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SAMMANFATTNING 
 
Införandet av IFRS-regelverket för noterade koncernföretag i Sverige innebar en förändring 
kring omprövningen av materiella anläggningstillgångars avskrivningsmetod, nyttjandeperiod 
och restvärde. Förändringen medförde ett krav på årlig omprövning till skillnad från tidigare, 
då omprövningen endast skedde vid behov hos företagen. Standarden ger inte några 
ytterligare riktlinjer för hur omprövningen skall genomföras och eftersom IFRS-regelverket är 
principbaserat ger det upphov till ett tolkningsutrymme för företagen. Inom gruvbranschen är 
materiella anläggningstillgångar sammankopplade med gruvans livslängd eftersom de är 
beroende av brytningen i gruvan. Materiella anläggningstillgångar utgör även mer än 50 % av 
gruvföretagens balansomslutning och omprövningarna blir därför av betydelse inom denna 
bransch. Studien syftar till att skapa förståelse för hur standarden IAS 16 punkt 51 respektive 
61 tolkas genom att beskriva den praktiska hanteringen av omprövningen hos två gruvföretag. 
Tolkningen företagen gör kan leda till olika hanteringar av omprövningen vilket i sin tur 
påverkar utformningen av företagens finansiella rapporter. Finansiella rapporter ska uppvisa 
en rättvisande bild av företagets finansiella situation men tidigare studier visar på att 
begreppet rättvisande bild är svårt att definiera. Studien syftar även till att undersöka om 
tolkningen bidrar till att en rättvisande bild ges i form av de kvalitativa egenskaperna 
relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet. Genom intervjuer på koncernnivå och 
moderföretagsnivå på två gruvföretags ekonomiavdelningar insamlades empiri för att ta reda 
på hur omprövningen hanteras ur ett redovisningsperspektiv. Slutsatserna av studien är att 
gruvföretagen tolkar standarden på liknande sätt, men att de har kommit olika långt i sin 
praktiska hantering av omprövningarna. Gruvföretagens tolkningar baseras på en avvägning 
mellan nytta och kostnad, vilket leder till att omprövningar sker när gruvföretagen anser att 
resultatpåverkan blir stor nog för att motivera det arbete omprövningar innebär. Denna 
tolkning blir till viss del subjektiv. Avvägningen verkar dock inte påverka det finansiella 
resultatet i den utsträckningen att det inte bidrar till en rättvisande bild i företagets finansiella 
rapporter. Studien väcker tankar kring vad som anses vara en omprövning. Räcker det att en 
tanke ägnas åt materiella anläggningstillgångar för att konstatera att omständigheterna runt 
dem inte har ändrats, eller ska samtliga materiella anläggningstillgångar rutinmässigt gås 
igenom årligen? 
 
Nyckelord: IFRS, IAS 16, rättvisande bild, materiella anläggningstillgångar, 
avskrivningsmetod, nyttjandeperiod, restvärde, omprövning, föreställningsram, kvalitativa 
egenskaper, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet, begriplighet, nytta och kostnad. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
The introduction of IFRS for the consolidated accounts of the EU-listed companies meant a 
change in Sweden in terms of reviewing tangible assets depreciation method, useful life and 
residual value. The change led to a requirement to do reviews annually, unlike before when 
companies only had to do reviews when they felt a need for it. The regulation does not give 
specific guidelines of how to implement reviews, and since IFRS is a policy-based framework 
the companies are given room for interpretation. In the mining industry tangible assets are 
closely related to the useful life of the mine since they are depending on the ore mining. 
Tangible assets represent over 50 % of mining companies’ balance sheet which makes 
reviews significant in this industry. The study aims to create understanding of how IAS 16 
paragraph 51 and 61 is interpreted by describing the reviewing process in practice in the 
mining industry. Companies’ interpretation can result in various ways of conducting reviews 
which in turn affects the design of their financial reports. Financial reports should display a 
true and fair view but former studies have shown that the term true and fair view is hard to 
define. The study also examines whether the interpretation contributes to a true and fair view 
in terms of the qualitative characteristics relevance, faithful representation, comparability and 
understandability. Empirical data was collected through interviews at corporate level and 
parent carrier level at two mining companies' financial departments’ in order to, from an 
accounting perspective, understand how the reviews is performed in practice. The study 
concludes that the companies’ interpretation of the standard is similar, but the companies are 
in different stages when it comes to establishing and implementing reviewing processes. The 
companies' interpretation is based on trade-offs between benefits and costs, which means that 
reviews occur when companies consider the impact on financial results to be large enough to 
justify the workload that reviews requires. This interpretation is somewhat subjective, but the 
trade-off does not seem to affect the financial result to the extent that a true and fair view will 
not be presented in financial statements. The study raises questions about what is considered 
to be a review. Is it enough to devote a thought to tangible assets to determine that the 
circumstances around them have not changed, or should all tangible assets routinely be 
reviewed annually? 
 
Keywords: IFRS, IAS 16, true and fair view, tangible assets, depreciation method, useful life, 
residual value, conceptual framework, qualitative characteristics, cost and benefit, relevance, 
faithful representation, comparability, understandability.  
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1. INTRODUKTION 

Kapitlet inleds med en kort introduktion av bakgrunden till det specifika forskningsområdet. 
Detta följs av en problemdiskussion som leder fram till studiens forskningsfrågor och syfte. 
Avslutningsvis presenteras centrala begrepp för studien. 

 
1.1 Bakgrund  
 
Från den första januari 2005 ska alla noterade bolag inom EU tillämpa IFRS-regelverket1 vid 
upprättande av koncernredovisningar (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson, & Rimmel, 
2010). Detta beslutades av EU i syfte att harmonisera redovisningen internationellt och på så 
sätt garantera en hög grad av insyn och jämförbarhet i redovisningarna (Chen, Tang, Jiang, & 
Lin, 2010). Det största ansvaret för utformandet av finansiella rapporter innehas av företagets 
ledning (Marton et al., 2010). Enligt Yip och Young (2012) är syftet med rapporterna att de 
ska vara användbara för intressenter såsom investerare, aktiemarknaden, långivare och 
kunder. Användbarhet påverkas av hur finansiella rapporter är utformade och för att 
rapporterna ska vara användbara måste de ge en rättvisande bild av företagets finansiella 
ställning, resultat och kassaflöde (IASB, 2013b; Marton et al., 2010). Begreppet rättvisande 
bild har diskuterats flitigt i tidigare forskning men den exakta betydelsen av begreppet har 
aldrig blivit officiellt definierat (Evans, 2003). Innebörden av begreppet kan dock enligt 
Artsberg (2005) förklaras som att läsaren av en finansiell rapport inte ska vilseledas.  
 
IFRS-regelverket behandlar begreppet rättvisande bild i standard IAS 1 Utformning av 
finansiella rapporter, där de kräver att ”finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av 
företagets ekonomiska situation” (Marton et al., 2010, s.43).  IASB1 har skapat en 
föreställningsram som ska ge stöd vid utformningen av finansiella rapporter eftersom det inte 
alltid är helt klart hur IFRS-regelverkets standarder ska tolkas (Marton et al., 2010). 
Begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är fyra viktiga kvalitativa egenskaper 
som presenteras i föreställningsramen (Artsberg, 2005). Enligt Artsberg (2005) bör 
redovisningsinformation ha dessa egenskaper för att ge en rättvisande bild. 
Föreställningsramen behandlar även avvägningen mellan nytta och kostnad, vilket innebär att 
nyttan som finansiella rapporter ger inte bör understiga kostnaden för att ta fram den (IASB, 
2010). Om företaget följer IFRS-regelverket och därmed föreställningsramen bör företagets 
redovisning ge en rättvisande bild av dess tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
(Artsberg, 2005, s.171; Marton et al., 2010). 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Införandet av IFRS-regelverket i Sverige medförde en förändring i fråga om hantering av 
omprövningar av materiella anläggningstillgångars avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och 
restvärde. Tidigare tillämpades de svenska lagstiftningarna Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringslagen (1999:1078) vid upprättande av koncernredovisning för noterade bolag. 
Lagarna angav att en materiell anläggningstillgångs avskrivningsmetod och nyttjandeperiod 
fick omprövas vid behov samt att omprövning av restvärdet inte behövde beaktas om det var 

                                                 
1 International Financial Reporting Standards (IFRS) är en serie principbaserade standarder som publiceras av 
International Accounting Standards Board (IASB). Regelverket innefattar standarder benämnda IFRS och 
International Accounting Standards (IAS) samt kompletteringar med tolkningar från IFRS Interpretations 
Committee (IFRIC) och dess föregångare Standing Interpretations Committee (SIC).  
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av försumbart värde. Detta skiljer sig från gällande standard IAS 16 Materiella 
anläggningstillgångar punkt 51 respektive 61 som anger att minst en årlig omprövning skall 
göras av avskrivningsmetod, nyttjandeperiod samt restvärde under varje räkenskapsår (IASB, 
2013c). Denna förändring innebär ökade krav på koncernföretagen.  
 
