheter och därför använde 

verkligt värde mer. Om förvaltningsfastigheterna däremot tas ur företagen stämmer det 

inte att storleken spelar någon roll vid värdering till verkligt värde. 

Analysen kom fram till att det finns både för- och nackdelar med de olika metoderna. I 

den teoretiska referensramen lyfts det fram att företag inte alltid har både för- och 

nackdelar i åtanke när de gör ett val kring vilka redovisningsprinciper de ska använda. 

Utan att det i praktiken främst läggs vikt vid kostnaderna som en regeländring kan 

medföra. Kostnaderna väger ofta tyngre än andra fördelar som skulle kunna medföras. I 

analysen beskrivs den ökade arbetsinsatsen som en stor nackdel och det leder till indirekta 

kostnader för företagen och det skulle kunna vara en faktor som ligger till stor vikt vid de 

beslut som tas. Att verkligt värde återspeglar marknaden och ger en mer rättvisande bild 

av tillgångens värde lyfts fram som en av de stora fördelarna i analysen. Forskarna har 
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diskuterat huruvida det är fallet, och kopplat det till att det i hög- och lågkonjunkturer 

med svängande marknadspriser, är en fördel. I de fallen kan inte anskaffningsvärdet 

återspegla det korrekta värdet medan verkligt värde följer marknaden upp och ner vilket 

ger en mer rättvisande bild av värdet på tillgångarna. Om däremot konjunkturen skulle 

vara stabil vilket sällan är fallet, skulle värdena utifrån de olika värderingsmetoderna visa 

detsamma och skillnaderna elimineras. 

I analysen beskrivs risken för över- och undervärdering av tillgångar både som en nackdel 

och som en fördel. Det är en nackdel då det vilseleder intressenterna och ger en felaktig 

bild av företagets finansiella ställning. Vissa företag kan däremot se det som en fördel att 

kunna visa på bättre resultat i sämre tider. Att övervärdera tillgångar strider mot 

försiktighetsprincipen där rimlig försiktighet ska tas vid värderingen. Det ger även en 

felaktig bild av företagens finansiella information vilket strider mot att informationen ska 

ge en rättvisande bild av företagens ställning och resultat. Att redovisningen ska följa 

försiktighetsprincipen och ge en rättvisande bild är en del av svensk redovisningstradition 

vilket i sin tur är en del av god redovisningssed. Att IFRS regelverket implementeras i 

Sverige och medför att god redovisningssed eventuellt frångås kan vara en anledning till 

att regelverket inte fått det genomslag som IASB föreställt sig.  

Enligt det som analyserats ligger nyttomaximering, det som tillfredsställer intressenter 

och det som ger en rättvisande bild av informationen till grund för de beslut som fattas. 

Att det läggs större vikt vid kostnaderna som verkligt värde kan medföra, kan vara en 

anledning till att de företag som inte valt att värdera till verkligt värde, är mer negativt 

inställda till värderingsmetoden. Eftersom att kostnaderna är något som infinner sig direkt 

för företagen, kan parallellen dras till att de har lättare för att se de kortsiktiga 

konsekvenserna snarare än den långsiktiga nyttan det kan medföra. I den teoretiska 

referensramen beskrivs en beslutsfattarteori om hur företag ser till att uppfylla de 

kortsiktiga målen före de långsiktiga. Det kan vara en anledning till att de som inte valt 

värderingsmetoden är mer negativt inställda till den och därför inte är villiga till att se den 

långsiktiga nyttan verkligt värde kan medföra för företaget. Däremot kan storleken på 

företagen även spela en roll i det här då kostnaderna eventuellt blir större än nyttan för 

mindre företag, exempelvis kan ett mindre företag behöva anskaffa mer kompetent 

personal än de tidigare haft medan ett större företag kanske redan har den kompetensen. 



43 

 

Det övervägande i analysen är att svenska företag inte har blivit mer jämförbara då 

företagen inte använder sig av samma värderingsmetod. Verkligt värde har inte använts i 

en tillräckligt stor utsträckning för att företagen skall kunna jämföras. Även om likvärdiga 

företag som väljer samma metod kan jämföras med varandra är de inte internationellt 

jämförbara, dem är istället bara jämförbara med varandra. I teorin sker internationell 

harmonisering när samtliga företag kan jämföras med varandra över gränserna, studien 

visar att det i dagsläget inte ser ut så i praktiken för de svenska företagen. Svenska 

redovisningsstandarder lever fortfarande kvar i företagen, vilket studien har visat då 

företagen genomgående använder sig av anskaffningsvärde vid värdering. Att nationella 

influenser i regelverken fortfarande är tillåtna gör att företag inte tillämpar IFRS fullt ut 

och försvårar vägen till en ökad jämförbarhet. 

