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FÖRORD 
 
Denna rapport avser vårt examensarbete C-uppsats utfört, vårterminen 2003, vid 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Avdelningen för 
Ekonomistyrning, Luleå tekniska universitet. Uppsatsen behandlar värdering, specifikt 
nedskrivning, av materiella anläggningstillgångar inom ämnesområdet 
externredovisning.  
 
Med detta förord vill vi passa på att tacka de personer som varit involverade i denna 
uppsats. Först och främst vill vi tacka vår handledare Lars Lassinantti, samt vår 
seminariegrupp, för konstruktiv kritik och uppmuntran. Uppsatsen behandlar en 
fallstudie, vi vill också tacka respondenterna vid respektive fallföretag för att de har 
tagit sig tid att medverka.  
 
 
 
Luleå, 2003-05-26  
Cathrin Pettersson & Åsa Svensson  
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar värdering, specifikt nedskrivning, av materiella 
anläggningstillgångar inom ämnesområdet externredovisning. Syftet är att undersöka 
om, och i så fall hur, införandet av Redovisningsrådets rekommendation om 
nedskrivningar (RR 17) har medfört att företag förändrat sin hantering avseende 
nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Med hantering avseende nedskrivning 
av materiella anläggningstillgångar avser vi prövning av nedskrivningsbehov och 
mätning av nedskrivningsbelopp. Den empiriska undersökningen avser en fallstudie av 
fem statligt hel- eller delägda företag med marknadsmässiga krav. Det resultat vi har 
kommit fram till är att RR 17 inneburit att de undersökta företagen tycks ha ett ökat 
fokus på att de materiella anläggningstillgångarnas bokförda värden inte skiljer sig från 
det verkliga värdet. RR 17 har inneburit viss skärpning jämfört med tidigare regler för 
nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och rekommendationen ger ökad 
vägledning i hur nedskrivningsbehov ska identifieras och beräknas.  
 
 



 

ABSTRACT 
 
This paper deals with valuation, specifically depreciation of tangible fixed assets, within 
the area of financial accounting. The purpose is to examine if, and how, the introduction 
of the accounting standard RR 17 (Depreciation of Assets), from ‘Redovisningsrådet’ 
the Swedish Accounting Standards Board, has led to changes in the accounting of 
depreciation of tangible fixed assets in Swedish companies. The empirical examination 
is based on a case study of five companies, owned by the Swedish State. The conclusion 
of the study is that in the examined companies, RR 17 has led to increased focus on the 
“real” values of tangible fixed assets. Compared to Swedish accounting law 
‘Årsredovisningslagen’ and the older Swedish standard for depreciation of tangible 
fixed assets FAR 3, RR 17 is stricter and gives more guidance in how depreciation is to 
be identified and accounted for.  
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FÖRKORTNINGAR 
 
EU Europeiska Unionen 
 
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer (heter numera endast FAR)  
 
FAR 3 FAR:s rekommendation nr 3 om redovisning av materiella 

anläggningstillgångar (upphävdes den 1 jan 2001)  
 
IAS International Accounting Standards (utgivna av IASC)  
 
IAS 36  Impairment of Assets  
 
IASB International Accounting Standards Board (före detta IASC)  
 
IASC International Accounting Standards Committé (nuvarande IASB)  
 
RR Redovisningsrådet  
 
RR 17 RR:s rekommendation nr 17 om nedskrivningar  
 
RR 20 RR:s rekommendation nr 20 om delårsrapportering  
 
ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554)  
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel avser en problemdiskussion som leder fram till uppsatsens syfte. Kapitlet 
innefattar även uppsatsens avgränsningar, definitioner och disposition.  
 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Redovisning upplevs ofta av lekmän som en teknik vars regler är klara och entydiga, så 
är dock inte fallet. Det finns många alternativ att överväga och som regel är det 
subjektiva inslaget betydande, som exempelvis vid värdering av tillgångar. En 
betydande del av ämnet externredovisning är inriktat mot bokslutsarbetet och 
upprättandet av årsredovisning. Redovisning och värdering av tillgångar är kanske det 
äldsta och mest avgörande externredovisningsproblemet och det problem som i störst 
utsträckning inverkar på vilka poster som redovisas i resultat- och balansräkningarna 
[FAL01].  
 
Anläggningstillgångar ska värderas till sina historiska anskaffningsvärden och skrivas 
av planmässigt. Värderingsmetoden innebär emellertid inte att det inte ska tas någon 
hänsyn till förändringar i värdet efter anskaffningstillfället. Om en tillgång har minskat i 
värde kan det vara nödvändigt att göra justeringar, så kallade nedskrivningar. Den 
kanske svåraste redovisningsfrågan av alla är: När ska en anläggningstillgångs värde 
skrivas ned? [HUL01]. Vad detta beror på, med utgångspunkt i nuvarande svensk 
årsredovisningslagstiftning, behandlas i detta avsnitt.  
 
Årsredovisningslagen (ÅRL) är till sin karaktär en ramlagstiftning. Till de överordnade 
kraven hör att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 
god redovisningssed samt ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. 
Lagen anger grundläggande redovisningsprinciper, värderingsregler, 
uppställningsformer samt krav på viss information. ÅRL 4 kap avser värderingsregler, 5 
§ behandlar nedskrivning av anläggningstillgångar. Om en anläggningstillgång på 
balansdagen har ett lägre värde, än det belopp som återstår efter eventuell avskrivning, 
ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är 
bestående. Nedskrivningar ska redovisas i resultaträkningen. Lagtexten i 5 § använder 
begreppet ”värde” utan att tala om vilket värde som avses. I paragrafens förarbeten1 
nämns begreppet ”verkligt värde” men vad verkligt värde avser anges inte.  
 
Vad menas då med verkligt värde i detta sammanhang, hur bestäms det och när ska 
värdenedgången anses vara bestående? Innebörden av verkligt värde är nämligen 
avgörande för om ett nedskrivningsbehov över huvud taget föreligger, eftersom det 
förutsätter att det verkliga värdet är lägre än bokfört värde. Även innebörden av 
varaktighetskriteriet är beroende av vad som menas med verkligt värde. Innebörden av 
verkligt värde avgör slutligen till vilket belopp tillgången ska skrivas ned, om ett 
nedskrivingsbehov föreligger, och därigenom resultateffekten för året och basen för 
kommande års avskrivningar. [SMI97]  
 

                                                 
1 Prop. 1995/96:10.1.4 Nedskrivning av anläggningstillgångar [FAR00].  
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Det sägs alltså varken i ÅRL 4 kap 5 § eller i paragrafens förarbeten något om vad som 
menas med verkligt värde vid nedskrivning av anläggningstillgångar. ÅRL är som sagt 
en ramlagstiftning. På många punkter är ÅRL tvingande men i åtskilliga fall överlämnar 
den dock till normgivande organ att närmare beskriva hur den ska tillämpas i praktiken. 
Det mest betydelsefulla normgivande organet i Sverige är Redovisningsrådet (RR) 
[FAL01].  
 
RR utfärdade, augusti 2000, RR 17 som anger hur en nedskrivning av värdet på en 
tillgång ska beräknas och redovisas samt vilken information om nedskrivningar som ska 
lämnas. Rekommendationens syfte är att säkerställa att ett företags tillgångar inte 
redovisas till ett för högt värde, det vill säga inte redovisas till ett högre värde än 
återvinningsvärdet. Enligt RR 17 utgörs verkligt värde alltså av återvinningsvärdet. 
Återvinningsvärdet definieras i RR 17 som det högsta av en tillgångs 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. RR 17 trädde i kraft den 1 januari 2002. 
Avseende redovisning, inklusive nedskrivning, av materiella anläggningstillgångar 
fanns tidigare en rekommendation utgiven av FAR (FAR 3).  
 
I och med införandet av RR 17 tydliggörs kravet på ställningstagandet till tillgångars 
värde, inklusive krav på dokumentation av ställningstagandet. Enligt KPMG finns det 
grupper som inte anser att detta är någon skillnad i praktiken eftersom även tidigare 
normgivning, FAR 3, vilat på samma grund som RR 17. Andra tolkar det däremot som 
om det faktiskt är en skillnad i sak och att det därför kommer att innebära förändrade 
processer och mätmetoder för värdering av tillgångar. [KPM03] Nyllinge & Winkvist 
menar att RR 17 är betydligt mer detaljerad än tidigare praxis, vad gäller dels när 
bedömning av nedskrivningsbehov ska göras, dels hur beräkning av 
nedskrivningsbeloppet ska ske. De menar att RR 17 ställer stora och delvis helt nya krav 
på värderingar vid bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov vilket innebär helt nya 
utmaningar för såväl företag som revisorer. [NYL01] Enligt Harjulin kommer RR 17 
sannolikt att få kännbara effekter på grund av att den klargör hur värdet på ett flertal 
tillgångar ska bestämmas [HAR00].  
 
Det finns alltså motstridiga åsikter om huruvida RR 17 innebär förändringar jämfört 
med tidigare praxis inom området, det vill säga om RR 17 i praktiken medför förändrad 
hantering avseende nedskrivning av tillgångar.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet är att undersöka om, och i så fall hur, införandet av RR 17 har medfört att företag 
förändrat sin hantering avseende nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Med 
hantering avseende nedskrivning av materiella anläggningstillgångar avser vi prövning 
av nedskrivningsbehov och mätning av nedskrivningsbelopp.  
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1.3 Avgränsningar 
 
RR 17 omfattar de flesta tillgångar, både anläggnings- och omsättningstillgångar. Vi 
avser att undersöka endast anläggningstillgångar. Denna avgränsning följer av att vi har 
definierat nedskrivningsproblemet utifrån en otydlig lagstiftning, det vill säga ÅRL 4 
kap 5 § inklusive paragrafens förarbeten, som behandlar just anläggningstillgångar. I 
och med ÅRL fick vi en indelning av anläggningstillgångar i tre huvudkategorier, 
nämligen immateriella, materiella och finansiella. Nedskrivning av immateriella 
anläggningstillgångar behandlas även av andra rekommendationer än RR 17. Tidigare 
normgivning avseende nedskrivning återfinns i FAR 3 som behandlar endast materiella 
anläggningstillgångar. RR 17 omfattar inte alla finansiella anläggningstillgångar. En 
undersökning av om införandet av RR 17 har medfört att företag förändrat sin hantering 
avseende nedskrivning av alla typer av anläggningstillgångar blir väldigt omfattande 
och komplex. Därför har vi valt att undersöka endast materiella anläggningstillgångar.  
 
 
1.4 Definitioner 
 
Med hantering avseende nedskrivning av materiella anläggningstillgångar avser vi 
prövning av nedskrivningsbehov och mätning av nedskrivningsbelopp. För att precisera 
innebörden av hantering av nedskrivning har vi utgått från Johansson & Heurlin och 
deras definition av en regeltillämpares besluts- och bedömningsproblem avseende 
nedskrivningar av anläggningstillgångar (se kapitel 4 ”Hantering av nedskrivning”) 
[JOH96].  
 
 
1.5 Disposition 
 
Rapportens resterande kapitel är disponerade enligt följande: Kapitel 2 avser en 
redogörelse för forsknings- och undersökningsansats, undersökningens upplägg samt en 
metoddiskussion. Kapitel 3 och 4 avser vår referensram. I kapitel 3 behandlas 
tillgångsvärderingsmetoder och redovisningsprinciper. Detta utgör referensramens 
teoretiska inslag och används för tolkning av de regler för värdering, specifikt 
nedskrivning, av materiella anläggningstillgångar som presenteras i kapitel 4. Kapitel 4 
avser tolkning och jämförelse av lag (ÅRL) och rekommendationer (FAR 3 och RR 17) 
för värdering, specifikt nedskrivning, av materiella anläggningstillgångar. Innehållet i 
kapitel 4 ligger till grund för datainsamling och analys. I kapitel 5 presenteras resultatet 
av empirin, i form av fallbeskrivningar för respektive undersökt företag. Analys 
återfinns i kapitel 6. Kapitel 7 avser slutsatser och reflektioner.  
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2. METOD 
 
Detta kapitel avser en redogörelse för vår forsknings- och undersökningsansats, 
undersökningens upplägg samt en metoddiskussion.  
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Enligt en vanlig syn i den forskningsmetodologiska litteraturen för 
samhällsvetenskaperna finns det två slags forskningsansatser: den kvalitativa och den 
kvantitativa [ALL99]. Dessa ansatser kan ses som två alternativa vägar för att inhämta 
och bearbeta information [PAT94].  
 