Tanken med IFRS-regelverket är att skapa en internationell redovisning med hög kvalité 
(Chen et al., 2010). Amse och Petrovska (2005) menar att olika länders redovisningsprinciper 
påverkar hur företag tolkar standarderna. Några anvisningar om hur omprövningarna ska 
göras eller hur det ska dokumenteras finns inte angivet i standarden IAS 16 (IASB, 2013c), 
vilket gör att det saknas insikt om hur omprövningar hanteras i praktiken av företagen. 
Arvidsson, Günter och Nilsson (2008) visar i sin studie att det finns skillnader i hur företag 
följer standarden och tillämpar omprövning. Mindre än 50 % nämner i sina årsredovisningar 
att en omprövning gjorts vilket är anmärkningsvärt eftersom alla de undersökta företagen ska 
tillämpa den årliga omprövningen. Vidare poängteras att det endast är antalet som nämner 
omprövning som studerats, inte antalet som verkligen tillämpar omprövning. De lyfter frågan 
om det kan vara så att företag nämner omprövning för att det krävs men inte lägger någon 
större vikt vid utförandet (ibid.).  
 
Gruvindustrin är en bransch som innefattar kapitaltunga koncernföretag. Hanteringen av 
materiella anläggningstillgångar är av stor betydelse för dessa företag eftersom tillgångarna är 
en central del av deras redovisning (Marton et al., 2010). Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar påverkar både balans- och resultaträkningen (Axelsson & Ben-Rejeb, 
2012; Botha, 2010). Inom gruvbranschen pågår löpande investeringsbeslut och 
tillståndsprocesser som påverkar materiella anläggningstillgångar och dess avskrivning 
(Naturhistoriska riksmuseet, 2014). Enligt Marton et al. (2010) kan felaktiga bedömningar 
och värderingar leda till att den rättvisande bilden av företagets finansiella ställning försvagas.  
För att förstärka den rättvisande bilden behöver företagen arbeta med de kvalitativa 
egenskaperna, begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet för att på så sätt öka 
användbarheten i finansiella rapporter för intressenterna (Artsberg, 2005). 
 
IFRS-regelverket är principbaserat vilket ger företagen ett tolkningsutrymme (Alali & Cao, 
2010). IFRIC1 utfärdar vägledningar för hur standarderna i IFRS-regelverket ska tolkas. De 
undviker dock att utfärda alltför detaljerade vägledningar för att förhindra att IFRS-
regelverket förvandlas till regelbaserade standarder, utan förespråkar att eget omdöme 
används vid tillämpning (ibid.). Bedömningar handlar om att använda sitt eget omdöme, och 
enligt Iatridis (2010) kan detta göras både när existerande regler efterlevs och tolkas men även 
för att snedvrida redovisning i syfte att uppvisa information som gynnar egna intressen. 
Beräkning av anskaffningsvärde, restvärde, avskrivningsmetod och nyttjandeperiod kan bli 
subjektiva eftersom företag måste bedöma framtida användning, nytta och restvärde av 
tillgången och dessa framtidsbedömningar kan vara osäkra i sin karaktär (Marton et al., 2010). 
Därav skiljer sig gruvbranschen från andra branscher med löpande produktion. 
Bedömningarna försvåras ytterligare av att gruvor består av en ändlig råvara som förbrukas, 
vilket gör att gruvans livslängd har en naturlig bortre gräns. Nya fyndigheter kan upptäckas, 
eller befintliga vara mindre än förväntat, vilket gör att gränsen är rörlig (Naturhistoriska 
riksmuseet, 2014). Den ändliga råvaran inom gruvbranschen medför att övriga materiella 
anläggningstillgångar är beroende av brytningen i gruvan.  
 
Tolkningsutrymmet i IFRS-regelverket kan alltså leda till olika hanteringar av materiella 
anläggningstillgångars omprövning hos företag, vilket i sin tur påverkar finansiella rapporter 
som företagen upprättar. Det är således av intresse att studera hur omprövningen hanteras i 
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praktiken och i vilken omfattning denna tolkning bidrar till en rättvisande bild genom de 
kvalitativa egenskaperna. Problemdiskussionen resulterade i följande forskningsfrågor:  
 
Hur tolkas IAS 16 punkt 51 respektive 61, årliga omprövningar av materiella 
anläggningstillgångars avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och restvärde, av gruvföretag? 
 
Bidrar tolkningen av IAS 16 punkt 51 respektive 61, årliga omprövningar av materiella 
anläggningstillgångars avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och restvärde, till att de 
kvalitativa egenskaperna inom begreppet rättvisande bild uppnås? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur redovisningsekonomer tolkar IAS 16 punkt 
51 respektive 61 genom att beskriva hur årlig omprövning av materiella 
anläggningstillgångars avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och restvärde hanteras hos två 
gruvföretag. Studien syftar även till att beskriva hur denna tolkning och hantering av 
materiella anläggningstillgångar bidrar till att finansiella rapporter uppfyller de kvalitativa 
egenskaperna som innefattas av begreppet rättvisande bild. 
 
1.4 Centrala begrepp 
 
IFRS-regelverket Är en serie principbaserade standarder.  IFRS-

regelverket är utgivet av IASB. 
  
Principbaserat regelverk  Tillhandahåller breda och generellt utformade 

riktlinjer, vilka ger vägledning i redovisningsfrågor 
och grundar sig i att användarna gör nödvändiga 
bedömningar angående redovisningsprinciperna. 
Motsats till regelbaserat regelverk som 
tillhandahåller detaljerade och precisa regler.
  

IAS 16 Är en standard i IFRS-regelverket som behandlar 
materiella anläggningstillgångar och innefattar punkt 
51 respektive 61, årlig omprövning av 
avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och restvärde.  

 
Materiella anläggningstillgångar Är fysiska tillgångar som innehas för produktion 

eller distribution av varor eller tjänster, för uthyrning 
till andra, eller för administrativa ändamål, och 
förväntas användas under mer än en 
redovisningsperiod. 

 
Rättvisande bild Är ett begrepp som är svårt att definiera men som 

kan förklaras som att läsaren av finansiella rapporter 
inte ska vilseledas.   

 
Föreställningsram Skapad för att ge stöd vid utformningen av 

finansiella rapporter och innefattar det kvalitativa 
egenskaperna samt avvägning mellan nytta och 
kostnad. Föreställningsramen är utgiven av IASB. 
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Kvalitativa egenskaper Är egenskaper som presenteras i föreställningsramen 

och som informationen i finansiella rapporter bör ha 
för att ge en rättvisande bild och vara användbar för 
intressenterna. Innefattar egenskaperna relevans, 
tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet. 

 
Relevans Informationen är relevant när den kan ha inverkan på 

intressenters beslut. Kan vara både tillbakablickande 
och framåtblickande. 

 
Tillförlitlighet Informationen är tillförlitlig om den avbildar det som 

den avser att avbilda. Innefattar komponenterna 
fullständighet, neutralitet och korrekt bild. 

 
Jämförbarhet Informationen är jämförbar när den går att jämföra 

med liknande information från andra perioder samt 
från andra bolag. 

 
Begriplighet Informationen är begriplig om den presenteras klart 

och tydligt.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet inleds med en inblick i den aktuella standarden IAS 16 punkt 51 respektive 61. 
Därefter behandlas finansiella rapporters användbarhet, tolkningsutrymme i principbaserade 
standarder samt begreppet rättvisande bild med inriktning mot föreställningsramens 
kvalitativa egenskaper. Avslutningsvis sammanställs den teoretiska referensramen. 