 

      7.2 Metoddiskussion 

 

När det kommer till urvalet i studien har personer från företag valts ut för personliga 

intervjuer. Det finns en risk med att intervjua tjänstemän från verksamheten då urvalet 

kan bli snedvridet, det eftersom att personer från ett företag kan vara subjektiva i sina svar 

för att de inte vill ge en negativ bild av företaget de representerar. Forskarna har under 

datainsamlingen varit uppmärksamma på att de som medverkar kan snedvrida svaren 

(May 2009 s.182). Ekonomichefer och koncernredovisningsansvariga valdes ut för den 

kvalitativa studien för att de har en hög kunskap om ämnet vilket ökar studiens 

tillförlitlighet. I den kvantitativa undersökningen som utgjordes av en dokumentstudie 

ansågs inte risken för att resultatet skulle bli vinklat lika hög då årsredovisningar bygger 

på finansiell information som framtagits enligt ett regelverk (Denscombe 2016 s.339).  

 

De intervjuer som genomförts har ansetts lämpliga för att få en inblick samt att generera 

detaljerad data. Forskarna har utefter det fått värdefulla insikter för studiens slutsats, då 

informationen är mer utvecklad och grundar sig på tjänstemännens egna erfarenheter och 

kunskaper inom området. Fördelen i studien med intervjuerna var att forskarna kunde 

byta riktning i intervjun eftersom att den var ostrukturerad. Mer information kunde därför 

utläsas (Mitchell & Jolley 2010 s.277). Det var dock svårt att finna konsistens då de data 

som samlades in kunde påverkas av det specifika sammanhanget och de specifika 
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individer som medverkade i studien (Denscombe 2016 s.289). Det genomfördes en 

telefonintervju då Catenas huvudkontor låg på annan ort vilket medfört att forskarna gått 

miste om kroppsspråksintryck vilket kan ha en effekt på resultatet av intervjun.  När valet 

föll på att göra en dokumentstudie uppkom tanken om att det ibland kan vara svårt att få 

tag på dokument och det resonerades kring om det skulle bli ett problem för studien. 

Eftersom att urvalsramen bestod av börsnoterade bolag ansågs det inte bli ett problem 

eftersom att årsredovisningarna måste vara offentliga för alla tänkbara intressenter 

(Denscombe 2016 s.338). 

 

En kvantitativ studie blev utgångspunkten i studien eftersom att stora mängder av 

kvantitativ data är enkla att analysera och sammanställa relativt snabbt (Denscombe 2016 

s.380). När resultatet ska analyseras är det baserat på faktiska mätningar och det behövs 

inte intas intryck under arbetsgången. Den vägen valdes att tas för att få en generell bild 

av hur företag värderar sina materiella anläggningstillgångar. Utefter den undersökningen 

kunde den kvalitativa undersökningen utformas då forskarna hade fått en grundläggande 

bild av hur verkligheten ser ut. De stora kvantiteterna sågs som en positiv aspekt då 

resultatet skulle bli lättare att generalisera (Mitchell & Jolley 2010 s.38). 

 

 

För att kompensera den kvantitativa undersökningens svagheter i form av att resultatet 

inte är djupgående och att den saknar belägg från inramningar i den verkliga världen, 

valdes det att göra en metodkombination då det skulle ge ner mer omfattande bild av det 

som valdes att undersökas (Olsson, Sörensen 2011 s.55). Forskarna fick däremot kämpa 

med ett större tidskrav än om de endast valt en metod att arbeta med, när för- och 

nackdelar vägdes mot varandra föll valet på en metodkombination då en smart 

kombination gjorde det möjligt för forskarna att utnyttja respektive metoders styrkor utan 

att behöva vara sårbar för kritiken som kan uppkomma kring de svagare sidorna hos 

metoderna.  Ett problem som uppstod vid kombinationen var att det var svårare att få ihop 

studien med en rödtråd och därmed få med alla relevanta aspekter som undersökts, även 

det gjorde studien mer tidskrävande än om endast en metod hade valts (Denscombe 2016 

s.230). 
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      7.3 Vidare forskning 

 