Vårt syfte är av både beskrivande och förklarande karaktär. Syftet är av beskrivande 
karaktär i den mening att vi avser att avbilda en del av verkligheten, det vill säga 
företags hantering avseende nedskrivning av materiella anläggningstillgångar före och 
efter införandet av RR 17, för att ta reda på om denna har förändrats. Hur företag 
hanterar nedskrivning av tillgångar beror främst på hur de tolkar regler. Syftet är också 
av förklarande karaktär i den mening att vi avser, förutom att ta reda på om det har skett 
en förändring, även att uttala oss om varför det förhåller sig på detta sätt. För att förklara 
eventuella förändringar utgår vi från regler för nedskrivning av materiella 
anläggningstillgångar. Detta innebär att förklaringsvärdet beror på vår tolkning av 
regler. För att uppnå vårt syfte kan vi alltså inte utgå från en objektiv verklighet. 
Nedskrivningsproblematiken innefattar relativt många och komplexa besluts- och 
bedömningsproblem. Vi anser inte att vi kan inhämta och bearbeta information utifrån 
ett antal kvantitativa variabler. Istället har vi valt att använda oss av kvalitativa data och 
kvalitativa metoder för både datainsamling och analys. Vår forskningsansats kan 
därmed sägas vara av kvalitativ natur.  
 
Avseende vilken information som ska samlas in och hur den ska tolkas finns det två 
olika angreppssätt. Ett deduktivt angreppssätt kännetecknas av att befintliga teorier får 
bestämma vilken information som samlas in, hur informationen ska tolkas och hur man 
ska relatera resultaten till den redan befintliga teorin. Det blir relevant att tala om en 
induktiv metod då utgångspunkten för datainsamlingen inte sker i någon allmänt 
accepterad teori inom problemområdet. En renodlat induktiv ansats innebär att man 
observerar utan någon som helst tidigare kunskap. [Ibid] Avseende vilken information 
som vi samlat in har vi utgått från regeltillämpares besluts- och bedömningsproblem 
avseende nedskrivning av anläggningstillgångar samt vår jämförelse av regler för 
nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Insamlad information har vi 
analyserat med hjälp av vår tolkning och jämförelse av regler för nedskrivning av 
materiella anläggningstillgångar. För tolkning av regler har vi bland annat använt oss av 
tillgångsvärderingsmetoder och redovisningsprinciper. Vi har alltså inte utgått från 
någon befintlig teori för insamling och analys av information. Men vi har heller inte 
observerat något utan tidigare kunskap och menar därför att vi huvudsakligen har ett 
deduktivt angreppssätt.  
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2.2 Undersökningsansats 
 
Två olika undersökningsansatser är fallstudie och survey. En fallstudie innebär att 
undersökningen sker på en mindre mängd objekt i flera avseenden och utgår från ett 
helhetsperspektiv som försöker ge så täckande information som möjligt. En survey 
innebär att undersökningen istället utförs på en större grupp utifrån en mindre mängd 
variabler. [PAT94] En fallstudieundersökning kan studera saker i detalj, vilket en 
surveyundersökning vanligtvis inte klarar av. Fallstudiens verkliga värde är att den 
erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå, mer än att bara ta reda 
på vilka dessa resultat är. [DEN00]  
 
Vi har som tidigare nämnts både ett beskrivande och förklarande syfte, det vill säga att 
vi förutom att beskriva eventuell förändring också har för avsikt att förklara vad denna 
förändring beror på. Nedskrivningsproblematiken innefattar relativt många och 
komplexa besluts- och bedömningsproblem, varför vi har valt fallstudie som 
undersökningsansats. En nackdel med fallstudier är att man inte kan dra några generella 
slutsatser, utan endast få en bild av hur det ligger till i de undersökta fallet/fallen. Vår 
avsikt är inte att dra några generella slutsatser utan att belysa hur det ser ut i de 
undersökta fallen.  
 
 
2.3 Undersökningens upplägg 
 

2.3.1 Utveckling av referensram 
 
Utvecklingen av referensramen startade med en litteraturstudie där vi läst in oss på 
redovisningsteori, lag (ÅRL) och rekommendationer (FAR 3 och RR 17) avseende 
värdering, specifikt nedskrivning, av materiella anläggningstillgångar. Vi har även tagit 
del av tidigare empiriska studier inom problemområdet samt följt redovisningsdebatten 
som förts i ekonomiska tidskrifter. Det teoretiska inslaget i vår referensram består av 
tillgångsvärderingsmetoder och redovisningsprinciper. Dessa metoder och principer 
används för tolkning av lag (ÅRL) och rekommendationer (FAR 3 och RR 17) avseende 
värdering, specifikt nedskrivning, av materiella anläggningstillgångar. De empiriska 
studier vi tagit del av består av examensarbeten som undersökt betydelsen av RR 17 
[GRÄ01] [LJU01]. Dessa undersökningar har utförts före rekommendationens 
ikraftträdande, varför vi anser det vara av intresse att undersöka utfallet. Vår tolkning 
och jämförelse av regler för nedskrivning av materiella anläggningstillgångar ligger till 
grund för datainsamling och analys.  
 

2.3.2 Val av undersökningsenheter 
 
Vid val av undersökningsenheter skiljer man mellan sannolikhetsurval och icke 
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är i princip en förutsättning för att stickprovets 
resultat ska kunna överföras till och anses gälla hela populationen. [LUN99] I vårt fall 
består populationen av alla företag som tillämpar RR 17. RR:s rekommendationer och 
uttalanden, liksom uttalanden från RR:s Akutgrupp, tar i första hand sikte på de företag 
vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek har ett allmänt 
intresse [RED03]. Eftersom det är en praktisk omöjlighet för oss att undersöka alla 
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företag i populationen samt att vår avsikt inte är att dra några generella slutsatser, har vi 
gjort ett bedömningsurval det vill säga ett icke sannolikhetsurval. Vi har valt att 
undersöka företag med statligt ägande och marknadsmässiga krav. I gruppen företag 
med statligt ägande ingår både företag med marknadsmässiga krav och företag med 
särskilda samhällsintressen. Företag med marknadsmässiga krav kännetecknas av något 
eller båda av följande kriterier: de verkar på en marknad med full konkurrens och/eller 
ägaren, staten, ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning baserade på 
riskprofil. [REG03]  
 
För att få ett hanterbart urval har vi begränsat oss till att utgå från de tio största, 
avseende omsättning år 2002, statligt hel- eller delägda företagen med marknadsmässiga 
krav [Ibid]. Dessa tio företag hade år 2002 en nettoomsättning mellan 5 och 101 
miljarder kronor, och kan genom sin storlek samt även genom sitt ägande sägas ha ett 
allmänt intresse. Av de tio företagen exkluderas dock två stycken finansbolag. Dessa 
företag inte är intressanta för vår undersökning på grund av att deras 
anläggningstillgångar består av främst finansiella tillgångar, vilka vi avgränsat oss från 
att undersöka. Våra undersökningsenheter består av fem av de återstående åtta företagen 
i urvalet, av vilka alla tillämpar RR 17 samt innehar stora materiella 
anläggningstillgångar. Från urvalet exkluderas alltså tre företag av olika anledningar. Ett 
företag hänvisade oss vidare till ett annat företag inom koncernen, vilket dock tackat nej 
till att medverka på grund av tidsbrist. Ytterligare ett företag har tackat nej på grund av 
tidsbrist och ett företag har inte besvarat vår förfrågan.  
 

2.3.3 Datainsamling 
 
Nedskrivningsproblematiken innefattar relativt många och komplexa besluts- och 
bedömningsproblem, varför vi inte anser oss kunna inhämta och bearbeta information 
utifrån ett antal kvantitativa variabler. Istället har vi valt att använda oss av kvalitativa 
data och en kvalitativ metod för datainsamling. På grund av stora geografiska avstånd 
har vi använt oss av telefonintervjuer, istället för personliga intervjuer, för insamling av 
data. Två respondenter har dock valt att besvara våra frågor via e-post. 
Telefonintervjuerna följde en av oss utformad intervjuguide2 som respondenterna i 
förväg fått ta del av. Intervjuguiden har en viss struktur genom att vi valt ut en rad olika 
teman som ska täckas in. Samtidigt ville vi lämna utrymme åt respondenterna att prata 
omkring frågorna och de tankar som väcktes. För att uppnå detta använde vi oss av 
fokuserad, eller styrd, intervjuteknik. Fokuserad intervju är ett mellanting av helt 
ostrukturerad och helt strukturerad intervju [BEL00].  
 
En fördel med fokuserad gentemot helt ostrukturerad intervju är att ramarna eller 
strukturen utformas i förväg, därmed blir analysen mycket lättare att utföra. En struktur 
i intervjun ger i någon mån en garanti för att alla ämnesområden och teman kommer 
med, något som inte är alldeles säkert med en helt ostrukturerad intervju. Eftersom man 
i en fokuserad intervju lämnar utrymme åt respondenten, så riskerar man inte att missa 
viktig information vilket kan vara fallet vid helt strukturerad intervju. [Ibid]  
 

                                                 
2 Se bilaga ”Intervjuguide”.  



 
Kapitel 2 Metod 

 

 8 

Vid förfrågning om medverkan i vår undersökning har vi erbjudit anonymitet både på 
företags- och individnivå. Två respondenter önskade anonymitet på företagsnivå, varför 
vi har valt att redovisa alla företag som anonyma. Detta på grund av att vårt urval är så 
pass litet att det kan vara möjligt att få klart för sig vilka dessa företag är.  
 

2.3.4 Analysmetod 
 
Insamlad data avser att ge svar på om de undersökta företagens hantering avseende 
nedskrivning av materiella anläggningstillgångar har förändrats, och i så fall hur, i och 
med tillämpning av RR 17. Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod för analys av 
insamlad data. Resultatet av empirin analyseras gentemot vår tolkning och jämförelse av 
lag (ÅRL) och rekommendationer (FAR 3 och RR 17) för nedskrivning av materiella 
anläggningstillgångar.  
 
 
2.4 Metoddiskussion 
 
Vårt val av undersökningsenheter har varit ett mödosamt och tidskrävande arbete. Till 
att börja med valde vi att undersöka noterade företag vid Stockholmsbörsen. Detta med 
motiveringen att det av Stockholmsbörsens noteringsavtal och regler framgår att de 
noterade företagen ska följa RR:s rekommendationer. Från och med den 3 juli 2000 
finns det två listor på Stockholmsbörsen, A- och O-listan. Inom varje lista finns ett 
segment för de aktier som marknaden visat störst intresse för, ”Mest omsatta” 
respektive ”Attract 40”. [STO03] Vårt första urval av undersökningsenheter utgick från 
dessa segment. Då intresset att medverka i vår undersökning var svalt, bestämde vi oss 
för att göra ett nytt urval.  
 
En fallstudie innebär mer än enbart en beskrivning eller berättelse om en händelse eller 
ett tillstånd. Som med all forskning ska informationen samlas in på ett systematiskt sätt, 
relationer mellan variabler ska studeras och undersökningen ska noggrant planeras. 
Vilken metod som än väljs för insamling av data, måste den alltid kritiskt granskas för 
att avgöra hur giltig och tillförlitlig den framtagna informationen är. Validitet, eller 
giltighet, är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska 
mäta eller beskriva. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på i vilken utsträckning 
ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i 
övrigt lika omständigheter. [BEL00]  
 

2.4.1 Validitet 
 
Vid utformning av vår intervjuguide har vi utgått ifrån Johansson & Heurlin och deras 
definition av en regeltillämpares besluts- och bedömningsproblem avseende 
nedskrivning av anläggningstillgångar (se kapitel 4 ”Hantering av nedskrivning”). Med 
hjälp av denna, samt vår tolkning och jämförelse av regler för nedskrivning av 
anläggningstillgångar, har vi valt ut en rad olika teman som skulle täckas in. Samtidigt 
har vi lämnat utrymme åt respondenterna att prata omkring frågorna och de tankar som 
väcktes. Utöver de teman som skulle täckas in har vi även frågat respondenterna om 
andra förändringar som eventuellt uppstått i och med tillämpning av RR 17, detta för att 
täcka in sådant som vi kanske förbisett.  
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2.4.2 Reliabilitet 
 
Nackdelen med telefonintervjuer är att man går miste om den visuella kontakten som 
förknippas med personliga intervjuer. För att undvika missförstånd från vår sida har 
intervjuerna utförts av oss båda med hjälp av högtalartelefon. Direkt efter varje 
intervjutillfälle sammanställde vi resultatet i form av fallbeskrivningar, detta för att 
säkerställa att inget skulle falla i glömska. För att ytterligare stärka reliabiliteten har de 
intervjuade respondenterna fått ta del av fallbeskrivningarna för rättning av eventuella 
faktafel. Givetvis är dock ansvaret för eventuella fel i återgivningen av intervjuerna helt 
och hållet vårat eget.  
 
Två respondenter har valt att besvara våra frågor via e-post. I dessa fall har vi inte fått 
svar på alla frågor och inte lika uttömmande svar. Vi bestämde oss dock för att 
inkludera dessa fallföretag eftersom vi anser att det vi fått svar på är av värde för vår 
undersökning.  
 