 
2.1 IAS 16 Materiella anläggningstillgångar punkt 51 respektive 61  
 
Standarden IAS 16, som ingår i IFRS-regelverket, behandlar grundläggande frågor angående 
redovisning av materiella anläggningstillgångar (IASB, 2013c). Den innefattar hur materiella 
anläggningstillgångars anskaffningsvärde ska fastställas samt hur avskrivningar och 
nedskrivningar ska redovisas. Standarden behandlar även hur företag ska redovisa dessa 
tillgångar så att intressenten får information om företagets investeringar och förändringar av 
dessa (ibid.).  
 
Punkt 51 respektive 61 i IAS 16 ger direktiv för omprövning av avskrivningsmetod, 
nyttjandeperiod och restvärde. De lyder enligt följande: 
 

En tillgångs restvärde och nyttjandeperiod skall omprövas minst i slutet av varje räkenskapsår och om 
en ny bedömning avviker från tidigare uppskattningar skall ändringen eller ändringarna redovisas som 
en ändrad uppskattning och bedömning i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i 
uppskattningar och bedömningar samt fel.(IASB, 2013c) 

 
respektive: 
 

Den avskrivningsmetod som används för en tillgång skall omprövas minst i slutet av varje 
räkenskapsår, och om det har skett en betydande ändring av den förväntade förbrukningen av de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången, skall metoden ändras så att den 
återspeglar den ändrade förbrukningen. En sådan ändring skall redovisas som en ändrad uppskattning 
och bedömning i enlighet med IAS 8.(IASB, 2013c) 

 
Eftersom IFRS-regelverket är principbaserat finns det inte några detaljerade upplysningar i 
standarden om hur denna årliga omprövning ska genomföras eller dokumenteras utan eget 
omdöme skall användas vid tillämpningen (Alali & Cao, 2010). Enligt Botha (2010) ska 
ändringar av redovisningsprinciper endast göras när relevant information om förändrade 
effekter av transaktioner, händelser eller omständigheter framkommer. Enligt Hjelström och 
Schuster (2011) finns det företag som anser att IFRS-regelverket har bidragit till att de lagt 
ner mer arbete på avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, något som företagen 
själva tyckte var positivt.  
 
2.1.1 Avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och restvärde 
 
Företag kan välja olika avskrivningsmetoder för en tillgång; det vill säga linjär-, degressiv- 
eller produktionsbaserad metod (Marton et al., 2010). Val av avskrivningsmetod för 
tillgången beskrivs i IAS 16 som att:  
 

Företaget väljer den metod som på bäst sätt återspeglar den förväntade förbrukningen av de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången. Den metoden tillämpas konsekvent från en 
period till en annan, såvida det inte uppstår en förändring i den förväntade förbrukningen av de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången.(IASB, 2013c, punkt 62) 
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Nyttjandeperioden beskriver den tid företaget kommer att nyttja tillgången och speglar inte 
tillgångens ekonomiska eller tekniska livslängd (Marton et al., 2010). Bedömningen bygger 
på företagets erfarenhet och liknande tillgångar företaget använt sig av (ibid.). Enligt Botha 
(2010) kan företag som äger specialiserade tillgångar såsom järnvägar, infrastrukturtillgångar, 
flygplan och annan teknisk utrustning få en mer exakt uppskattning av nyttjandeperioden för 
materiella anläggningstillgångar om de använder sig av experter och kvalitetsrevisorer. Han 
menar vidare att en omprövning av nyttjandeperiod behöver ske årligen samt när 
omständigheterna som den ursprungliga bedömningen baserats på har förändrats (ibid.). 
Omprövningen behöver inte nödvändigtvis ske vid årets slut enligt Botha (2010), utan företag 
kan tjäna på att göra dessa omprövningar proaktivt under året. 
 
Restvärde existerar om företaget avser att sälja tillgången eller om det finns ett skrotvärde 
efter nyttjandeperiodens slut (Marton et al., 2010). Bedömningen av restvärdet baseras på 
framtida förväntningar (ibid.). Botha (2010) väcker frågan om hur företag ska redovisa om en 
materiell anläggningstillgång skrivits ner till noll men fortfarande ska användas i 
verksamheten. Han antyder att en sådan situation kan uppstå om företag antingen tidigare 
försummat att ompröva nyttjandeperioder eller att företagens redovisningsprinciper inte 
efterlevts vid den ursprungliga bedömningen vilket skulle kunna innebära att företaget anses 
brista i efterlevnad av IAS 16 (ibid.).  
 
2.2 Tolkningsutrymme 
 
IFRS-regelverket är principbaserat vilket innebär att det finns ett tolkningsutrymme för 
företagen vid tillämpningen av standarderna (Alali och Cao, 2010). Hur standarden tolkas och 
vilka bedömningar som görs utgör grunden till finansiella rapporters utformning och dess 
användbarhet (Marton et al., 2010). IFRICs vägledningar ska underlätta tolkningen av 
standarderna i IFRS-regelverket. Vägledningarna är inte detaljerade för att på så sätt undgå att 
bli alltför regelbaserade. Enligt Alali och Cao (2010) riskerar dessa tolkningar dock att bli 
inkonsekventa.  
  
Enligt Christensen (2010) är redovisningschefer anställda av företagen för att ta beslut och de 
förväntas samla in och bearbeta information samt rapportera informationen vidare via 
redovisning och finansiella rapporter. Cheferna tolkar och använder eget omdöme på flera 
olika sätt vid redovisning och upprättande av finansiella rapporter (ibid.). Marton (2008) 
menar att redovisning utan bedömningar enbart medför information om att företag har använt 
sig av regelverken och säger mindre om företagets ekonomiska situation. Han anser att 
bedömningar kan vara av stort informationsvärde eftersom de visar ledningens syn på 
framtiden (ibid.). Vidare menar Marton (2008) att redovisningen är det enda sättet för 
investerare att få denna information och konstaterar att ju fler bedömningar som ingår i 
redovisningen, desto mer användbar blir den. Medhåll fås av Iatridis (2010) som menar att 
eget omdöme vid redovisning gör finansiella rapporter mer informativa för intressenter. Det är 
emellertid inte möjligt för finansiella rapporter att innehålla all den information som varje 
intressent finner nytta av (IASB, 2010,QC37). Hjelström och Schuster (2011) fann i sin studie 
anledning att fundera över om företaget och dess intressenter drar nytta av samma typ av 
information. IASB anser att information som är av nytta för intressenter även bör vara till 
nytta för företaget (ibid.).  
 
Eget omdöme kan enligt Iatridis (2010) användas både när existerande regler efterlevs och 
tolkas men även för att snedvrida redovisning. Det finns situationer där redovisningschefer 
enligt Christensen (2010) missbrukar sitt eget omdöme och medvetet snedvrider 
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redovisningen för att uppvisa information som gynnar deras intressen. Iatridis (2010) påpekar 
att eget omdöme även används när redovisningschefer väljer mellan olika accepterade 
redovisningsprinciper, till exempel vid avskrivning och valet mellan olika 
avskrivningsmetoder. Enligt Hjelström och Schuster (2011) är tre bakomliggande motiv till 
beslut och val i redovisningssammanhang vanligt förekommande. Dessa tre motiv är 
kapitalbaserade motiv, kontraktsbaserade motiv och politiska motiv (Healy och Wahlen, 
1999; Hjelström och Schuster, 2011). Ett kapitalbaserat motiv kan till exempel handla om att 
företag redovisar på ett sätt som visar på bättre resultat för att tillfredsställa intressenter 
(Healy & Wahlen, 1999). Enligt Iatridis (2010) är tidpunkten för redovisning av intäkter och 
kostnader en viktig del i detta. Redovisningen kan även användas för att övervaka och reglera 
avtal och kontrakt mellan företag och dess intressenter, vilket enligt Healy och Wahlen (1999) 
är exempel på kontraktsbaserade motiv. Cheferna kan använda finansiella rapporter för att 
påverka beteenden eller reaktioner hos till exempel aktieägare eller långivare (Iatridis, 2010). 
Ett exempel på politiskt motiv är enligt Iatridis (2010) att redovisningschefer kan vara 
benägna att hantera finansiella rapporter för att påverka beteende eller reaktion av en tredje 
part för undvika att väcka uppmärksamhet eller att utsättas för granskning och utredning. 
Hjelström och Schuster (2011) drar dock slutsatsen att det är företagsledare som tar beslut 
baserat på de tre motiven medan personer som ansvarar för ett företags redovisningsprinciper 
fattar beslut baserat på avvägningen mellan nytta och kostnad, se avsnitt 2.4 Avvägning 
mellan nytta och kostnad. 
 