Forskarna har under arbetets gång fått en förståelse kring varför företag väljer att värdera 

som de gör. Kunskap har erhållits om att företag värderar på olika sätt vilket möjligtvis 

skulle innebära en problematik vid konsolidering. Utifrån den här studien vore det 

intressant att vidare forska kring konsolideringsprocessen med företag som har olika 

regelverk i en koncern. Att undersöka hur informationen överförs från dotterbolag med 

ett regelverk till ett moderbolag som har ett annat regelverk och som upprättar 

koncernredovisning. Då olika värderingsmetoder används i respektive regelverk, är det 

intressant att se hur den finansiella informationen påverkas av de olika metoderna vid 

upprättandet av koncernredovisningen. Det här var det som forskarna initialt ville 

undersöka men tidigare ansågs undersökningen inte vara genomförbar och svårundersökt. 

Då forskarna nu har erhållit en bättre grund och mer kunskap inom ämnet skulle det 

eventuellt vara en möjlig studie att genomföra i framtiden.  

 

Det skulle även vara intressant att göra den här studien på fler länder inom EU, att forska 

vidare om hur IFRS tillämpas i andra länder och göra en större undersökning kring IFRS 

och jämförbarheten. Det hade varit intressant att göra en liknande undersökning som 

Kvaal och Nobes (2010) genomfört. De undersökte 16 företag i flera olika länder runt om 

i Europa. Om en framtida studie genomförs på liknande sätt, skulle de empiriska 

resultaten i undersökningen kunna kopplas till Kvaal och Nobes undersökning på ett 

tydligare sätt.  

 

Den kvalitativa studien var inte så djupgående i den här studien, då det var ett litet urval. 

Det ställdes inte så många frågor till företagen, så vid en vidare studie hade det varit 

intressant att ha längre och mer djupgående intervjumallar för att få en djupare kunskap 

inom ämnet. Det hade även varit intressant undersöka fler företag och därmed få en 

djupare inblick i näringslivet, och därmed kunna generalisera resultatet för den kvalitativa 

studien också.  
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Alimak Group 2014 

Arcam 2014 

Attendo 2014 

Avanza Bank Holding 

2014 

B&B Tools 2014 

Beijer Alma 2014 

Beijer Ref 2014 

Besqab 2014 

Bilia 2014 

BioGaia 2014 

Bravida Holding 2014 

Bufab 2014 

Bulten 2014 

Bure Equity 2014 

Byggmax group 2014 

Capio 2014 

Catena 2014 

Clas Ohlson 2014 

Cloetta 2014 

CLX 

Communications 

2014 

Collector 2014 

Concentric 2014 

Corem Property 

group 2014 

Creades 2014 

D.Carnegie & co 

2014 

Diös Fastigheter 2014 

Duni 2014 

Dustin group 2014 

El tel 2014 

Fagerhult 2014 

Fast partner 2014 

Gränges 2014 

Gunnebo 2014 

Haldex 2014 

Heba 2014 

Hemfosa fastigheter 

2014 

HiQ international 

2014 

HMS Networks 2014 

Hoist finance 2014 

Humana 2014 

Inwido 2014 

Invisio 

Communications 

2014 

ITAB Shop Concept 

2014 

KappAhl 2014 

Kungsleden 2014 

Lagercrantz group 

2014 

Lindab International 

2014 

Medivir 2014 

Mekonomen 2014 

Munksjö Oyj 2014 

Mycronic 2014 

Nederman Holding 

2014 

New wave Group 

2014 

Nobina 2014 

Nolato 2014 

Nordnet 2014 

NP3 Fastigheter 2014 

Oasmia 

Pharmaceutical 2014 

OEM International 

2014 

Opus group 2014 

Orexo 2014 

Platzer fastigheter 

holding 2014 

Qliro group 2014 

RaySearch 

Laboratories 2014 

Recipharm 2014 

Rezidor Hotel group 

2014 

Sagax 2014 

SAS 2014 

Scandi Standard 2014 

Scandic hotels group 

2014 

Sectra 2014 

Sensys gatso group 

2014 

Skistar 2014 

Systemair 2014 

Tethys oil 2014 

Thule group 2014 

Tobii 2014 

Traction 2014 

Transcom worldwide 

2014 

Troax group 2014 

VBG group 2014 

Victoria Park 2014 

Vitrolife 2014 



 