Några av respondenterna var inte anställda före respektive företags tillämpning av RR 
17. Vi anser ändå att vi har kunnat få värdefull information från dessa respondenter då 
de har inblick i hur företaget arbetat fram nya rutiner och processer för hanteringen av 
nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. En slutsats vi kommit fram till är att 
RR 17 innebär en viss skärpning jämfört med tidigare regler för nedskrivning av 
materiella anläggningstillgångar. De undersökta företagen tycks inte ha haft lika stort 
fokus på nedskrivningar före tillämpning av RR 17. Detta skulle kunna förklara varför 
vi inte fått så mycket information om hur de undersökta företagen hanterade 
nedskrivningar tidigare.  
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3. REDOVISNINGSTEORI 
 
Detta kapitel behandlar tillgångsvärderingsmetoder och redovisningsprinciper vilket 
utgör referensramens teoretiska inslag. Dessa tillgångsvärderingsmetoder och 
redovisningsprinciper används för tolkning av de regler för värdering, specifikt 
nedskrivning, av materiella anläggningstillgångar som presenteras i kapitel 4.  
 
 
Externredovisningens innehåll regleras av lagstiftning och övrig normgivning. En 
betydande del av externredovisningen är inriktad mot bokslutsarbetet och upprättandet 
av årsredovisning. De svenska företagens bokslutsarbete och upprättande av 
årsredovisning regleras av Årsredovisningslagen (ÅRL). ÅRL är till sin karaktär en 
ramlagstiftning. På många punkter är ÅRL tvingande men i åtskilliga fall överlämnar 
den dock till normgivande organ att närmare beskriva hur den ska tillämpas i praktiken. 
Det mest betydelsefulla normgivande organet i Sverige är Redovisningsrådet (RR) 
[FAL01]. När bokslut skall upprättas kan komplicerade valsituationer, som primärt går 
ut på att välja hur affärshändelser ska mätas och värderas, uppstå. Lagstiftning och 
normgivning sätter gränser för hur till exempel företagets tillgångar och skulder skall 
värderas. De kan emellertid tolkas på olika sätt vilket ger upphov till variationer. 
Lagstiftning och normgivning täcker vidare inte in alla de tänkbara 
värderingssituationer som ett företag kan ställas inför. Till följd av de olika 
värderingsmöjligheterna och på grund av att lagstiftningen och normgivning inte är 
heltäckande finns det ett visst manöverutrymme. [FAL01b]  
 
Redovisningsteori utgör en viktig del i regleringen av externredovisning. Dagens 
externredovisning är i huvudsak bokföringsmässig, det vill säga den syftar till att visa 
verksamhetens prestationer i termer av intäkter och kostnader. Redovisningens principer 
är avgörande för vad som redovisas i resultat- och balansräkning och utgör stommen i 
begreppet redovisning enligt bokföringsmässiga grunder [Ibid]. Vid bokslutstillfället 
ska värdet av ett företags tillgångar och skulder tas upp i balansräkningen. Redovisning 
och värdering av tillgångar är kanske det äldsta och mest avgörande 
externredovisningsproblemet och det problem som i störst utsträckning inverkar på 
vilka poster som redovisas i resultat- och balansräkningarna [FAL01]. I avsnitt 3.1 
presenteras olika teoretiska tillgångsvärderingsmetoder med fokus på 
anläggningstillgångar. Fyra av de principer som styr redovisningen kan relateras till val 
och tillämpning av tillgångsvärderingsmetod, dessa redovisningsprinciper presenteras i 
avsnitt 3.2.  
 
 
3.1 Tillgångsvärderingsmetoder 
 
Vid bokslutstillfället ska värdet av ett företags tillgångar och skulder tas upp i 
balansräkningen. Bland tillgångarna ingår icke-monetära tillgångar det vill säga 
realtillgångar, immateriella tillgångar och vissa finansiella tillgångar. Dessa tillgångar 
har ett värde för företaget enbart på grund av att de i framtiden kommer att säljas eller 
användas i företaget, och som en följd av försäljningen eller användningen ge upphov 
till framtida kassaflöden. Med begreppet ”tillgångsvärderingsmetod” menas det sätt på 
vilket de icke-monetära, tillgångarna värderas i pengar. [SMI00]  
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Det finns fyra olika teoretiska tillgångsvärderingsmetoder [SMI00]:  
 

• Historisk kostnad 3  
• Nukostnad  
• Nutida försäljningsvärde  
• Framtida värde 4 

 
I redovisningen värderas de icke-monetära tillgångarna normalt till historisk kostnad, 
men i olika undantagsfall används de övriga värderingsmetoderna [Ibid]. I efterföljande 
underavsnitt beskrivs de olika tillgångsvärderingsmetoderna med fokus på värdering av 
anläggningstillgångar.  
 

3.1.1 Historisk kostnad 
 
Med den historiska kostnaden för en tillgång avses anskaffningsvärdet för de resurser 
som i någon mening ingår i tillgången. Med den historiska kostnaden för en 
anläggningstillgång avses anskaffningsvärdet för tillgången, eller för ”den kvarvarande 
delen” av tillgången enligt ett tänkt avskrivningsförlopp. För tillgångar utsatta för 
värdeminskning brukar termen ”planmässigt restvärde” användas. Med den historiska 
kostnaden för en anläggningstillgång avses alltså anskaffningsvärde, eller planmässigt 
restvärde. [Ibid]  
 
Årsredovisningslagen (ÅRL) är den första påtagliga anpassningen av svensk 
redovisningslagstiftning till EU:s normer [THO99]. EU-direktivens bestämmelser om 
värdering av anläggningstillgångar har som huvudregel att de ska värderas till historiska 
anskaffningsvärden eftersom detta var den huvudsakliga metod som användes i EU-
länderna vid direktivens upprättande [ART02].  
 

3.1.2 Nukostnad 
 
Med nukostnaden för en tillgång avses återanskaffningsvärdet för de resurser som i 
någon mening ingår i tillgången. Med nukostnaden för en anläggningstillgång avses 
återanskaffningsvärdet för tillgången på balansdagen, eller återanskaffningsvärdet för en 
begagnad tillgång med samma prestanda, eller ett härlett värde för ”den kvarvarande 
delen” av tillgången enligt ett tänkt avskrivningsförlopp. Om värdet beräknas enligt ett 
tänkt avskrivningsförlopp brukar termen ”kalkylmässigt restvärde” användas. Med 
nukostnaden för en anläggningstillgång avses alltså återanskaffningsvärde, eller 
kalkylmässigt restvärde. [SMI00]  
 

                                                 
3 Termerna ”historisk kostnad” och ”framtida värde” är inte allmänt accepterade svenska termer utan 
direkta översättningar från engelskan (’historical cost’ respektive ’future value’). Termerna används i 
avsaknad av allmänt accepterade generella benämningar på metoderna ifråga. [SMI00]  
4 Se ovanstående.  
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3.1.3 Nutida försäljningsvärde 
 
Med det nutida försäljningsvärdet av en tillgång, oavsett vilken typ av tillgång, avses 
försäljningsvärdet av tillgången på balansdagen efter avdrag för försäljningskostnader. 
Annorlunda uttryckt avses med det nutida försäljningsvärdet de likvida medel som 
skulle ha flutit in efter avdrag för de utgifter som försäljningen skulle ha föranlett, om 
man på balansdagen hade sålt tillgången. [SMI00]  
 
För tillgångar som löpande noteras på en marknad, som vissa råvaror och noterade 
aktier, kan både nukostnaden och det nutida försäljningsvärdet sägas ge uttryck för 
marknadsvärdet av tillgången, och de skiljer sig åt enbart med de transaktionskostnader 
som är förenade med inköp och försäljning. Om nukostnaden för en anläggningstillgång 
beräknas utifrån värdet på andrahandsmarknaden, skiljer den sig från försäljningsvärdet 
enbart med transaktionskostnaderna. Om nuvärdet däremot beräknas som ett 
kalkylmässigt restvärde utifrån ett tänkt förbrukningsförlopp, är ett sådant värde 
naturligtvis bara en approximation av marknadsvärdet och försäljningsvärdet av 
tillgången. [Ibid]  
 

3.1.4 Framtida värde 
 
Denna tillgångsvärderingsmetod kan delas in i två undergrupper, nämligen odiskonterat 
framtida värde respektive diskonterat framtida värde. Med det odiskonterade framtida 
värdet av en tillgång avses det kassaflöde som försäljningen eller användningen av 
tillgången förväntas ge upphov till, efter avdrag för det negativa kassaflödet på grund av 
utgifterna för färdigställandet och försäljningen eller utgifterna för användningen av 
tillgången. Med det diskonterade framtida värdet av en tillgång avses motsvarande 
kassaflöden diskonterade till balansdagen med en kalkylränta som uttrycker företagets 
avkastningskrav. 5 Avgörande för om värderingen sker till odiskonterade eller 
diskonterade kassaflöden är hur långt fram i tiden betalningarna ligger, vilket vanligtvis 
beror på om värderingen avser ett lager eller en anläggningstillgång. [Ibid]  
 
Vid värdering av anläggningstillgångar enligt denna metod används ett diskonterat 
värde. Anläggningstillgången värderas således till det diskonterade värdet av de 
kassaflöden som den förväntas ge upphov till under sin återstående livslängd. Dessa 
kassaflöden beror i sin tur på värdet av de varor eller tjänster som kommer att 
produceras med hjälp av tillgången och de framtida utgifterna för de resurser som 
kommer att användas för produktionen och försäljningen av produkterna. Ett sådant 
värde brukar kallas för avkastningsvärde, eller nyttjandevärde. [Ibid]  
 
Det har tidigare nämnts att för tillgångar som löpande noteras på en marknad, som vissa 
råvaror och noterade aktier, kan både nukostnaden och det nutida försäljningsvärdet 
sägas ge uttryck för marknadsvärdet av tillgången och de skiljer sig åt enbart på grund 
av de transaktionskostnader som är förenade med inköp och försäljning. Även det 
                                                 
5 Vid investeringskalkylering kallas det diskonterade värdet av förväntade framtida kassaflöden för 
”nuvärde” på grund av att kassaflödena diskonteras till ”nuet”. Smith undviker den termen, dels på grund 
av att han valt benämningen ”framtida värde” för såväl odiskonterade som diskonterade framtida 
kassaflöden och dels på grund av att termen ”nuvärde” ofta sammanblandas med termen ”nukostnad”. 
[SMI00]  
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diskonterade framtida värdet kommer då att överensstämma med marknadsvärdet, om 
företaget har samma förväntningar som marknaden vad gäller de kassaflöden som 
tillgången kommer att generera. Bara om företaget har andra förväntningar än 
marknaden kommer det diskonterade framtida värdet att skilja sig från marknadsvärdet. 
På tunnare marknader har begreppet ”marknadsvärde” däremot ingen klar innebörd. Det 
diskonterade framtida värdet kan då ses som ett försök att simulera marknadsvärdet på 
en bättre fungerande marknad. [SMI00]  
 
 
3.2 Redovisningsprinciper 
 
Fyra av de principer som styr redovisningen kan relateras till valet av 
tillgångsvärderingsmetod och tillämpningen av metoden, nämligen [Ibid]:  
 

• Fortlevnadsprincipen  
• Realisationsprincipen  
• Matchningsprincipen  
• Försiktighetsprincipen  

 
Normalt värderas tillgångar till historisk kostnad det vill säga anskaffningsvärde eller 
planmässigt värde, vilket förklaras utifrån den så kallade realisationsprincipen. Vissa 
undantag finns dock, och de är framförallt förknippade med den så kallade 
försiktighetsprincipen. [Ibid]  
 

3.2.1 Fortlevnadsprincipen 
 
Denna princip innebär att redovisningen i normalfallet ska ske utifrån ett antagande om 
att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under obestämd tid framöver. I en del 
formuleringar av principen preciseras tiden till att avse livslängden på företagets 
tillgångar och/eller längden på de kontrakt som företaget ingått. Antagandet kan ses som 
ett argument för att värdera tillgångarna till framtida värden det vill säga att 
anläggningstillgångar värderas till avkastningsvärde eller nyttjandevärde. Man kan 
också använda principen till att motivera värdering till historisk kostnad eftersom 
tillgången kanske inte har något värde utanför företaget och således har ett lägre 
försäljningsvärde än den historiska kostnaden. Om det däremot finns anledning att anta 
att företaget inom en nära framtid kommer att upphöra med verksamheten bör man 
skifta värderingsbas från historisk kostnad till likvidationsvärde (nutida 
försäljningsvärde). [Ibid]  
 

3.2.2 Realisationsprincipen 
 
Realisationsprincipen är viktig för att framför allt bestämma när en intäkt ska få tas upp 
i redovisningen. Enligt ÅRL innebär detta att endast konstaterade intäkter får tas med i 
resultaträkningen [ART02]. Att ökning av nettotillgångarna inte redovisas förrän vid 
försäljningen är liktydigt med att tillgångarna värderas till historisk kostnad fram till 
och med försäljningen. [SMI00]  
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3.2.3 Matchningsprincipen 
 
Matchning innebär att man bestämmer samband mellan kostnader och intäkter för att 
redovisa dem under samma period [ART02]. Om matchningsprincipen uppfylls leder 
det till att den rätta förmögenhetsförändringen redovisas över tiden. 
Matchningsprincipen baseras på antagandet att alla utgifter vid ett senare tillfälle ger 
upphov till intäkter. Resulterar inte utgifterna i intäkter under den aktuella tidsperioden, 
redovisas de i balansräkningen och kostnadsförs först när intäkterna uppstår. [FAL01] 
När det gäller utgifter för inköp av anläggningstillgångar som minskar i värde, aktiveras 
hela utgiften för att sedan skrivas av under den bedömda ekonomiska livslängden 
[SMI00].  
 