2.3 Rättvisande bild genom kvalitativa egenskaper 
 
Amse och Petrovska (2005) kom fram till att innebörden av begreppet rättvisande bild är svårt 
att tolka och definiera. Det blir därför svårt att skapa enhetlig redovisning mellan olika länder 
med hjälp av begreppet rättvisande bild eftersom tolkningar varierar till följd av olika 
nationella redovisningstraditioner (ibid.). Artsbergs (2005) förklaring av rättvisande bild är att 
intressenter inte ska vilseledas. Kirk (2006) studerade tolkningen av innebörden av rättvisande 
bild och kom fram till att revisorer, finansiella direktörer och aktieägare alla förknippar 
innebörden liknande.  
 
IASB har skapat en föreställningsram i syfte att ge vägledning vid utformningen av finansiella 
rapporter eftersom det inte alltid är självklart hur de principer som finns i IFRS-regelverket 
ska tolkas (Marton et al., 2010). Enligt Hjelström och Schuster (2011) är det bakomliggande 
syftet med föreställningsramen att skapa nytta och användbarhet i finansiella rapporter. Det 
förutsätts att om företagen följer IFRS-regelverket och föreställningsramen kommer en 
rättvisande bild uppnås. Rättvisande bild kräver att ett företag ”ska redovisa information, 
inklusive uppgifter om redovisningsprinciper, på ett sätt som ger relevant, tillförlitlig, 
jämförbar och begriplig information”(IASB, 2013b, punkt 17). Dessa fyra egenskaper 
benämns kvalitativa egenskaper och är en del av föreställningsramen (IASB, 2013b). Enligt 
Artsberg (2005) bör finansiella rapporter inneha dessa egenskaper för att ge intressenter en 
rättvisande bild och användbar information. Christensen (2010) menar att en 
föreställningsram bör fungera som en grundlag och påminna lagstiftarna om det övergripande 
målet med finansiell rapportering, så att de standarder som tas fram bidrar till att målet nås. 
 
IASB har rangordnat egenskaperna så att relevans och tillförlitlighet är grundläggande och har 
överordnad prioritet gentemot jämförbarhet och begriplighet som anses vara förstärkande 
(Olofsson och Thorell, 2010). De grundläggande egenskaperna relevans och tillförlitlighet är 
enligt Shahwan (2008) de viktigaste egenskaperna för att göra information i finansiella 
rapporter användbar. IASBs rangordning syftar till att undvika att avvägningar behöver göras 
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mellan de fyra egenskaperna (Olofsson och Thorell, 2010). De grundläggande egenskaperna 
avgör om informationen är användbar medan de förstärkande egenskaperna ökar nyttan och 
möjligheten att använda informationen vid beslutsfattande (Palea, 2013).  
 
2.3.1 Relevans 
 
Enligt Shahwan (2008) är information relevant när den har inverkan på intressenters beslut 
genom att den både underlättar bedömningar och bekräftar eller korrigerar tidigare gjorda 
bedömningar. Till exempel kan information om årets resultat dels hjälpa till att förutspå 
kommande års resultat och dels bekräfta hur väl innevarande års resultat kunnat förutspås 
(IASB, 2010,QC6-QC10). Relevant information är därför enligt Shahwan (2008) både 
tillbakablickande och framåtblickande. Ashbaugh och Pincus (2001) visar att analytikers 
prognosfel över företags vinst minskat i och med tillämpningen av IFRS-regelverket. En 
komponent i egenskapen relevans är väsentlighet och information anses väsentlig om ett 
uteslutande av eller en felaktighet hos viss information kan komma att ha inverkan på 
intressenters beslut (IASB, 2010,QC11). Informationen i finansiella rapporter inverkar enligt 
Palea (2013) på investerares portföljval vilket i sin tur har inverkan på värderingen av 
företaget. Detta inverkar slutligen på villkoren för företagets möjlighet till ytterligare 
finansiering (ibid.).  
 
2.3.2 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet innebär att finansiella rapporter avbildar det som de avser att avbilda 
(Shahwan, 2008). Helt perfekt och utan fel går det sällan att få informationen men IFRS-
regelverkets mål är att finansiell information ska vara tillförlitlig i så stor utsträckning som 
möjligt (IASB, 2010,QC12). Tillförlitlighet innefattar de tre komponenterna fullständighet, 
neutralitet och korrekt bild (Shahwan, 2008). Fullständighet innebär att en finansiell rapport 
ska innehålla all nödvändig information för att intressenten ska kunna tolka det som beskrivs 
(IASB, 2010,QC13). Neutralitet innebär att finansiella rapporter skall presenteras utan att ha 
snedvridits, viktas, betonats eller manipulerats för att påverka hur intressenten uppfattar 
informationen (IASB, 2010,QC14). Chen, Tang, Jiang, och Lin (2010) menar att IFRS-
regelverket bidrar till högre kvalité på finansiella rapporter genom minskad resultathantering. 
Korrekt bild innebär att presentationen och processen för att ta fram informationen ska vara 
korrekt men inte att informationen är fri från fel (IASB, 2010,QC15). En uppskattning av ett 
värde kan vara felaktig, men presentationen av värdet kan ändå anses korrekt om det tydligt 
framgår att det är just en uppskattning som gjorts samt att beräkningsprocessen kan förklaras 
och motiveras (ibid.). Enligt Botha (2010) kan korrigeringar av tidigare uppskattningar 
behöva göras till följd av att information som fanns tillgänglig misstolkades när bedömningen 
gjordes. Detta behöver inte innebära att tidigare rapporter inte gett en korrekt bild (ibid.). Han 
menar att företag ofta inte omprövar bokförda värden förrän de närmar sig noll, vilket Botha 
(2010) anser tyder på att den ursprungliga bedömningen var felaktig. Noggrannhet vid den 
ursprungliga uppskattningen av nyttjandeperiod tillsammans med årliga omprövningar bör 
innebära färre korrigeringar av fel (ibid.).  
 
2.3.3 Jämförbarhet 
 
Jämförbarhet innebär att informationen i finansiella rapporter ska kunna jämföras med både 
liknande information från tidigare år och med liknande information från andra bolag. Detta 
gör finansiella rapporter mer användbara för intressenter (IASB, 2010,QC20). Yip och Young 
(2012) menar att lika objekt ska hanteras lika, medan olika objekt ska tillåtas vara olika för att 
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en jämförelse ska vara möjlig. De fann stöd för att jämförbarheten vid tillämpning av IFRS-
regelverket har ökat genom att lika objekt hanteras lika, men de anser inte att IFRS-
regelverket är tillräckligt för att uppnå fullständig jämförbarhet genom att se till att olika 
objekt hanteras olika. Marton (2009) diskuterar jämförbarhet och två olika synsätt på detta. 
Antingen kan jämförbarhet anses vara att alla företag redovisar på samma sätt, eller att 
liknande händelser ska redovisas på samma sätt (ibid.). Genom att IFRS-regelverket är 
principbaserat och därigenom flexibelt kan det anpassas efter olika länders redovisningspraxis 
och traditioner, vilket gör att kvalitén kan skilja sig åt länder emellan beroende på deras 
bedömningar (Palea 2013). Marton (2009) drar slutsatsen att jämförbarhet i redovisning är 
svår att uppnå även om vilja finns eftersom att olika personer bedömer olika.  
 
2.3.4 Begriplighet 
 
En finansiell rapport görs begriplig genom att dess information presenteras klart och tydligt 
(IASB, 2010,QC30). Barth och Schipper (2008) menar att svårigheten med denna egenskap är 
att intressenter kan ha varierande kunskap om hur finansiella rapporter ska tolkas. En rapport 
som är begriplig för en expert kan vara obegriplig för en intressent som saknar relevant 
kunskap (ibid.). IASB har löst detta genom att ange att finansiella rapporter upprättas för 
intressenter som förutsätts ha något som kallas för rimlig kunskap om affärsverksamhet och 
ekonomi, och som förutsätts granska och analysera informationen noggrant (IASB, 
2010,QC32). Det kan finnas tillfällen då även erfarna intressenter behöver hjälp med att tolka 
det som rapporteras (ibid.). Relevant information får dock inte uteslutas även om den kan vara 
svår att förstå eftersom detta skulle göra finansiella rapporter missvisande (IASB, 
2010,QC31).   
 