Vostok new ventures 

2014 

ÅF 2014 

Öresund 2014 

Industrial and 

financial systems 

(IFS) 2014 

Coor Service 

management holding 

2014 

AddLife  2014 

Africa Oil 2014 

BlackPearl resources 

SDB 2014 

Camurus 2014 

Cavotec  2014 

Fenix outdoor 

international AG 

2014 

East Capital explorer 

2014 

Enquest PLC 2014 

Lucara Diamond corp 

2014  

Lundin Gold 2014 

Ngex resources 2014 

Nordax group 2014 

Oriflame holding 

2014 

Semafo 2014 

AarhusKarlshamn AB 

2014 

Alfa Laval 2014 

Assa Abloy 2014 

Atrium Ljungberg 

2014 

Axfood 2014 

Betsson 2014 

BillerudKorsnäs 2014 

Boliden 2014 

Electrolux 2014 

Elekta 2014 

Getinge 2014 

H & M 2014 

Hexagon 2014 

Hexpol 2014 

Husqvarna 2014 

ICA gruppen 2014 

Indutrade AB 2014 

Investor 2014 

JM AB 2014 

Investment AB 

Kinnevik 2014 

Klövern 2014 

Investmentaktiebolag

et Latour 2014 

Lifco AB 2014 

Loomis 2014 

Lundbergföretagen 

2014 

Lundin Petroleum 

2014 

Meda AB 2014 

NCC 2014 

Nibe industrier 2014 

Nobia 2014 

Peab AB 2014 

Ratos 2014 

SAAB 2014 

Sandvik 2014 

SCA 2014 

Securitas AB 2014 

Skanska 2014 

SKF AB 2014 

Sweco 2014 

Swedish match AB 

2014 

Swedish Orphan 

Biovitrum AB 2014 

Tele 2 AB 2014 

Telia company 2014 

Trelleborg AB 2014 

Volvo 2014 

Atlas Copco 2014 

Axis AB 2014 

Castellum 2014 

Dometic Group 2014 

Ericsson 2014 

Fabege 2014 

Fastighet AB Balder 

2014 

Fingerprint cards 

2014 

Holmen AB 2014 

Hufudstaden 2014 

Intrum Justitia 2014 

Modern Time group 

2014 

NetEnt 2014 

Pandox 2014 

Wallenstam 2014 

Wihlborgs 2014 

Nordea Bank 2014 

SEB 2014 

Svenska 

Handelsbanken 2014 

Swedbank 2014 

SSAB 2014 

AstraZeneca 2014 

Stora Enso 2014 

Tieto Oyj 2014 

Unibet Group 2014 

ABB Ltd 2014 

Autoliv SDB 2014 

Industrivärden AB 

2014 

Lundin Mining 

Corporation 2014  

Melker Schörling 

2014 

Millicom Int.Cellular 

SDB 2014  

 

 

 

 

 



 

9. Bilagor 
  

      9.1 Intervjumall 1 
 

För företag med materiella anläggningstillgångar som värderas till anskaffningsvärde 

respektive förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt värde: 

1. Vad ser ni för fördelar respektive eventuella nackdelar med att värdera era materiella 

anläggningstillgångar till anskaffningsvärde?   

2. Hur tror ni att motsatt värderingsmetod vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar skulle påverka den finansiella informationen?  

3. Vad ser ni för fördelar respektive eventuella nackdelar med att värdera 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

4. Hur tror ni att motsatt värderingsmetod vid värdering av förvaltningsfastigheter 

skulle påverka den finansiella informationen?  

5. Hur har ni resonerat vid val av värderingsmetod? 

6. Hur tror ni att införandet av IFRS och valmöjligheten mellan metoderna påverkar 

jämförbarheten företag emellan? 

7. Har du några egna tankar eller synpunkter rent generellt kring värdering?  

 

      9.2 Intervjumall 2 
 

För företag med endast innehåll av materiella anläggningstillgångar som värderas till 

anskaffningsvärde.  

 

1. Vad ser ni för fördelar respektive eventuella nackdelar med att värdera era materiella 

anläggningstillgångar till anskaffningsvärde?   

2. Hur tror ni att motsatt värderingsmetod vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar skulle påverka den finansiella informationen?  

3. Hur har ni resonerat vid val av värderingsmetod? 

4. Hur tror ni att införandet av IFRS och valmöjligheten mellan metoderna påverkar 

jämförbarheten företag emellan?  

5. Har du några egna tankar eller synpunkter rent generellt kring värdering?  

  

 

 

 

 

 