3.2.4 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen kan ses som ett allmänt förhållningssätt som innebär att man i 
valet mellan två tänkbara värden skall välja det lägsta värdet vid värdering av tillgångar. 
De värden som brukar jämföras är å ena sidan den historiska kostnaden för tillgången 
och å andra sidan det odiskonterade eller diskonterade framtida värdet på tillgången. 
Försiktighetsprincipen tillämpas vid värdering av anläggningstillgångar. Jämförelsen 
görs då mellan den historiska kostnaden å ena sidan och det diskonterade framtida 
värdet å den andra. [Ibid]  
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4. HANTERING AV NEDSKRIVNING 
 
Detta kapitel avser tolkning och jämförelse av lag (ÅRL) och rekommendationer (FAR 3 
och RR 17) för nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Innehållet i kapitlet 
ligger till grund för datainsamling och analys.  
 
 
För att kunna bedöma vilken vägledning regler för nedskrivning av 
anläggningstillgångar ger för regeltillämpare måste man definiera deras besluts- och 
bedömningsproblem. Enligt Johansson & Heurlin kan en regeltillämpare ställa följande 
frågor [JOH96]:  
 
a) När ska prövning ske av om nedskrivningsbehov föreligger? Vilka indikationer på 

sådant behov ska föreligga?  
b) Hur ska prövning ske av om nedskrivningsbehov föreligger?  
c) Om nedskrivningsskyldighet föreligger enligt a) och b), hur ska erforderligt 

nedskrivningsbelopp mätas?  
 
Ovanstående frågor har vi använt oss av för att strukturera tolkning och jämförelse av 
lagar och rekommendationer för nedskrivning av materiella anläggningstillgångar.  
 
 
4.1 Prövning av nedskrivningsbehov - när? 
 
Detta avsnitt avser att besvara frågorna om när prövning av nedskrivningsbehov ska ske 
samt vilka indikationer på sådant behov som ska föreligga.  
 

4.1.1 Årsredovisningslagen 
 
ÅRL 4 kap avser värderingsregler, i 5 § behandlas nedskrivning av 
anläggningstillgångar. I ÅRL 4 kap 5 § första stycket sägs [FAR02]:  
 

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 § och 4 § första 
stycket, skall tillgången skrivas ned till detta värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.  

 
3 § behandlar fastställande av anskaffningsvärde och 4 § behandlar avskrivning av 
anläggningstillgångar. Anskaffningsvärdet och det antagna avskrivningsförloppet 
definierar den historiska kostnaden eller det planmässiga restvärdet för tillgången i 
fråga. Om tillgången har ett lägre värde än anskaffningsvärdet, för tillgångar som inte 
skrivs av, eller det planmässiga restvärdet, för tillgångar som skrivs av, ska den 
emellertid enligt 5 § värderas till detta lägre värde, om värdenedgången dessutom antas 
vara bestående. Företaget ska vid varje årsbokslut avgöra om tillgången på balansdagen 
hade ett lägre värde än det redovisade värdet. [SMI00]  
 
ÅRL 4 kap 5 § anger inte några indikationer som ska föranleda prövning av 
nedskrivningsbehov.  
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4.1.2 FAR:s rekommendation nr 3 
 
FAR 3 behandlar redovisning av materiella anläggningstillgångar, avsnitt 6 avser 
nedskrivningar. FAR 3 hänvisar till ÅRL 4 kap 5 § [FAR99]. Enligt vår tolkning menar 
även FAR 3 att företaget vid varje årsbokslut ska avgöra om tillgången på balansdagen 
hade ett lägre värde än det redovisade värdet.  
 
FAR 3 innehåller ingen explicit diskussion av vilka indikationer som ska föranleda 
prövning av nedskrivningsbehov. I FAR 3 avsnitt 6 a anges dock indikationer, på att 
lönsamheten kraftigt och varaktigt har gått ned, som kan beaktas i de fall avkastningen 
på en individuell anläggning inte enkelt framgår av redovisningen eller på annat sätt kan 
beräknas på ett rimligt sätt. [Ibid] Dessa indikationer föregår alltså inte prövning, i 
bemärkelsen beräkning, av nedskrivningsbehov.  
 

4.1.3 Redovisningsrådets rekommendation nr 17 
 
Enligt RR 17 ska företaget vid varje bokslutstillfälle bedöma om det föreligger någon 
indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet ska företaget 
beräkna tillgångens återvinningsvärde. [FAR02] RR 17 kräver alltså inte att företaget 
ska beräkna en tillgångs återvinningsvärde vid varje bokslutstillfälle. Däremot ska 
företaget vid varje bokslutstillfälle göra en bedömning av om det föreligger någon 
indikation på värdenedgång. Varje bokslutstillfälle inkluderar inte bara årsbokslut utan 
även delårsbokslut, för noterade företag blir det således frågan om att göra bedömningar 
kvartalsvis [NYL01]. Detta är inte en direkt följd av RR 17 utan har, som vi kan se det, 
att göra med RR 20 som behandlar delårsrapportering. Enligt RR 20 ska RR 17 
tillämpas i delårsrapporter [FAR02].  
 
RR 17 p 7 anger några externa och interna indikationer på att en värdeminskning har 
skett. När företaget tar ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov ska 
åtminstone följande indikationer beaktas [FAR02, s 851]:  
 
Externa indikationer  
a) Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av andra orsaker än tillgångens 

ålder eller normala användningssätt.  
b) Väsentliga förändringar i teknologi, marknadsförutsättningar eller i den ekonomiska och legala miljön 

har inträffat under perioden, eller väntas inträffa inom en snar framtid, med negativa effekter på den 
marknad som tillgången är avsedd för.  

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

d) Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet.  
 
Interna indikationer  
e) Tillgången är tekniskt föråldrad eller har skadats.  
f) Betydande förändringar har ägt rum under perioden eller väntas äga rum inom en snar framtid, som på 

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

g) Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre, eller kommer att bli sämre, 
än vad som tidigare antagits.  
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Enligt RR 17 p 8 är uppräkningen av externa och interna indikationer inte fullständig. I 
det enskilda fallet kan det finnas även andra indikationer på att en tillgång behöver 
skrivas ned och som därmed leder till att företaget måste fastställa tillgångens 
återvinningsvärde. [FAR02]  
 

4.1.4 Jämförelse prövning av nedskrivningsbehov - när? 
 
RR 17 är betydligt mer detaljerad än tidigare praxis vad gäller när bedömning av 
nedskrivningsbehov ska göras [NYL01]. Enligt vår tolkning av ÅRL och FAR 3 ska 
prövning av nedskrivningsbehov ske vid varje årsbokslut. RR 17 kräver prövning av 
nedskrivningsbehov, i bemärkelsen beräkning av tillgångens återvinningsvärde, endast 
när det föreligger indikation på värdenedgång. Å andra sidan ska företaget, enligt RR 
17, vid varje bokslutstillfälle göra en bedömning av om det föreligger någon indikation 
på värdenedgång. Varje bokslutstillfälle inkluderar inte bara årsbokslut utan även 
delårsbokslut, för företag som lämnar kvartalsrapporter blir det således frågan om att 
göra bedömningar kvartalsvis. Detta är inte en direkt följd av RR 17 utan har, som vi 
kan se det, att göra med RR 20 som behandlar delårsrapportering.  
 
Jämfört med ÅRL och FAR 3 anger RR 17 fler indikationer på värdenedgång som ska 
föranleda prövning av nedskrivningsbehov. Enligt RR 17 kan det i det enskilda fallet 
även finnas andra indikationer, än de som anges i rekommendationen, som 
regeltillämparen måste ta hänsyn till. ÅRL anger som sagt inga indikationer. FAR 3 
anger indikationer, på att lönsamheten kraftigt och varaktigt har gått ned, som kan 
beaktas i de fall avkastningen på en individuell anläggning inte enkelt framgår av 
redovisningen eller på annat sätt kan beräknas på ett rimligt sätt. Dessa indikationer 
föregår alltså inte prövning, i bemärkelsen beräkning, av nedskrivningsbehov.  
 
 
4.2 Prövning av nedskrivningsbehov - hur? 
 
Detta avsnitt avser att besvara frågorna  om hur prövning av nedskrivningsbehov ska ske 
samt hur erforderligt nedskrivningsbelopp ska beräknas.  
 

4.2.1 Årsredovisningslagen 
 
ÅRL 4 kap avser värderingsregler, i 5 § behandlas nedskrivning av 
anläggningstillgångar. Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde, än 
det belopp som återstår efter eventuell avskrivning det vill säga bokfört eller redovisat 
värde, ska tillgången skrivas ned till detta lägre värde om det kan antas att 
värdenedgången är bestående. Lagtexten i 5 § använder begreppet ”värde” utan att tala 
om vilket värde som avses. 5 § speglar tillämpningen av försiktighetsprincipen vid 
värdering av anläggningstillgångar [SMI97 & SMI00]. Principen tolkas som att 
tillgången ska värderas till verkligt värde, om detta är lägre än den historiska kostnaden 
eller det planmässiga restvärdet, men med förbehållet att nedskrivning endast ska ske 
om värdenedgången är bestående [SMI97]. I paragrafens förarbeten6 nämns begreppet 
”verkligt värde” men vad verkligt värde avser anges inte. Hur som helst ska prövning av 

                                                 
6 Prop. 1995/96:10.1.4 Nedskrivning av anläggningstillgångar [FAR00].  
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nedskrivningsbehov, enligt ÅRL, alltså bestå av dels en beräkning av verkligt värde 
dels, om en värdenedgång föreligger, även en bedömning av om värdenedgången kan 
antas vara bestående. När värdenedgången ska anses vara bestående framgår inte heller 
av lagtexten i 5 §. I paragrafens förarbeten7 sägs:  
 

Bedömning av när en värdenedgång är bestående torde få göras med hänsyn till bl.a. tillgångens art 
och funktion samt värdenedgångens storlek. Det krav på försiktighet som finns intaget i 2 kap. 4 § 
torde i detta sammanhang tala för att nedskrivningsbestämmelsen inte ges en alltför restriktiv 
tillämpning. Om tillgångens värde har gått ned och det inte finns några indikationer på att värdet inom 
en snar framtid kommer att stiga igen, bör nedskrivning alltså ske. Det övergripande kravet måste 
dock även här vara att redovisningen skall ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. 
Nedskrivningsbestämmelserna får följaktligen inte användas för att ”reglera resultatet”.  

 
Vad gäller individuell kontra kollektiv värdering är grundprincipen enligt ÅRL 2 kap 4 
§ p 5 att en post- för-post värdering ska tillämpas [FAR02]. Prövning av 
nedskrivningsbehov, ska enligt ÅRL, alltså ske först och främst post- för-post.  
 
Om en anläggningstillgång på balansdagen har ett lägre värde, än det belopp som 
återstår efter eventuell avskrivning det vill säga bokfört eller redovisat värde, ska 
tillgången skrivas ned till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är 
bestående. ÅRL gör således ingen skillnad på beräkning av verkligt värde och mätning 
av nedskrivningsbelopp. Om ett nedskrivningsbehov föreligger ska 
anläggningstillgången skrivas ned till verkligt värde.  
 

4.2.2 FAR:s rekommendation nr 3 
 
FAR 3 behandlar redovisning av materiella anläggningstillgångar, avsnitt 6 avser 
nedskrivningar. FAR 3 hänvisar till ÅRL 4 kap 5 § och menar således att prövning av 
nedskrivningsbehov ska bestå av dels en beräkning av verkligt värde dels, om en 
värdenedgång föreligger, även en bedömning av om värdenedgången kan antas vara 
bestående. [FAR99]  
 
I FAR 3 avsnitt 6a sägs [FAR99, s 808]:  
 

Enligt FARs mening bör som huvudprincip värdet beräknas genom en diskontering av anläggningens 
framtida överskott (före räntor och avskrivningar) i företagets verksamhet. Detta avkastningsvärde kan 
också beskrivas som det värde på vilket företaget kan ge skälig förräntning på sikt.  

 
Enligt FAR 3 utgörs verkligt värde för materiella anläggningstillgångar av diskonterat 
framtida värde eller avkastningsvärde. Avkastningsvärdet definieras egentligen utifrån 
de kassaflöden som tillgången förväntas ge upphov till. De framtida överskotten (före 
avskrivningar och räntor) kan ses som en approximation av dessa kassaflöden. [SMI97]  
 

                                                 
7 Prop. 1995/96:10 Författningskommentar [FAR00, s 391].  
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Längre fram i FAR 3 avsnitt 6a sägs [FAR99, s 808]: 
 

I undantagsfall föreligger en fungerande andrahandsmarknad för anläggningstillgångar (t.ex. fordon, 
vissa slag av maskinutrustning eller fartyg). I sådana fall kan marknadsvärdet ge en viss ledning för 
beräkning av avkastningsvärdet.  