2.3.5 Tillämpning av kvalitativa egenskaper 
 
Enligt Marton et al. (2010) påverkas avskrivningar och företagens värdering av materiella 
anläggningstillgångar av många faktorer. Anskaffningsvärdet är den faktor där den mest 
tillförlitliga bedömningen görs (ibid.). Bedömningar av restvärde, nyttjandeperiod och 
avskrivningsmetod bygger på framtida uppskattningar som företaget gör och kan enligt 
Marton et al. (2010) blir subjektiva och osäkra. I IASBs diskussionsunderlag konstateras att 
problem kan uppstå med relevansen hos informationen i finansiella rapporter om konsekventa 
regler sätts för hur tillgångar ska värderas (IASB, 2013a). Marton (2009) förtydligar detta 
genom att använda exemplet med butiksinredning och fartyg, och vad som skulle hända med 
relevansen, tillförlitligheten, jämförbarheten och begripligheten, både inom det egna företaget 
och mellan olika företag, om samma nyttjandeperiod användes på båda dessa tillgångar. IASB 
anser att föreställningsramen inte bör rekommendera att alla tillgångar och skulder ska 
värderas på samma sätt (IASB, 2013a).  
 
IASBs rekommendation för arbete med finansiella rapporter är att företag först identifierar en 
ekonomisk företeelse som kan vara till nytta för intressenten (IASB, 2010,QC18). Sedan ska 
företaget fundera på vilken typ av information om denna företeelse som är mest relevant för 
intressenten att ta del av, för att slutligen fundera över om information om företeelsen går att 
redovisa på ett tillförlitligt sätt (ibid.). Christensen (2010) menar att de kvalitativa 
egenskaperna i föreställningsramen inte alltid tillfredsställer intressenters behov av 
information i finansiella rapporter. Ett problem kan vara att IASBs föreställningsram inte 
innehåller någon vägledning om hur avvägningen mellan relevans och tillförlitlighet ska göras 
(ibid.). Relevansen av informationen om en tillgång kan vara låg även om informationen kan 
anses ge en korrekt bild och vara tillförlitlig (IASB, 2010,QC16). Whittington (2008) menar 
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att relevans och tillförlitlighet inte går att se som absoluta utan att en avvägning måste göras 
dem emellan. IASBs föreställningsram anger att de förstärkande kvalitativa egenskaperna 
begriplighet och jämförbarhet ska maximeras i den utsträckning det är möjligt. Dessa 
egenskaper kan dock inte göra informationen användbar om det inte först uppfyller de två 
grundläggande egenskaperna relevans och tillförlitlighet (IASB, 2010,QC33). Ibland kan en 
egenskap behöva stå tillbaka för att en annan ska ta plats, exempelvis kan ett nytt sätt att 
rapportera på öka relevansen på lång sikt men minska jämförbarheten. Genom upplysningar 
om den förändring som gjorts kan företag förbättra jämförbarheten något (IASB, 2010,QC34).  
 
Christensen (2010) menar att det är omöjligt att maximera alla kvalitativa egenskaper och att 
avvägningar är nödvändiga. McEnroe och Sullivan (2012) kom fram till att både 
redovisningschefer och revisorer ansåg att ett principbaserat system borde leda till finansiella 
rapporter med högre relevans och begriplighet än regelbaserade system. Båda yrkesgrupperna 
trodde att ett regelbaserat system skulle bidra till högre jämförbarhet och neutralitet men inget 
av systemen ansågs ha större sannolikhet än det andra att skapa tillförlitlighet i finansiella 
rapporter (ibid.).  
 
2.4 Avvägning mellan nytta och kostnad  
 
Enligt föreställningsramen ska en avvägning mellan nytta och kostnad göras vid skapandet av 
nya eller revidering av befintliga standarder, samt av de som upprättar finansiella rapporter 
(Christiansen, 2010; IASB, 2010,QC35,QC38). Att framställa finansiella rapporter är 
kostsamt och företagsledningen behöver göra en avvägning mellan nyttan av informationen 
och kostnaden för att ta fram den (Artsberg, 2005). McEnroe och Sullivans (2012) 
studieresultat antyder att både chefer och revisorer anser att principbaserade system är mer 
kostnadseffektiva än regelbaserade system. Enligt Christiansen (2010) får avvägningen 
mellan nytta och kostnad oftast större roll än de kvalitativa egenskaperna eftersom det är svårt 
att objektivt definiera vad som menas med kvalitet i finansiella rapporter. Han är kritisk till 
föreställningsramen och menar att större vikt ska läggas vid nytta och kostnad än att 
tillhandahålla en uppsättning kvalitativa egenskaper som inte vägleder regleringsprocessen 
(ibid.). Hjelström och Schuster (2011) menar att IASB tydligare borde motivera varför en viss 
standard skapar nytta och användbarhet för finansiärer och därmed för företaget. De finner att 
större fokus ligger på kostnad än på nytta och menar att en tänkbar anledning till detta kan 
vara att kostnad är lättare att uppskatta än nytta (ibid.). 
 
2.5 Sammanställning av den teoretiska referensramen 
 
Den teoretiska referensramen kan sammanställas med hjälp av två figurer. Figur 1 nedan 
illustrerar sambandet mellan de olika delarna i den teoretiska referensramen, från regelverk 
till rättvisande bild i finansiella rapporter. Den övre delen av figur 1 representerar det 
principbaserade IFRS-regelverket och standarden IAS 16 punkt 51 respektive 61. Eftersom 
regelverket är principbaserat leder det till ett tolkningsutrymme vilket innebär att företagen 
måste göra bedömningar baserade på eget omdöme när de redovisar och upprättar finansiella 
rapporter. Tolkningsutrymmet är avgörande för hur företagen tillämpar standarden i 
praktiken, vilket leder till den tredje rutan som representerar företagets hantering av 
omprövningen av avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och restvärde. Hanteringen innefattar 
de rutiner och arbetssätt företagen har skapat för att uppfylla denna standard. Beroende på hur 
företaget hanterar omprövningen kommer det att resultera i en mer eller mindre rättvisande 
bild, vilket representeras i den nedre delen av figur 1. Rättvisande bild innefattar de 
kvalitativa egenskaperna relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet, vilka 
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beskrivs i figur 2. Avvägning mellan nytta och kostnad representerar den avvägning IASB 
måste göra vid skapandet av standarden samt den avvägning företagen måste göra vid 
tillämpningen av standarden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Figur 1: IFRS-regelverk till rättvisande bild i finansiella rapporter.  
 
Figur 2 sammanfattar i punktform vad respektive kvalitativ egenskap innebär. Den övre delen 
av figur 2 representerar de två grundläggande egenskaperna relevans och tillförlitlighet, vilka 
ska prioriteras i första hand. Den nedre delen av figur 2 representerar de förstärkande 
egenskaperna jämförbarhet och begriplighet. Alla kvalitativa egenskaper ska maximeras i så 
stor utsträckning som möjligt för att bidra till en rättvisande bild, men avvägningar kan 
behöva ske dem emellan. 
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Figur 2: Sammanfattning av de kvalitativa egenskapernas innebörd.  
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3. METOD 

Kapitlet beskriver vilket metodsynsätt och tillvägagångssätt som används för att besvara 
studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis redogörs för metodkritik och trovärdighet i studien. 

 
3.1 Metodsynsätt 
 
Studien genomfördes enligt ett deduktivt upplägg genom att utifrån teori studera problemet 
empiriskt, för att sedan bygga på med ny kunskap (Bryman och Bell, 2013). Det finns 
forskning om IFRS-regelverket i teorin, men ämnet kring hantering av omprövning i 
praktiken är relativt outforskat. Ett deduktivt upplägg var enligt författarna den mest lämpliga 
för att kunna analysera hur befintlig teori förhåller sig till den insamlade empirin.  
 
Studien syftar till att förstå hur regelverket tolkas, snarare än att förklara varför det tolkas som 
det gör. Varken rätt sätt att tolka regelverket eller innebörden av rättvisande bild kan 
definieras, utan baseras på subjektiva uppfattningar hos skapare av standarder, redovisare 
samt intressenter. En tolkningsbaserad ansats ansågs därför lämpligt för studien, eftersom 
ansatsen tillät författarna att studera tolkningar och uppfattningar om studiens ämne.  
 