 
Även i de fall det finns en fungerande andrahandsmarknad är det således 
avkastningsvärdet som är huvudprincip och marknadsvärdet endast ett surrogat för detta 
värde. Skälet är rimligtvis att tillgången kan ha ett större värde vid en fortsatt 
användning i företaget än om den säljs, och att normgivaren accepterat den högre 
subjektivitet som är förenad med värdering till avkastningsvärde jämfört med värdering 
till marknadsvärde. I de flesta fall torde det saknas väl fungerande 
andrahandsmarknader för materiella anläggningstillgångar. Det blir då oväsentligt om 
avkastningsvärdet ses som huvudprincip eller som surrogat för värdet på en sådan 
marknad. Synen på verkligt värde i FAR 3 ger uttryck för fortlevnadsprincipen, det vill 
säga att anläggningen ska värderas utifrån förutsättningen att företaget kan fortsätta sin 
verksamhet och därför inte är tvingad att sälja tillgången. [SMI97]  
 
I FAR 3 avsnitt 6a sägs [FAR99, s 808-809]: 
 

I de fall avkastningen på en individuell anläggning inte enkelt framgår av redovisningen eller på annat 
sätt kan beräknas på ett rimligt sätt kan följande förhållanden utgöra en indikation på att lönsamheten 
kraftigt och varaktigt har gått ned.  
- Prissänkning på motsvarande nya anläggningar har skett. …  
- Nya, effektivare anläggningar har kommit ut på marknaden. …  
- Kapacitetsutnyttjandet i anläggningen är lågt på grund av bristande efterfrågan, överkapacitet i 

branschen eller liknande, vilket ofta leder till låg lönsamhet. …  
- En anläggning som används för annat ändamål än planerat uppvisar troligen sämre lönsamhet…  
- Förslitning av en anläggning sker snabbare än vad kalkylen över förvärvet förutsatt. …  
I de nämnda exemplen föreligger givetvis nedskrivningsbehov bara i de fall anläggningens lönsamhet 
är otillfredsställande och denna situation förväntas bli bestående.  

 
Enligt FAR 3 avnitt 6 a kan nedskrivning underlåtas [FAR99, s 809]:  
 

Om en anläggningstillgång har fått försämrad lönsamhet är det ofta möjligt att göra en bedömning av 
sannolikheten för en resultatförbättring. Men det kan också förekomma att det är omöjligt att göra en 
rimlig sannolikhetsbedömning av den framtida avkastningen. I sådana fall kan nedskrivning 
underlåtas om det icke är uppenbart  att anläggningen är för högt bokförd.  

 
Avseende beståendekriteriet sägs i FAR 3 avsnitt 6 b [FAR99, s 809]:  
 

Nedskrivning behöver bara ske om värdenedgången är varaktig. Det är en grundläggande tankegång 
att tillfälliga försämringar av en anläggningstillgångs marknadsvärde eller lönsamhet inte behöver 
leda till nedskrivningar. En konjunkturförsämring av övergående natur behöver således inte föranleda 
en nedskrivning. Varaktigheten måste bedömas mot bakgrund av den aktuella anläggningens 
återstående livslängd. Om lönsamhetsförsämringen avser en väsentlig del av den återstående 
livslängden, är den att betrakta som varaktig.  
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Vad gäller individuell kontra kollektiv värdering, sägs i FAR 3 avsnitt 6 följande 
[FAR99, s 807]: 
 

Vad gäller individuell kontra kollektiv värdering är grundprincipen enligt ÅRL 2 kap. 4 § p. 5 att en 
post-för-post värdering skall tillämpas. FARs Vägledning ”Om årsredovisning i aktiebolag” anger i 
sin tur följande: ”Det kan dock undantagsvis förekomma fall då kollektiv värdering kan tillåtas. För 
varje sådant fall måste man pröva om en kollektiv värdering är förenlig med god redovisningssed och 
kravet på rättvisande bild”.  

 
FAR 3 avsnitt 6 hänvisar till ÅRL 4 kap 5 § och gör således heller ingen skillnad på 
beräkning av verkligt värde och mätning av nedskrivningsbelopp. Det vill säga om ett 
nedskrivningsbehov föreligger ska anläggningstillgången skrivas ned till verkligt värde, 
i detta fall avkastningsvärdet.  
 

4.2.3 Redovisningsrådets rekommendation nr 17 
 
Som tidigare nämnts ska företaget, enligt RR 17, vid varje bokslutstillfälle bedöma om 
det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är 
fallet ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde. RR 17 definierar 
återvinningsvärde som det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 
nyttjandevärde [FAR02]. Återvinningsvärdet ger uttryck för vad företaget ”kan få ut” av 
tillgången genom att antingen sälja den eller använda den i företaget och eventuellt sälja 
den vid en senare tidpunkt. Den underförstådda premissen är att företaget agerar 
rationellt i den meningen att det säljer tillgången, om nettoförsäljningsvärdet är högre än 
nyttjandevärdet, och i det omvända fallet behåller tillgången i företaget. [SMI00] Enligt 
RR 17 har en tillgång minskat i värde och ska skrivas ned när redovisat värde överstiger 
återvinningsvärdet [FAR02].  
 
En tillgångs verkliga värde utgörs alltså enligt RR 17 av återvinningsvärdet, det vill 
säga det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Prövning av 
nedskrivningsbehov ska, enligt RR 17, ske genom en jämförelse av tillgångens 
återvinningsvärde och redovisat värde. Om inga tidigare nedskrivningar eller 
uppskrivningar skett, överensstämmer det redovisade värdet med den historiska 
kostnaden det vill säga anskaffningsvärdet  eller det planmässiga restvärdet av 
tillgången [SMI00]. Prövning av nedskrivningsbehov ska enligt RR 17 alltså bestå av en 
beräkning av återvinningsvärdet.  
 
Beräkning av återvinningsvärde 
 
Enligt RR 17 p 10 ska väsentlighetsprincipen tillämpas vid bedömning av om en 
tillgångs återvinningsvärde behöver fastställas. Om, exempelvis, tidigare beräkningar 
visar att återvinningsvärdet för en tillgång är väsentligt högre än dess redovisade värde 
så behöver inte företaget göra en ny beräkning av återvinningsvärdet om en händelse 
inträffat som sannolikt endast har en marginell inverkan på återvinningsvärdet. Tidigare 
analyser kan också ha visat att en tillgångs återvinningsvärde inte är känsligt för 
förändringar i en, eller flera, av de indikationer på värdenedgång som tas upp i RR 17. 
[FAR02]  
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Enligt RR 17 p 14 är det är inte alltid nödvändigt att beräkna både 
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Om något av dessa värden överstiger 
tillgångens redovisade värde behöver inte tillgången skrivas ner och det är då onödigt 
att beräkna det andra värdet. Enligt RR 17 p 18 kan ett företag i vissa fall göra 
förenklingar vid beräkningen av återvinningsvärdet om det är sannolikt att det 
beräknade värdet inte väsentligen skiljer sig från vad som framkommer med tillämpning 
av de mer detaljerade beräkningar som beskrivs i RR 17. [FAR02]  
 
Nettoförsäljningsvärde 
 
RR 17 p 3 definierar nettoförsäljningsvärde som det pris som beräknas kunna uppnås 
vid försäljning av en tillgång mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 
som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Avdrag skall göras för 
försäljningskostnader och avvecklingskostnader. [Ibid]  
 
Enligt RR 17 får man det bästa uttrycket för nettoförsäljningsvärdet om det finns ett 
bindande avtal mellan oberoende parter, vilket förutsätter att företaget redan förbundit 
sig att sälja tillgången. Om försäljningen antas ske inom en nära framtid, kommer 
nyttjandevärdet att helt eller i det närmaste sammanfalla med nettoförsäljningsvärdet. 
Om det saknas bindande avtal, men tillgången omsätts på en aktiv marknad, är 
nettoförsäljningsvärdet lika med marknadspriset efter avdrag för försäljningsutgifter. 
När ingen av dessa förutsättningar är uppfyllda måste en bedömning göras av det pris 
som kan uppnås mellan ”parter på armslängds avstånd”, det vill säga mellan parter som 
är oberoende av varandra, välinformerade och har intresse av transaktionen. En sådan 
bedömning måste grunda sig på försäljningar som nyligen skett av liknande tillgångar. 
Svårigheten ligger i att bedöma hur pass likartade tillgångarna måste vara för att 
jämförelsen ska vara rättvisande. Bedömningen av nettoförsäljningsvärdet behöver 
däremot inte baseras på det pris som skulle uppnås vid en tvångsmässig försäljning, om 
inte företaget är tvunget att omedelbart sälja tillgången. [SMI00]  
 
Om nettoförsäljningsvärdet baserar sig på ett bindande avtal, är det i princip exempel på 
ett framtida värde. Om nettoförsäljningsvärdet däremot har sin grund i priset på en väl 
fungerande marknad eller en hypotetisk försäljning mellan parter på armslängds 
avstånd, är det snarare exempel på ett nutida försäljningsvärde. På en väl fungerande 
marknad ger nettoförsäljningsvärdet uttryck för marknadsvärdet av tillgången. [Ibid]  
 
Om en tillgång inte omsätts på en aktiv marknad är det inte alltid möjligt att fastställa 
ett nettoförsäljningsvärde. I sådana fall kan tillgångens återvinningsvärde, enligt RR 17 
p 15, utgöras av nyttjandevärdet. [FAR02]  
 
Nyttjandevärde 
 
RR 17 p 3 definierar nyttjandevärde som nuvärdet av de uppskattade framtida 
betalningar som företaget förväntas tillgodogöra sig genom att använda tillgången. I 
nyttjandevärdet ingår ett beräknat restvärde vid slutet av nyttjandeperioden. 
Nyttjandeperiod är den tid under vilken en tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt 
ändamål av företaget. Detta kan, för vissa tillgångar, även uttryckas som det antal 
enheter, eller motsvarande, som förväntas bli producerade med hjälp av tillgången. 
[Ibid]  
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”Nyttjandevärde” är ett nytt begrepp i svensk redovisningsterminologi och är en 
översättning av IASB:s ’value in use’ [ART02]. Det handlar dock inte om någon ny 
teoretisk tillgångsvärderingsmetod, enligt Smith är nyttjandevärdet det framtida värdet 
för anläggningstillgångar. Värdet beräknas genom en uppskattning av de framtida 
kassaflöden som tillgången kommer att ge upphov till och genom en diskontering av 
dessa kassaflöden till lämplig diskonteringsränta. [SMI00]  
 
Kassagenererande enheter 
 
”Kassagenererande enhet” är ett nytt begrepp inom svensk redovisning [KYL01]. Enligt 
RR 17 p 7 ska återvinningsvärdet fastställas för enskilda tillgångar. Om detta inte är 
möjligt, ska företaget fastställa återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till 
vilken tillgången hör. En kassagenererande enhet är den minsta grupp av tillgångar som 
ger upphov till löpande inbetalningsöverskott oberoende av andra tillgångar eller 
grupper av tillgångar. Om det finns en aktiv marknad för de produkter som tillgången 
eller gruppen av tillgångar tillverkar, utgör tillgången eller gruppen av tillgångar en 
kassagenererande enhet även om produkterna förbrukas internt. [FAR02]  
 
När återvinningsvärdet för en tillgång är lägre än redovisat värde ska det redovisade 
värdet skrivas ned till återvinningsvärdet [Ibid]. RR 17 gör således inte heller någon 
skillnad på beräkning av verkligt värde och mätning av nedskrivningsbelopp.  
 

4.2.4 Jämförelse prövning av nedskrivningsbehov - hur? 
 
Prövning av nedskrivningsbehov ska enligt ÅRL och FAR 3 bestå av dels en beräkning 
av det verkliga värdet dels, om en värdenedgång föreligger, även en bedömning av om 
värdenedgången kan antas vara bestående. Prövning av nedskrivningsbehov ska enligt 
RR 17 bestå av en beräkning av det verkliga värdet. RR 17 nämner inget bestående- 
eller varaktighetskriterie.  
 
Beräkning av verkligt värde 
 
Som sagt sägs det varken i ÅRL 4 kap 5 § eller i paragrafens förarbeten8 något om vad 
som menas med verkligt värde. RR 17 är betydligt mer detaljerad än tidigare praxis vad 
gäller hur beräkning av nedskrivningsbelopp ska ske, även om grundprincipen att 
beakta diskonterat kassaflöde fanns redan tidigare [NYL01].  
 
Enligt FAR 3 utgörs verkligt värde för materiella anläggningstillgångar av diskonterat 
framtida värde eller avkastningsvärde. Enligt RR 17 utgörs verkligt värde av 
återvinningsvärdet det vill säga det högsta av nettoförsäljningsvärdet och 
nyttjandevärdet. Beroende på vad nettoförsäljningsvärdet baseras på ger det uttryck för 
framtida värde eller nutida försäljningsvärde. Nyttjandevärdet är det detsamma som 
diskonterat framtida värde. Eftersom det i de flesta fall torde saknas väl fungerande 
andrahandsmarknader för materiella anläggningstillgångar innebär RR 17 således 
sedvanlig avkastningsvärdeberäkning.  
 

                                                 
8 Prop. 1995/96:10.1.4 Nedskrivning av anläggningstillgångar [FAR00].  
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Enligt vår bedömning finns det en tydlig skillnad mellan FAR 3 och RR 17. Denna 
skillnad har att göra med hur man ser på objektivitet i redovisningen. Enligt FAR 3 kan 
regeltillämparen underlåta att göra en nedskrivning om det är omöjligt att göra en rimlig 
sannolikhetsbedömning av den framtida avkastningen samt att det inte är uppenbart att 
anläggningen är för högt bokförd. RR 17 ger ett antal riktlinjer för hur nyttjandevärdet 
skall beräknas men tillåter förenklade beräkningar så länge det är sannolikt att dessa inte 
väsentlighen skiljer sig från de mer detaljerade beräkningssätt som beskrivs i 
rekommendationen. Det ska dock inte tolkas som att man kan underlåta att utföra 
beräkningar bara för att det kan vara förknippat med stora svårigheter och osäkerheter 
[NYL01].  
 
Enligt vår bedömning har regeltillämpare tidigare haft en större handlingsfrihet vid 
prövning av nedskrivningsbehov. Detta på grund av att FAR 3 inte varit lika detaljerad 
som RR 17 om hur det verkliga värdet ska beräknas.  
 
Beståendekriterie 
 
RR 17 nämner inget bestående- eller varaktighetskriterie. Enligt RR:s bedömning finns 
det dock ingen konflikt mellan RR 17 och ÅRL. I RR 17 Bilaga 2 ”Överväganden i 
anslutning till rekommendationens utformning” står skrivet att återvinningsvärdet 
återspeglar en bedömning av de kassaflöden som tillgången genererar under hela sin 
återstående nyttjandeperiod. Det innebär att det finns en långsiktighet i bedömningen 
som gör att beståendekriteriet i ÅRL kan anses uppfyllt. [FAR02]  
 
RR 17 är baserad på IAS 36 [Ibid]. Frågan om IAS 36 är förenlig med EU-direktiven 
och därmed också den svenska ÅRL, har diskuterats inom EU-kommissionen. Dess 
slutsats är att kravet på omedelbar nedskrivning är förenlig med direktiven. I varje fall 
när verkligt värde bestäms genom en diskontering av förväntade inbetalningsöverskott 
kan nämligen kravet på varaktighet beaktas genom att de prognosticerade betalningarna 
baseras på långsiktiga överväganden. Vidare har EU-kommissionen förklarat att 
direktivens och ÅRL:s skrivning om att nedskrivning bara skall göras när 
värdeminskningen är varaktig inte utesluter att en nedskrivning skall göras omedelbart 
efter att företagsledningen konstaterat att verkligt värde understiger bokfört värde på det 
sätt som IAS 36 föreskriver. [RUN98]  
 
Värdering 
 
Enligt ÅRL och FAR 3 är grundprincipen post- för-post värdering med tillägget att 
kollektiv värdering i undantagsfall kan tillåtas. Enligt RR 17 är huvudprincipen också 
post-för-post värdering men i praktiken kommer den emellertid att tillämpas framförallt 
på så kallade kassagenererande enheter. Det beror på att det normalt är grupper av 
tillgångar och inte individuella tillgångar som genererar företagets kassaflöden. 
Uppdelningen i kassagenererande enheter kommer troligen för de flesta företag att 
innebära betydande gränsdragningsproblem, då de kassagenererande enheterna härledda 
utifrån kassaflödet inte behöver överensstämma med företagets legala eller operativa 
organisation. [NYL01] ”Kassagenererande enhet” är ett nytt begrepp inom svensk 
redovisning [KYL01].  
 
Varken ÅRL, FAR 3 eller RR 17 gör någon skillnad på beräkning av verkligt värde och 
mätning av nedskrivningsbelopp.  
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5. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av empirin i form av fallbeskrivningar för 
respektive undersökt företag. Fallbeskrivningarna avser företagens hantering avseende 
nedskrivning av materiella anläggningstillgångar före och med tillämpning av RR 17. 
Två företag har valt att besvara våra frågor via e-post. I dessa fall har vi inte fått svar 
på alla frågor och inte lika uttömmande svar. Fallbeskrivningarna för dessa företag är 
därför mindre omfattande. En diskussion kring detta återfinns i avsnitt 2.4.2 
”Reliabilitet”.  
 
 
5.1 Företag A 
 
Telefonintervju: 30 april 2003  
Respondent: Ansvarig för moderbolagets bokslut  
 
Företaget tillämpar RR 17 från och med räkenskapsåret 2002, tidigare tillämpades FAR 
3. Företaget har inte gjort några nedskrivningar sedan många år tillbaka. Respondenten 
har arbetat som ansvarig för moderbolagets bokslut sedan ca 1 år tillbaka och känner 
inte till exakt hur förhållandena såg ut när de senaste nedskrivningarna gjordes. 
Respondenten kan därmed inte uttala sig om hela bakgrunden till de nedskrivningar som 
gjordes då. RR 17 har medfört att företaget utarbetat en systematik för prövning av 
nedskrivningsbehov. Respondenten anser att RR 17 ger tydligare vägledning, än 
tidigare regler, för när och hur prövning av nedskrivningsbehov ska ske. Företaget är 
dock inte klar med hur RR 17 ska tolkas i alla detaljer. Före tillämpning av RR 17 
skedde prövning av nedskrivningsbehov på större grupper av tillgångar. I och med 
tillämpning av RR 17 måste företaget utföra prövning av nedskrivningsbehov på mindre 
grupper av tillgångar. Detta har medfört att prövning av nedskrivningsbehov inte alltid 
kan ske på ledningsnivå, utan måste utföras på en lägre nivå i organisationen.  
 

5.1.1 Prövning av nedskrivningsbehov - när? 
 
Bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger - när 
 
Tillgångarnas redovisade värden kontrolleras vid varje balansdag, det vill säga vid varje 
kvartals- och årsbokslut, för att utröna om det föreligger någon indikation på 
värdenedgång. Före tillämpning av RR 17 kontrollerades tillgångarnas redovisade 
värden inte systematiskt vid varje balansdag, det vill säga vid varje kvartals- och 
årsbokslut. Prövning av nedskrivningsbehov, i bemärkelsen beräkning av verkligt värde, 
gjordes när det uppstod indikation på värdenedgång.  
 
Indikationer på värdenedgång 
 
Företaget beaktar de indikationer på värdenedgång som anges i RR 17. Man beaktar 
även om företaget som helhet går dåligt, det vill säga om företaget som helhet ger 
mindre avkastning än vad kalkylräntan kräver, vilket kan vara en indikation på 
värdenedgång. Respondenten menar att detta ger uttryck för hur diskussionerna internt 
inom företaget går och ger exempel på hur man skulle kunna tolka RR 17 om man drog 
den till sin spets. Företaget inte är klar med hur RR 17 ska tolkas i alla detaljer, man 
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följer uttalanden och eventuella rättsfall för att få vägledning. I och med tillämpning av 
RR 17 beaktas fler indikationer än tidigare. Även före tillämpning av RR 17 beaktades 
om företaget som helhet gick dåligt.  
 
Beräkning av verkligt värde - när 
 
Beräkning av verkligt värde sker om det föreligger någon indikation på värdenedgång. 
Före tillämpning av RR 17 gjordes beräkning av verkligt värde också endast vid 
indikation på värdenedgång.  
 

5.1.2 Prövning av nedskrivningsbehov - hur? 
 
Beräkning av verkligt värde - hur 
 
Om det föreligger någon indikation på värdenedgång så beräknas tillgångens 
återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. För en 
tillgång som inte, oberoende av andra tillgångar, genererar något kassaflöde beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet som tillgången tillhör. Beräkning av 
nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde görs i enlighet med RR 17. Rent praktiskt är 
det svårt att fastställa marknadspris för en stor del av företagets tillgångar, varför endast 
nyttjandevärde kan beräknas. Företaget har dock tillgångar, exempelvis fastigheter, som 
det är relativt sett lätt att fastställa marknadspris för. Men även vad gäller dessa 
tillgångar kan man vara tvungen att beräkna ett nyttjandevärde. Respondenten kan ej 
uttala sig om hur beräkning av verkligt värde gjordes före tillämpning av RR 17.  
 
Nedskrivning 
 
Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet, det vill 
säga så snart det konstaterats att verkligt värde understiger redovisat värde. 
Respondenten tror att man före tillämpning av RR 17 tog hänsyn till beståendekriteriet, 
det vill säga nedskrivning gjordes när verkligt värde bedömdes varaktig komma att 
understiga redovisat värde.  
 
Beräkning av nedskrivningsbelopp 
 
Återvinningsvärde, det vill säga det högsta av nettoförsäljningsvärde och 
nyttjandevärde, används för att pröva om nedskrivningsbehov föreligger. Om 
nedskrivningsbehov föreligger skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet. 
Respondenten kan ej uttala sig om hur beräkning av nedskrivningsbelopp gjordes före 
tillämpning av RR 17.  
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5.2 Företag B 
 
Telefonintervju: 13 maj 2003  
Respondent: Redovisningsekonom med ansvar för redovisningskvalitet  
 
Företaget tillämpar RR 17 från och med räkenskapsåret 2002, men tog hänsyn till 
rekommendationen redan för räkenskapsåret 2001. Företaget genomförde år 2000 stora 
nedskrivningar. Eftersom stora nedskrivningar gjordes år 2000, fanns det år 2001 en 
övertygelse om att företagets tillgångar inte var övervärderade. Det fanns inte något 
nedskrivningsbehov för företaget som helhet. Respondenten anser att RR 17 är mer 
specificerad än tidigare regler för nedskrivningar, vilket medför ett ökat fokus på 
prövning av eventuella nedskrivningsbehov. Företaget har i och med RR 17 mer 
strukturerade processer för prövning av eventuella nedskrivningsbehov.  
 

5.2.1 Prövning av nedskrivningsbehov - när? 
 
Bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger - när 
 
Bedömning, av om indikation på värdenedgång föreligger, sker löpande under året. En 
sådan indikation kan vara att företaget förlorar ett kundkontrakt eller att en olycka 
inträffar. Bedömning, av om indikation på värdenedgång föreligger, sker även vid tredje 
kvartalsbokslut som är likställt årsbokslut. Respondenten ser inte att det skulle varit 
någon skillnad avseende när bedömning gjordes före tillämpning av RR 17.  
 
Indikationer på värdenedgång 
 
Avseende vilka indikationer som beaktas är det ingen skillnad gentemot före 
tillämpning av RR 17.  
 
Beräkning av verkligt värde - när 
 
Vid indikation på värdenedgång görs direkt en beräkning av verkligt värde. Vid 
årsbokslut görs beräkning av verkligt värde även om ingen indikation på värdenedgång 
föreligger. Respondenten kan inte uttala sig om när beräkning av verkligt värde gjordes 
före tillämpning av RR 17.  
 

5.2.2 Prövning av nedskrivningsbehov - hur? 
 
Beräkning av verkligt värde - hur 
 
Beräkning verkligt värde sker i första hand med hjälp av nettoförsäljningsvärdet då detta 
i företagets fall är enklare att beräkna jämfört med nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet 
beräknas endast om nettoförsäljningsvärdet understiger redovisat värde. Beräkning av 
nyttjandevärdet sker för kassagenererande enheter eftersom många av de materiella 
anläggningstillgångarna är beroende av varandra. Nyttjandevärdet baseras på framtida 
kassaflöden från användande av tillgångarna inklusive beräknat restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut. Beräkning av nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde görs 
enligt RR 17.  
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Beräkning av tillgångars verkliga värde, avseende de nedskrivningar som utfördes år 
2000, utfördes av externa konsulter. Respondenten var inte anställd vid denna tidpunkt 
och kan därför inte uttala sig om hur beräkning av anläggningstillgångars verkliga värde 
gjordes före tillämpning av RR 17. Rent allmänt ser inte respondenten att det skulle 
varit någon större skillnad före tillämpning av RR 17. Beräkning av verkligt värde 
består fortfarande av uppskattningar, även om RR 17 ger mer detaljerade riktlinjer för 
hur beräkning ska göras. Före införandet av RR 17 kan det eventuellt ha funnits ett 
större handlingsutrymme.  
 