Studien är gjord ur ett redovisningsperspektiv och syftar till att skapa en förståelse för 
tolkningen och dess koppling till rättvisande bild (Bryman och Bell, 2013), genom att förstå 
synsättet hos de redovisare som är inblandade i tolkningen och arbetet med IFRS-regelverket i 
praktiken. Eftersom regelverket inte kräver att dokumentation av omprövning görs av 
företagen kunde inte författarna få svar på studiens syfte genom att enbart studera 
kvantifierbar data så som årsredovisningar. Syftet krävde även möjligheten att tolka och förstå 
gruvföretagens hantering. Ett kvalitativt angreppssätt tillät författarna att fokusera mer på ord 
än på siffror. Intervjuer ansågs som en bra metod för att fånga redovisares tolkningar av 
IFRS-regelverket genom att undersöka hur hanteringen av omprövningar sker i praktiken.  
 
3.2 Litteratursökning 
 
Inledningsvis sammanställdes den teoretiska referensramen utifrån sekundärdata från aktuella 
och relevanta regelverk och förordningar, litteratur samt vetenskapliga artiklar och tidigare 
studier. Detta var i linje med det deduktiva upplägget och gav en överblick samt en 
fördjupning i ämnesområdet (Bryman och Bell, 2013). 
 
För att hitta relevanta forskningsstudier, böcker samt uppsatser inom området användes först 
och främst sökmotorn PRIMO. För att finna relevanta vetenskapliga artiklar användes 
sökmotorerna Scopus, ProQuest, ScienceDirect, EbscoHost och Business source premier. 
Enbart peer review artiklar valdes ut. Fallföretagens hemsidor användes för att ta del av 
respektive företags årsredovisningar. FarOnline samt IFRS hemsida användes för att ta del av 
regler och standarder. EU har ännu inte antagit den senaste versionen av föreställningsramen. 
Författarna använde sig av den antagna versionen från 2010 (FAR akademin, 2014) och tog 
även del av det diskussionspapper IFRS gett ut som ett led i framtagandet av den nya 
föreställningsramen.  
 
Vid sökning av artiklar förekom sökord som IFRS, IAS 16 (punkt 51 respektive 61), IAS 1, 
rättvisande bild, materiella anläggningstillgångar, avskrivningsmetod, nyttjandeperiod, 
restvärde, omprövning, föreställningsram, kvalitativa egenskaper, relevans, tillförlitlighet, 
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jämförbarhet, begriplighet, nytta och kostnad, true and fair view, tangible assets, depreciation 
method, useful life, residual value, conceptual framework, qualitative characteristics, cost and 
benefit, relevance, faithful representation, comparability och understandability.  
 
3.3 Fallstudie 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) är en fallstudie lämplig för studier av aktuella företeelser där 
undersökningen handlar om att få en djupare förståelse och när ett specifikt fall studeras mer 
detaljerat och ingående. Eftersom studien grundar sig i att skapa förståelse kring tolkningen 
av en specifik standard i praktiken ansågs fallstudie var rätt metod för att uppfylla studiens 
syfte.  
 
3.3.1 Urval 
 
Studien baserades på två börsnoterade företag som tillämpar IFRS-regelverket. Författarna 
valde att begränsa studien till gruvbranschen eftersom denna bransch innefattar företag med 
många och dyra materiella anläggningstillgångar. Dessutom är gruvans livslängd rörlig vilket 
påverkar nyttjandeperioden för de materiella anläggningstillgångar som är kopplade till 
gruvan. Det blir en komplex situation eftersom det även sker löpande investeringsbeslut samt 
tillståndsprocesser som kan påverka avskrivningarna. Därigenom blir omprövning av 
avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och restvärde inom gruvbranschen av stor betydelse vid 
upprättande av finansiella rapporter och dess rättvisande bild. Valet av de två gruvföretagen 
grundande sig i att författarna fick kontakt med dem i studiens inledande fas. I studien är 
gruvföretagen anonyma och benämns som företag 1 respektive företag 2.  
 
Studien baserades på intervjuer med personer från två redovisningsnivåer, koncernredovisare 
och redovisningschefer för moderföretagen. Dessa två nivåer valdes eftersom 
koncernredovisare sammanställer redovisningsinformation och har det yttersta ansvaret för att 
följa IFRS-regelverket medan moderföretagens redovisningschefer arbetar mer praktiskt med 
materiella anläggningstillgångar samt har kontakt med operativa chefer. Detta förväntades ge 
en bra överblick av hanteringen av omprövningar hos gruvföretagen. 
 
Respondenternas bakgrund 
Respondenterna från företag 1 bestod av koncernredovisningschefen, två stycken 
koncernredovisningsekonomer samt redovisningschefen för moderföretaget. Samtliga 
respondenter hos företag 1 hade erfarenheter av IFRS-regelverket och IAS 16 via arbete inom 
företag 1 samt erfarenhet från tidigare arbeten. Respondenterna från företag 2 bestod av 
koncernskattechefen samt redovisningschefen för moderföretaget. Båda respondenterna hos 
företag 2 hade erfarenheter av IFRS-regelverket och IAS 16 via arbete inom företag 2.  
 
3.3.2 Datainsamling 
 
Insamlingen av empiri skedde i form av personliga intervjuer, telefonintervjuer samt 
intervjuer via videolänk, samtliga i semi-struktur. Semi-strukturerade intervjuer är baserade 
på intervjuguider som är uppdelade i olika huvudgrupper, men frågornas ordningsföljd kan 
varieras (Bryman och Bell, 2013). Författarna använde sig av en intervjuguide som grundade 
sig på den teoretiska referensramen och studiens forskningsfrågor, se bilaga 1-Intervjuguide. 
 
Intervjuerna inleddes med en sammanfattning av studiens syfte för att respondenterna skulle 
få en inblick av området författarna ville undersöka. De informerades även om att studien 



14 
 

grundar sig på gruvbranschen och att företagen var anonyma i studien. Respondenterna fick 
läsa standard IAS 16 punkt 51 respektive 61 för att författarna ville försäkra sig om att 
respondenterna hade kännedom om de specifika punkterna studien undersökte. För att få 
utförliga svar av respondenterna var svarsmöjligheterna öppna. Även följdfrågor ställdes för 
att fylla ut och förtydliga svaren på frågor som inte ansågs vara besvarade fullt ut. Samtliga 
intervjuer spelades in för att författarna skulle ha möjlighet att lyssna på de svar som 
framkommit under intervjuerna. Intervjuerna transkriberades och information som ansågs 
relevant sammanställdes i empirikapitlet, se kapitel 4 Empiri.    

 
Totalt utfördes fyra stycken intervjuer, två intervjuer per företag. Första intervjun ägde rum 
den 28 april 2014 under ett personligt besök hos företag 2. En koncernredovisare för företag 2 
intervjuades och intervjun varade ca 1 timme och 10 minuter. Den andra intervjun ägde rum 
den 5 maj 2014 under ett personligt besök hos företag 1. Koncernredovisningschefen samt två 
stycken koncernredovisare för företag 1 intervjuades och intervjun varade ca 1 timme och 40 
minuter. Den tredje och den fjärde intervjun ägde rum den 8 maj 2014. Den tredje intervjun 
skedde över telefon med moderföretagets redovisningschef för företag 2 och varade ca 1 
timme. Den fjärde intervjun skedde via videolänk hos företag 1 med moderföretagets 
redovisningschef. Intervjun varade ca 1 timme och 20 minuter.  
 
3.4 Tolkning och analys 
 
Studien syftar till att få förståelse för hur standarden tolkas av gruvföretag, vilket kan erhållas 
genom att undersöka hur gruvföretagen hanterar omprövning av avskrivningsmetod, 
nyttjandeperiod och restvärde. Analysprocessen bestod av att analysera empirin som 
framkommit mot den teoretiska referensramen, det vill säga om hanteringen av 
omprövningarna överensstämmer med innebörden av de kvalitativa egenskaperna och i sin tur 
bidrar till en rättvisande bild. Tolkning- och analyskapitlet upprättades i samma ordningsföljd 
som empirikapitlet för att underlätta för läsaren.  
 
3.5 Metodkritik 
 
Studiens tolkningsbaserade ansats och kvalitativa angreppssätt kan kritiseras för att vara 
subjektivt eftersom författarna själva väljer vad som de anser är viktigt samt att relationen till 
respondenterna kan bli för personlig (Bryman & Bell, 2013). Författarna har haft detta i 
åtanke och försökt vara neutrala för att inte påverka studien och dess slutsatser. Dessutom är 
ämnet kring omprövningen ganska outforskat och en viss subjektivitet var nödvändig för att 
författarna skulle uppnå syftet och att studien inte skulle bli alltför omfattande. 
 