Nedskrivning 
 
Nedskrivning sker i de fall då det redovisade värdet är högre än det högsta av beräknat 
nyttjandevärde eller försäljningsvärde. En tillgång/grupp av tillgångar skrivs alltså ned 
så snart det konstaterats att verkligt värde understiger redovisat värde, bedömning av 
om nedskrivningsbeloppet är väsentligt görs dock. Tidigare togs hänsyn till 
beståendekriteriet, det vill säga nedskrivning gjordes när verkligt värde bedömdes 
varaktigt komma att understiga redovisat värde. Respondenten anser inte att RR 17 
strider mot ÅRL:s beståendekriterie eftersom varaktigheten finns inbyggd i beräkningen 
av framtida kassaflöden.  
 
Beräkning av nedskrivningsbelopp 
 
Om nedskrivningsbehov föreligger skrivs tillgången/gruppen av tillgångar ned till 
återvinningsvärdet. Beräkning av nedskrivningsbelopp, avseende de nedskrivningar som 
utfördes år 2000, utfördes av externa konsulter. Respondenten var inte anställd vid 
denna tidpunkt och kan därför inte uttala sig om hur beräkning av nedskrivningsbelopp 
gjordes före tillämpning av RR 17.  
 
 
5.3 Företag C 
 
Svar via e-post: 14 maj 2003  
Respondent: Bokföringsassistent  
 
Företaget började tillämpa RR 17 från och med räkenskapsåret 2002. Nedskrivningar 
har utförts både före och efter tillämpning av RR 17.  
 

5.3.1 Prövning av nedskrivningsbehov - när? 
 
Bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger - när 
 
Bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger görs kontinuerligt för att 
kontrollera att de i balansräkningen upptagna värdena kan försvaras.  
 
Indikationer på värdenedgång 
 
Avseende vilka indikationer på värdenedgång företaget tar hänsyn till har vi ej fått 
något svar på.  
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Beräkning av verkligt värde - när 
 
Beräkning av verkligt värde samt beslut om nedskrivning fattas kontinuerligt och inte 
endast vid bokslut.  
 

5.3.2 Prövning av nedskrivningsbehov - hur? 
 
Beräkning av verkligt värde - hur 
 
Företaget ”beräknar” först och främst marknadsvärden men om dessa ej finns att tillgå 
görs en kassaflödesbaserad värdering. Respondenten menar att i och med RR 17 kan 
inte övervärden på vissa tillgångar möta undervärden på andra. Varje tillgång i 
balansräkningen måste kunna motiveras.  
 
Nedskrivning 
 
En nedskrivning görs när bokfört värde bedöms varaktigt komma att överstiga verkligt 
värde. Respondenten menar att tillfälliga förändringar av en tillgångs marknadsvärde 
eller lönsamhet inte ska leda till nedskrivning. Vidare menar respondenten att frågan 
kommer att aktualiseras ytterligare då företaget från och med 2005 ska tillämpa IAS 36.  
 
Beräkning av nedskrivningsbelopp 
 
Avseende beräkning av nedskrivningsbelopp har vi ej fått något svar på.  
 
 
5.4 Företag D 
 
Telefonintervju: 16 maj 2003  
Respondent: Redovisningsansvarig moderbolag  
 
Företaget tillämpar RR 17 från och med räkenskapsåret 2001. Tidigare tillämpades 
förarbetena till rekommendationen. Företaget genomförde nedskrivningar år 2001 och 
2002 samt i slutet av 90-talet. Avseende nedskrivningarna i slutet av 90-talet togs 
hänsyn till RR 17:s förarbeten. Prövning av nedskrivningsbehov år 2001 utfördes av 
externa konsulter, enligt RR 17. Respondenten uppger att RR 17 har inneburit en ganska 
avsevärd skillnad. Man upplever att rekommendationen ger stor vägledning i 
frågeställningar som man tidigare ansåg att man inte fick vägledning i, till exempel hur 
nedskrivningsbehov skulle identifieras och beräknas. Respondenten anser att RR 17 är 
mer strikt än tidigare regler för nedskrivningar och har inneburit mer strukturerade 
processer för prövning av eventuella nedskrivningsbehov. För verksamhetsåret 2001 
ansågs hela företaget som en kassagenererande enhet. Från och med verksamhetsåret 
2002 prövas nedskrivningsbehov för mindre grupper av kassagenererande enheter. 
Prövning av nedskrivningsbehov sker inte på lägre nivå i organisationen på grund av 
indelning i flera kassagenererande enheter.  
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5.4.1 Prövning av nedskrivningsbehov - när? 
 
Bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger - när 
 
Företaget gör bedömning, av om indikation på värdenedgång föreligger, vid varje 
bokslutstillfälle, det vill säga vid varje kvartals- och årsbokslut, samt även löpande 
under året. Ingen förändring har skett i och med tillämpning av RR 17, detta eftersom 
företaget tidigare tillämpade rekommendationens förarbeten.  
 
Indikationer på värdenedgång 
 
Företaget beaktar främst de interna indikationerna som anges i RR 17. Avseende vilka 
indikationer som beaktas är det ingen skillnad före och efter tillämpning av RR 17.  
 
Beräkning av verkligt värde - när 
 
Företaget gör beräkning av verkligt värde vid indikation på värdenedgång. Före 
tillämpning av RR 17 beräknades verkligt värde vid indikation på värdenedgång, minst 
vid varje årsbokslutstillfälle.  
 

5.4.2 Prövning av nedskrivningsbehov - hur? 
 
Beräkning av verkligt värde - hur 
 
Om det föreligger någon indikation på värdenedgång så beräknar företaget 
återvinningsvärdet, det vill säga det högsta av nettoförsäljningsvärdet och 
nyttjandevärdet. Avseende företagets materiella anläggningstillgångar beräknas 
återvinningsvärdet för kassagenererande enheter, det vill säga inte post- för-post. Det 
finns ingen egentlig andrahandsmarknad för företagets materiella anläggningstillgångar, 
varför endast nyttjandevärde kan fastställas. Nyttjandevärde beräknas enligt RR 17. 
Ingen förändring har skett i och med tillämpning av RR 17, detta eftersom företaget 
tidigare tillämpade rekommendationens förarbeten.  
 
Nedskrivning 
 
Företaget gör en nedskrivning så snart verkligt värde understiger redovisat värde, det 
vill säga så snart återvinningsvärdet (nyttjandevärdet) understiger det redovisade värdet. 
Respondenten anser inte att RR 17 står i konflikt med ÅRL:s beståendekriterie eftersom 
varaktigheten finns inbyggd i beräkningen av framtida kassaflöden. Ingen förändring 
har skett i och med tillämpning av RR 17, detta eftersom företaget tidigare tillämpade 
rekommendationens förarbeten.  
 
Beräkning av nedskrivningsbelopp 
 
Om det föreligger ett nedskrivningsbehov skriver företaget ned det redovisade värdet till 
återvinningsvärdet (nyttjandevärdet). Nedskrivningsbeloppet består alltså av 
mellanskillnaden av redovisat värde och verkligt värde. Ingen förändring har skett i och 
med tillämpning av RR 17.  
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5.5 Företag E 
 
Svar via e-post: 22 maj 2003 
Respondent: Redovisningschef 
 
Företaget tillämpar RR 17 från och med räkenskapsåret 2002.  
 

5.5.1 Prövning av nedskrivningsbehov - när? 
 
Bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger - när 
 
Bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger sker i princip löpande men i 
realiteten vid helårsbokslut.  
 
Indikationer på värdenedgång 
 
De indikationer på värdenedgång som i huvudsak beaktas är resultatutveckling avseende 
den bedömda tillgången. I och med tillämpning av RR 17 ifrågasätter man värdet mer 
samt gör en mer formell beräkning av värdet.  
 
Beräkning av verkligt värde - när 
 
Beräkning av verkligt värdet sker vid kvartalsbokslut. Före tillämpning av RR 17 
gjordes vanligen en bedömning vid årsbokslut.  
 

5.5.2 Prövning av nedskrivningsbehov - hur? 
 
Beräkning av verkligt värde - hur 
 
Beräkningen görs med den för tillgången mest ändamålsenliga metoden för att kalkylera 
verkligt värde. Den mest ändamålsenliga metoden är oftast en kassaflödesanalys. En 
modell används för dessa beräkningar.  
 
Nedskrivning 
 
En nedskrivning görs när en värdenedgång har konstaterats.  
 
Beräkning av nedskrivningsbelopp 
 
Nedskrivningsbeloppet motsvarar skillnaden mellan bokfört och verkligt värde. Ingen 
förändring i och med tillämpning av RR 17.  
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6. ANALYS 
 
Detta kapitel avser vår analys av insamlad data. För respektive fallföretag analyseras 
om och hur hantering avseende nedskrivning av materiella anläggningstillgångar har 
förändrats i och med tillämpning av RR 17.  
 
 
6.1 Prövning av nedskrivningsbehov - när? 
 
Bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger - när 
 
I och med tillämpning av RR 17 gör Företag A bedömning, av om indikation på 
värdenedgång föreligger, systematiskt vid varje balansdag det vill säga vid varje 
kvartals- och årsbokslut. Denna förändring kan förklaras utifrån RR 17 som kräver att 
bedömning ska göras vid varje bokslutstillfälle.  
 
För företag B har det inte skett någon förändring i och med tillämpning av RR 17. Detta 
eftersom företag B även före tillämpning av RR 17 gjorde bedömning, av om indikation 
på värdenedgång förelåg, löpande under året och vid tredje kvartalsbokslut. Detta kan 
dock bero på att företag B före tillämpning av RR 17 tog hänsyn till rekommendationen.  
 
Företag C, D och E gör bedömningar löpande under året. Företag D gör även 
bedömning vid varje bokslutstillfälle, det vill säga vid varje kvartals- och årsbokslut. Vi 
kan dock inte uttala oss om det har skett någon förändring för företag C, D och E.  
 
Indikationer på värdenedgång 
 
I och med tillämpning av RR 17 beaktar företag A fler indikationer, på värdenedgång, 
än tidigare. Detta kan förklaras med att RR 17 anger fler indikationer, som ska föranleda 
prövning av nedskrivningsbehov, än ÅRL och FAR 3.  
 
Avseende vilka indikationer som beaktas är det ingen skillnad i och med tillämpning av 
RR 17, jämfört med tidigare, för företag B och D. Detta kan dock bero på att företag B 
och D före tillämpning av RR 17 tagit hänsyn till rekommendationen respektive dess 
förarbeten. Vi kan inte uttala oss om det har skett någon förändring för företag C och E.  
 
Beräkning av verkligt värde - när 
 
För företag D innebär tillämpning av RR 17 en förändring i och med att man nu 
beräknar verkligt värde endast vid indikation på värdenedgång, tidigare beräknades 
verkligt värde minst vid varje årsbokslutstillfälle. Detta kan fö rklaras med att RR 17 
kräver beräkning av tillgångens återvinningsvärde endast när det föreligger indikation 
på värdenedgång. Också för företag E har tillämpning av RR 17 inneburit förändring 
eftersom beräkning av verkligt värde nu sker vid varje kvartalsbokslut. Detta är dock 
något som RR 17 inte kräver.  
 
För företag A innebär tillämpning av RR 17 ingen förändring, eftersom beräkning av 
verkligt värde också tidigare gjordes endast vid indikation på värdenedgång.  
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Vid indikation på värdenedgång gör företag B direkt en beräkning av verkligt värde, vid 
årsbokslut görs beräkning av verkligt värde även om ingen indikation på värdenedgång 
föreligger. Även företag C utför kontroll, och därmed beräkning av verkligt värde, 
kontinuerligt. RR 17 kräver som sagt beräkning av tillgångens återvinningsvärde endast 
när det föreligger indikation på värdenedgång. Vi kan inte uttala oss om det har skett 
någon förändring för företag B och C.  
 
 
6.2 Prövning av nedskrivningsbehov - hur? 
 
Beräkning av verkligt värde - hur 
 
Eftersom att alla undersökta företag tillämpar RR 17, bör samtliga beräkna verkligt 
värde som återvinningsvärdet det vill säga som det högsta av nettoförsäljningsvärdet 
och nyttjandevärdet. Företag A beräknar främst nyttjandevärdet eftersom det rent 
praktiskt är svårt att fastställa marknadspris för en stor del av företagets tillgångar. 
Företag D beräknar också nyttjandevärdet eftersom det inte finns någon egentlig 
andrahandsmarknad för företagets materiella anläggningstillgångar. Företag B beräknar 
främst nettoförsäljningsvärdet. Företag C uppger att de främst använder 
marknadsvärden, det handlar således om nettoförsäljningsvärden. Företag E uppger att 
den mest ändamålsenliga metoden ofta är en kassaflödesanalys, det handlar således om 
nyttjandevärde. För en sammanfattning av vilket värde de undersökta företagen 
huvudsakligen använder för fastställande av återvinningsvärde, se figur 1 
”Återvinningsvärde”.  
 