Bryman och Bell (2013) anser att en omfattande teoretisk referensram bidrar till att skapa en 
hög trovärdighet hos studier. Författarna har strävat efter att använda sig av relevanta och 
vetenskapliga teorier till stöd för slutsatserna i studien.  Dock har en utmaning funnits vid 
sammanställandet av den teoretiska referensramen på grund av studiens relativt outforskade 
ämne. 
 
Intervjufrågorna var inte kategoriserade efter den teoretiska referensramen och var därför 
svårare och mer tidskrävande att sammanställa i empirikapitlet. Detta styrks av Bryman och 
Bell (2013) som menar att kvalitativ data från intervjuer brukar leda till ostrukturerade 
anteckningar som kan vara avancerade att analysera. 
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Validitet är ett viktigt kriterium för att avgöra kvalitén på en kvalitativ studie (Bryman och 
Bell, 2013). Validitet avser i vilken utsträckning det som avses mätas mäts (Bryman & Bell, 
2013). För att ge studien hög validitet valdes respondenter med hög insyn i frågeställningarna. 
Eftersom föreställningsramen finns i flera utgåvor som skiljer sig delvis åt i fråga om 
kvalitativa egenskaper gjordes valet att koncentrera studien på de fyra kvalitativa egenskaper 
som omnämns i IAS 1. Dock skulle utelämnandet av övriga egenskaper kunna anses som att 
studien inte mäter rättvisande bild fullt ut och därmed sviker i validitet. För att höja 
validiteten i studien fick respondenterna läsa IAS 16 punkt 51 respektive 61. Dock 
förväxlades restvärde med resterande bokfört värde vid intervju 1 och begreppet tydliggjordes 
i resterande intervjuer för att undvika missförstånd och irrelevanta svar. Den teoretiska 
referensramen kompletterades efter hand. Detta har medfört att intervjufrågor skapats utan att 
ta hänsyn till referensramens kompletteringar i form av olika beslutsmotiv. Empirin kan 
därför inte ge fullständiga svar runt dessa teorier. För att undvika minskad validiteten ställdes 
öppna frågor samt följdfrågor för att säkerställa att svaren som framkom var tillförlitliga. 
Respondenterna hos gruvföretagen efterfrågade en presentation av studien vilket författarna 
gav efter studiens slutsatser var fastställda.  
 
Reliabilitet innebär att studien bör kunna utföras igen och ge liknande svar och baseras på 
mätningarnas tillförlitlighet (Bryman och Bell, 2013). Det är svårt att uppnå och mäta 
reliabilitet i en kvalitativ studie. I den valda branschen ser företagens verksamheter olika ut 
och risken finns därför att resultatet skulle bli annorlunda om studien utfördes på andra 
företag inom samma bransch. I studien beskrivs gruvbranschens särskiljande drag för att 
läsaren lättare ska kunna bedöma om resultaten är överförbara till en annan bransch (Bryman 
och Bell, 2013). Även svårdefinierade begrepp som rättvisande bild och kvalitativa 
egenskaper kan leda till olika tolkningar vilket kan leda till att respondenter svarar olika på 
lika frågor.  
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4. EMPIRI 

Kapitlet inleds med en presentation av gruvbranschen i allmänhet, vilket följs av företag 1s 
respektive 2s hantering av omprövningar, kommunikation inom företagen samt finansiell 
rapportering av materiella anläggningstillgångar. Avslutningsvis sammanfattas studiens 
huvudresultat. 

 
4.1 Gruvbranschen 
 
Gruvföretag kan bryta en eller flera olika mineraler och brytningen kan ske både i 
underjordsgruvor som ligger under jord eller i dagbrottsgruvor som ligger ovan jord (SweMin, 
2011). Det är stor skillnad på verksamheten kring dessa två typer av gruvor. Bland annat är 
utvecklingsfasen för underjordsgruvor mer tidskrävande och mer kostsam än för dagbrott 
(Naturhistoriska riksmuseet, 2014). Dessutom är faserna mellan nya huvudnivåer i en 
underjordsgruva längre än mellan nya omtag i ett dagbrott. Exempel på materiella 
anläggningstillgångar som finns inom gruvbranschen är dagbrott, underjordsgruvor, 
anrikningsverk, sovringsverk, pelletsverk och hamnar. 
 
En viktig process som pågår kontinuerligt hos gruvföretagen är prospektering. Genom 
prospektering kan gruvföretag utöka sina mineralreserver, vilket innebär att totalvolymen kan 
ändras. Fyndigheter av järnmalm har ofta höga mineralhalter och består av väldefinierade 
malmkroppar vilket gör det relativt lätt att initialt förhålla sig till vad som är malm respektive 
gråberg. Andra mineraler som koppar, zink, bly, guld och silver, kan ha väldigt låga halter 
vilket gör att det kan vara svårare att beräkna totalvolymen. (Naturhistoriska riksmuseet, 
2014) 
 
4.2 Praktisk hantering av omprövning hos företag 1 
 
Materiella anläggningstillgångar utgör 58,39% av koncernens totala balansomslutning år 
2013. Företag 1 bryter en typ av metall, huvudsakligen i underjordsgruvor men även i 
nystartade dagbrott. 
 
4.2.1 Omprövning av avskrivningsmetod 
 
Moderföretagets redovisningschef berättar att ingen tydlig rutin finns i företag 1 kring årlig 
omprövning av avskrivningsmetod men koncernredovisningschefen tillägger att valet av 
avskrivningsmetod är viktigt eftersom ”det är så stora summor det rör sig om, det gör stor 
skillnad hur man skriver av och under vilken tid”. För närvarande tillämpas huvudsakligen 
linjär avskrivningsmetod eftersom produktionen i underjordsgruvorna är jämn och linjär. 
Dessutom finns det systemmässigt stöd för metoden. Koncernredovisningschefen berättar att 
de arbetar med utvärdering av nuvarande avskrivningsmetod genom att kontrollera om 
avskrivningarna blivit rätt i förhållande till hur mycket malm som brutits ut under tidigare år.  
 
Koncernredovisningschefen förklarar att när en huvudnivå skall fasas ut och en ny tas i bruk 
fasar dessa över varandra och företag 1 bryter då på två nivåer. Under perioden med in- och 
utfasning är det knepigare att göra avskrivningar som stämmer överens med verkligheten. 
Koncernredovisningschefen menar att en produktionsbaserad metod skulle vara bättre under 
dessa perioder eftersom avskrivningen då kan knytas till produktionsvolymen. En svårighet 
med användandet av produktionsbaserad metod är att gruvans livslängd är rörlig vilket gör 
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totalvolymen svår att fastställa. Produktionsbaserad avskrivningsmetod tillämpas dock på 
företag 1s dagbrott eftersom de, enligt moderföretagets redovisningschef, är få och metoden 
stämmer bättre överens med produktionen som inte är linjär. Både koncernredovisningschefen 
och moderföretagets redovisningschef säger att byte till produktionsbaserad 
avskrivningsmetod på större skala är komplext eftersom det medför tillämpning av 
sidoordnade system, handpåläggningar och mycket manuellt arbete. Diskussionen kring 
vilken avskrivningsmetod som ska tillämpas har påskyndats i och med företag 1s öppnande av 
dagbrott samt infasningen av en ny huvudnivå i en underjordsgruva. 
 
4.2.2 Omprövning av nyttjandeperiod 
 
Företag 1 har redovisningsprinciper kring nyttjandeperioder men de saknar system och rutiner 
för omprövningen av dessa. Enligt moderföretagets redovisningschef sker en omprövning av 
nyttjandeperioder när en felaktig teknisk bedömning upptäcks och en materiell 
anläggningstillgång håller väsentligt mycket kortare eller längre tid än företag 1 initialt 
uppskattat. Moderföretagets redovisningschef berättar att de omprövningar som skett gäller 
bland annat pågående nyanläggningar, där avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
inte påbörjats och tillståndsprocessen dragit ut på tiden. Företag 1 har även korrigerat 
nyttjandeperioder då produktionen ökats vilket förkortat gruvans livslängd. Dock finns inget 
systemmässigt stöd för dessa korrigeringar utan moderföretagets redovisningschef säger att 
”detta görs helt och hållet manuellt vid sidan av anläggningsregistret med manuella 
bokningar. Det är opraktiskt eftersom det skapar merarbete”. Dessutom uppstår 
avstämningsmässiga problem då företag 1 får differenser mellan anläggningsregistret och 
huvudboken. Detta fungerar i nuläget eftersom de gäller få materiella anläggningstillgångar.  
 