 

Företag Nettoförsäljningsvärde Nyttjandevärde 
A  X 
B X  
C X  
D  X 
E  X 

 
Figur 1 Återvinningsvärde  
 
 
Företag E har angivit att tillämpning av RR 17 har inneburit ett större ifrågasättande av 
tillgångars bokförda värden, samt att man gör en mer formella beräkningar. Detta tyder 
på att beräkning av verkligt värde har förändrats för företag E i och med tillämpning av 
RR 17. RR 17 är betydligt mer detaljerad än tidigare praxis vad gäller bland annat dels 
hur beräkning av nedskrivningsbeloppet ska ske, även om grundprincipen att beakta 
diskonterat kassaflöde fanns tidigare [NYL01]. För företag C gäller att RR 17 inneburit 
att övervärden på vissa tillgångar inte längre kan möta undervärden på andra utan att 
varje tillgång i balansräkningen måste kunna motiveras.  
 
För företag D har tillämpning av RR 17 inte inneburit förändring av hur verkligt värde 
beräknas. Detta beror dock på att företaget tidigare tillämpade rekommendationens 
förarbeten.  
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Avseende hur beräkning av verkligt värde sker kan vi inte uttala oss om det har skett 
någon förändring, i och med tillämpning av RR 17, för företag A, och B. Respondenten 
vid företag B ser dock att det rent allmänt inte skulle ha varit någon större skillnad före 
tillämpning av RR 17. Detta eftersom beräkning av verkligt värde fortfarande består av 
uppskattningar, även om RR 17 ger mer detaljerade riktlinjer för hur beräkning ska 
göras. Vidare anser respondenten vid företag B att det eventuellt kan ha funnits ett 
större handlingsutrymme tidigare. Enligt vår bedömning har regeltillämpare tidigare 
haft en större handlingsfrihet vid prövning av nedskrivningsbehov. Detta på grund av att 
FAR 3 inte varit lika detaljerad som RR 17 om hur det verkliga värdet ska beräknas.  
 
Nedskrivning 
 
Företag A, B, D och E gör en nedskrivning så snart det konstaterats att verkligt värde 
understiger redovisat värde. Företag C gör en nedskrivning när verkligt värde bedöms 
varaktigt komma att understiga redovisat värde. Respondenterna vid företag B och D 
anser inte att RR 17 strider mot ÅRL:s beståendekriterie eftersom varaktigheten finns 
inbyggd i beräkningen av framtida kassaflöden. För en sammanfa ttning av om de 
undersökta företagen i och med tillämpning av RR 17 tar hänsyn till beståendekriteriet, 
se figur 2 ”Beståendekriterie”.  
 
 

Företag Nettoförsäljningsvärde Nyttjandevärde Beståendekriterie 
A  X Nej 
B X  Nej 
C X  Ja 
D  X Nej 
E  X Nej 

 
Figur 2 Beståendekriterie  
 
 
Företag A, D och E beräknar främst nyttjandevärdet och gör en nedskrivning så snart 
det konstaterats att verkligt värde understiger redovisat värde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet tas dock implicit hänsyn till varaktighet i och med att verkligt värde 
bestäms genom en diskontering av förväntade inbetalningsöverskott. Företag B och C 
beräknar främst nettoförsäljningsvärdet. Företag C anger att hänsyn tas till 
beståendekriteriet. Varaktigheten ingår dock inte i beräkningen av 
nettoförsäljningsvärdet. Om företag C menar att de, utöver beräkningen av 
nettoförsäljningsvärdet, tar hänsyn till beståendekriteriet kan vi inte uttala oss om. 
Utgångspunkten i RR 17 är att återvinningsvärdet ska beräknas som det högsta av 
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Om nettoförsäljningsvärdet understiger det 
bokförda värdet ska företaget även beräkna nyttjandevärdet varmed beståendekriteriet 
uppfylls.  
 
Företag B tog, före tillämpning av RR 17, hänsyn till beståendekriteriet. Respondenten 
vid företag A tror att man före tillämpning av RR 17 tog hänsyn till beståendekriteriet, 
det vill säga nedskrivning gjordes när verkligt värde bedömdes varaktigt komma att 
understiga redovisat värde. Ingen förändring har skett, i och med tillämpning av RR 17, 
för företag D. Detta eftersom företag D tidigare tillämpade rekommendationens 
förarbeten. Det torde heller inte ha inneburit någon förändring för företag C, detta 
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eftersom de nu tar hänsyn till beståendekriteriet. Om det skett någon förändring för 
företag E kan vi inte uttala oss om.  
 
Beräkning av nedskrivningsbelopp 
 
För företag D och E har tillämpning av RR 17 inte inneburit någon förändring avseende 
hur beräkning av nedskrivningsbelopp sker. Även före tillämpning av RR 17 
motsvarade nedskrivningsbeloppet skillnaden mellan verkligt värde och redovisat värde. 
Vi kan inte uttala oss om det har skett någon förändring för företag A, B och C. Mest 
troligt är att det inte har skett någon förändring eftersom varken RR 17, FAR 3 eller 
ÅRL gör någon skillnad på beräkning av verkligt värde och beräkning av 
nedskrivningsbelopp.  
 
 
6.3 Övrigt 
 
Utöver de teman, som vår intervjuguide strukturerats efter, har det vid intervjuerna 
framkommit intressanta synpunkter från respondenterna. Dessa synpunkter 
presenterades i inledningen till respektive fallbeskrivning.  
 
RR 17 är en omfattande rekommendation och upplevs som mer strikt, än tidigare regler 
för nedskrivningar, av respondenten vid företag D. Respondenten vid företag B anser att 
RR 17 är mer specificerad än tidigare regler för nedskrivningar, vilket medför ett ökat 
fokus på prövning av eventuella nedskrivningsbehov. Detta kan vi hålla med om 
eftersom vi inte har fått så mycket information om hur de undersökta företagen 
hanterade nedskrivningar tidigare. RR 17 har medfört att företag A utarbetat en 
systematik för prövning av nedskrivningsbehov. RR 17 torde därmed ha lett till mer 
strukturerade processer för prövning av eventuella nedskrivningsbehov i företag A, 
vilket är fallet för företag B och D.  
 
RR 17 är betydligt mer detaljerad än tidigare praxis, vad gäller dels när bedömning av 
nedskrivningsbehov ska göras, dels hur beräkning av nedskrivningsbeloppet ska ske 
Respondenterna vid företag A och D anser att RR 17 ger tydligare vägledning, än 
tidigare regler, för när och hur prövning av eventuella nedskrivningsbehov ska ske. 
Även respondent B har uttryckt att RR 17 ger mer detaljerade riktlinjer för hur 
beräkning ska göras.  
 
För företag A har RR 17 inneburit att prövning av nedskrivningsbehov sker för mindre 
grupper av tillgångar än tidigare. Detta har medfört att prövning av eventuella 
nedskrivningsbehov inte alltid kan ske på ledningsnivå, utan måste utföras på en lägre 
nivå i organisationen. I företag D:s fall skedde prövningen av nedskrivningsbehov år 
2002 för mindre grupper av kassagenererande enheter än år 2001. Prövning av 
eventuella nedskrivningsbehov sker dock inte på lägre nivå i organisationen på grund av 
flera kassagenererande enheter.  
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7. SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om införandet av RR 17 medfört att företag 
förändrat sin hantering avseende nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Vi 
har inte sett så stora skillnader i hanteringen. Detta kan bero på att de respondenter vi 
har talat med inte har haft så stor kännedom om hur det låg till före tillämpning av RR 
17, samt att vissa företag före tillämpning av RR 17 tog hänsyn till rekommendationen 
och dess förarbeten. Vi har trots detta ändå kunnat dra vissa slutsatser eftersom 
respondenterna kunnat redogöra för vilka nya rutiner företagen har infört i och med RR 
17. Ett av de undersökta företagen uppger att RR 17 har inneburit mer strukturerade 
processer för prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Om RR 17 inte hade inneburit 
några som helst skillnader skulle företagen inte heller ha infört några nya rutiner.  
 
En slutsats vi kan dra är att RR 17 innebär en viss skärpning jämfört med tidigare regler 
för nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. De undersökta företagen tycks 
ha ett ökat fokus på huruvida tillgångarnas bokförda värde stämmer överens med det 
verkliga värdet. Ett av de undersökta företagen uppger att detta har lett till att värdering 
av tillgångar har flyttats ner i organisationen och nu inte bara sker på en övergripande 
nivå. Ett annat företag menar att i och med RR 17 ifrågasätter man det bokförda värdet 
mer. Att nedskrivningar inte hade lika stort fokus tidigare kan även förklara varför vi 
inte fått så mycket information om hur de undersökta företagen hanterade 
nedskrivningar före tillämpning av RR 17.  
 
Avseende när bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger verkar detta inte 
ha inneburit några förändringar för de undersökta företagen i och med RR 17. När 
beräkning av det verkliga värdet görs i företagen har inte heller det förändrats i och med 
RR 17. De undersökta företagen utför dessa beräkningar vid bokslut eller vid indikation 
på värdenedgång. Den enda skillnaden vi har kunnat se är att de undersökta företagen 
nu måste göra bedömningar även vid varje kvartalsbokslut. Detta är dock inte en direkt 
följd av RR 17 utan beror på att RR 20 kräver att RR 17 ska tillämpas i 
delårsrapporterna.  
 
RR 17 är som sagts mer detaljerad än tidigare regler och därmed kan 
handlingsutrymmet avseende hur beräkningen av verkligt värde ska utföras ha minskat 
för regeltillämparen. En respondent uppger att RR 17 har inneburit en ganska avsevärd 
skillnad då man upplever att rekommendationen ger stor vägledning i frågeställningar 
som man tidigare inte ansåg att man fick någon vägledning i, som exempel nämner 
respondenten hur nedskrivningsbehov ska identifieras och beräknas. Det är dock inget 
av de undersökta företagen som uppgett att deras beräkningsmetoder har förändrats i 
och med RR 17. Två av de undersökta företagen tog, före tillämpning av RR 17, hänsyn 
till att värdenedgången skulle vara bestående men numera skriver ner så snart verkligt 
värde understiger det bokförda. Denna förändring är inte av stor betydelse då 
beståendekriteriet inryms i fastställandet av återvinningsvärdet.  
 
Enligt ÅRL och FAR 3 är grundprincipen post- för-post värdering med tillägget att 
kollektiv värdering i undantagsfall kan tillåtas. Någon sådan motsvarighet finns inte i 
RR 17 där man istället talar om kassagenererande enheter. En respondent menar att RR 
17 har medfört att övervärden på vissa tillgångar inte kan möta undervärden på andra 
utan att varje tillgång i balansräkningen måste kunna motiveras.  
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Vi har inte sett så stora skillnader i de undersökta företagens hantering avseende 
nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Vi har dock kommit fram till några 
intressanta aspekter. Exempelvis verkar det som att tillämpningen av RR 17, i de 
undersökta företagen, har inneburit ett ökat fokus på huruvida tillgångarnas bokförda 
värde stämmer överens med verkligt värde. Syftet med RR 17 är som sagt att 
tillförsäkra att företagens tillgångar inte är övervärderade.  
 
Förslag till fortsatt forskning är en studie liknande vår men där även noterade företag, 
immateriella- och finansiella anläggningstillgångar undersöks. En av de indikationer på 
värdenedgång som anges i RR 17 är att det redovisade egna kapitalet överstiger 
börsvärdet. På en effektiv marknad antas normalt att börsvärdet avspeglar investerarnas 
bedömning av nuvärdet av företagets kassaflöde. Om investerarna anser att detta 
nuvärde är mindre än det bokförda värdet på eget kapital, är antingen marknaden 
felinformerad eller så klarar företagets tillgångar helt enkelt inte av att ”tjäna in” sin 
kapitalkostnad och ska således skrivas ned. Nästan 40 % av företagen på 
Stockholmsbörsens A-, Attract 40- och O-listor hade i november 2001 börsvärden 
understigande det egna kapitalet [NYL01]. Vi anser att det skulle vara intressant att 
undersöka samband mellan investerarnas förväntningar på kassaflöde och börsvärdet, 
samt om införandet av RR 17 har påverkat detta samband.  
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BILAGA: Intervjuguide 
 
 
Allmänna frågor 
 
Företag:  
Befattning:  
Anonymitet:  
Tillämpning av RR 17 fr.o.m.:  
Tidigare tillämpning:  
 
 
Prövning av nedskrivningsbehov - när?  
 
När görs bedömning av om indikation på värdenedgång föreligger?  
Är det någon skillnad före och efter tillämpning av RR 17?  
 
Vilka indikationer på värdenedgång beaktas?  
Är det någon skillnad före och efter tillämpning av RR 17?  
 
När görs beräkning av ”verkligt värde”?  
Är det någon skillnad före och efter tillämpning av RR 17?  
 
 
Prövning av nedskrivningsbehov - hur?  
 
Hur görs beräkning av ”verkligt värde”?  
Är det någon skillnad före och efter tillämpning av RR 17?  
 
När görs en nedskrivning?  
Är det någon skillnad före och efter tillämpning av RR 17?  
 
Hur görs beräkning av nedskrivningsbelopp?  
Är det någon skillnad före och efter tillämpning av RR 17?  
 
 
Finns det några andra skillnader som RR 17 har medfört?  