Koncernredovisningsekonom 1 på företag 1 förklarar att frågan om årliga omprövningar inte 
hamnat högst upp på agendan eftersom att företaget inte sett indikationer på felaktiga värden i 
sin bokföring, men säger dock att materiella anläggningstillgångar historiskt sett skrivits av 
för fort.  Moderföretagets redovisningschef berättar att företag 1 vid slutet av brytningen på en 
huvudnivå har haft resultatmässiga hack eftersom avskrivningarna avtagit och resultatet 
belastats med lägre avskrivningskostnader. Koncernredovisningschefen berättar att företag 1 
har baserat nyttjandeperioder på den huvudnivå som var aktuell vid anskaffandet och sedan 
inte ändrat dessa.  
 
Moderföretagets redovisningschef berättar att tidsspannet mellan två huvudnivåer varierar 
mellan 15-20 år. Koncernredovisningschefen menar att de inte kan basera nyttjandeperioden 
på mer än vad de vet, det vill säga på den produktionstid företag 1 kan överblicka. Dock säger 
koncernredovisningsekonom 1 att ett beslut på en ny nivå som ska fasas in redan är taget 
innan den nuvarande fasas ut. Moderföretagets redovisningschef menar att en skillnad på ett 
år mellan gruvans livslängd och tillgångarnas nyttjandeperiod har mindre betydelse, men 
lever gruvan 30 år istället för 15 år påverkar avskrivningarna i större utsträckning resultatet. 
 
Koncernredovisningschefen och koncernredovisningsekonomerna menar att när ett 
investeringsbeslut tas om en ny huvudnivå, vilket förlänger gruvans livslängd, borde företag 1 
ompröva nyttjandeperioder för materiella anläggningstillgångar kopplade till gruvan. 
Koncernredovisningschefen berättar att gruvföretag måste tänka allt i steg, från gruva genom 
sovring, anrikning, pelletsverk och till hamn. Om ingen malm bryts i gruvan har hamnen inget 
värde för företaget. Koncernredovisningschefen menar att företag 1 arbetar med att utvärdera 
nyttjandeperioder för materiella anläggningstillgångar kopplade till underjordsgruvor och 
dagbrott och anser att ett system behövs för hur företaget ska hantera detta. 
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Koncernredovisningsekonom 1 berättar att företag 1 även diskuterar om varje huvudnivå ska 
ses som en egen produktionsenhet med egna anläggningstillgångar eller om hela 
malmkroppen ska ses som en egen enhet. 
 
Koncernredovisningschefen nämner även att förändringar i världsmarknaden gällande pris 
och efterfrågan är av stor vikt eftersom gruvornas livslängd är beroende av dessa. Det finns ett 
samspel mellan kostnaden för att bryta och försäljningsintäkten vilket innebär att om 
världsmarknadspriset är högt är det lönsamt att bryta gråberg med lägre halter mineral och 
tvärtom.   
 
4.2.3 Omprövning av restvärde 
 
Moderföretagets redovisningschef berättar att bedömningar av restvärde på materiella 
anläggningstillgångar görs vid investeringstillfället men att ingen rutin finns för att löpande 
ompröva dessa. Koncernredovisningschefen förklarar att företag 1 inte har den typen av 
verksamhet som vanligtvis använder sig av restvärde, generellt är de låga eller noll. Företag 1 
köper materiella anläggningstillgångar och nyttjar dem till dess att de rasar ihop. 
Koncernredovisningschefen säger även att tillgångarna är svåra att sälja eftersom de är 
anpassade till företag 1s verksamhet och det är svårt att hitta en andrahandsmarknad för dem. 
Moderföretagets redovisningschef beskriver grunden till detta som att de ”spränger hål i 
berget som ingen annan har glädje av eller att de bygger förädlingsanläggningar på en 
geografiskt oattraktiv plats som inte är till nytta för någon annan”.  
 
Enlig koncernredovisningschefen finns restvärden på mindre maskiner och fordon men dessa 
är inte av nog stort värde för att göra väsentlig påverkan på resultatet. De stora värdena ligger 
i till exempel förädlingsverken. Moderföretagets redovisningschef förklarar att de materiella 
anläggningstillgångarna i realiteten har ett mindre restvärde eller skrotvärde, men företag 1s 
förhoppning är att detta täcker demonteringskostnaden för den tillgången. Moderföretagets 
redovisningschef anser att deras restvärden har gett en rättvisande bild utav företagets 
ekonomiska ställning och resultat, och har inte funnit skäl till att göra omprövning av dessa.   
 
4.2.4 Kommunikation mellan parter  
 
Koncernredovisningschefen förklarar att det rent praktiskt är moderföretaget som arbetar med 
frågor kring materiella anläggningstillgångar eftersom de är närmre den operativa 
verksamheten. Rutiner, principer och normer kring omprövningen tas fram av 
redovisningsenheten för koncernen, i samarbete och diskussion med företagsledningen och 
revisorer samt revisorföretagets utländska gruvexpert. Redovisningsenheten för koncernen 
ansvarar även för att dessa rutiner, principer och normer följs.  
 
Redovisningsenheten för koncernen får enligt koncernredovisningschefen information 
angående materiella anläggningstillgångar, omprövningar, avskrivningar, nedskrivningar, 
utfall och kommentarer kring aktiveringar från moderföretagets redovisningschef samt från 
investeringscontrollers. Redovisningsenheten för koncernen tillsammans med moderföretaget 
och investeringscontrollers går igenom detta som en del av månadsrapporteringen. 
Moderföretagets redovisningschef berättar att företag 1 varje år gör en fysisk inventering av 
materiella anläggningstillgångar och utrangerar tillgångar som inte längre är i drift eller som 
har skrotats. Moderföretagets redovisningsenhet, controllerorganisationen samt projektledarna 
arbetar tillsammans med investeringsuppföljning på alla större objekt. De försöker vässa sina 
rutiner och vara mer aktiva med att resonera med organisationen om satta nyttjandeperioder så 
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att de enligt moderföretagets redovisningschef blir ”mer relevanta och inte blir för 
slentrianmässiga”. 
 
4.2.5 Finansiell rapportering av materiella anläggningstillgångar 
 
Koncernredovisningsekonom 1 förklarar att ”rättvisande bild är som en ledstjärna som 
svävar över hela redovisningen” och menar att materiella anläggningstillgångar går att arbeta 
med hur mycket som helst.  ”Det viktiga är att hitta det teoretiska och praktiska sättet att 
arbeta med dem så att den rättvisande bilden visas, men på en rimlig nivå” enligt 
koncernredovisningsekonom 1. Moderföretagets redovisningschef säger att med det stora 
antalet materiella anläggningstillgångar företag 1 har är det relevant att fundera över vilka 
som anses ha en tillräcklig stor resultatpåverkan för att det ska vara kostnadseffektivt att göra 
omprövningar av dessa. Idag ligger störst fokus på att få en korrekt nyttjandeperiod på 
materiella anläggningstillgångar med höga värden.   
  
Med stora investeringar är det mycket viktigt att ha rätt avskrivningsprinciper för att resultatet 
ska belastas rätt över tiden enligt koncernredovisningschefen. Ändringar i nyttjandeperiod 
behöver dock inte alltid skapa stora ekonomiska effekter och då är det mindre viktigt att 
rapportera om detta. Det kan räcka med att skriva att det inte har fått någon väsentlig 
resultatpåverkan. Det får inte bli olika vinstmarginaler för att avskrivningar görs felaktigt. Det 
leder till kalkylmässiga fel, vilket kan innebära att felaktiga beslut tas inför framtiden. 
 
Resursförbrukning i verksamheten ska överensstämma med verkligheten enligt 
koncernredovisningschefen vilket innebär att kostnaderna, där avskrivning är en del, ska 
matcha mot intäkterna. Enligt moderföretagets redovisningschef har ägarna ett intresse av att 
ha en redovisning som de kan fatta väl avvägda utdelningsbeslut på och förklarar att ”de vill 
ha utdelning på sitt aktiekapital men inte dränera företaget på all likviditet”. 
Koncernredovisningschefen anser att avskrivningsprinciper och avskrivningsmetoder, ur 
läsares synvinkel, är viktiga att känna till när rapporter från ett så pass kapitaltungt företag 
granskas. En intressent som gjort en tidigare bedömning av företagets materiella 
anläggningstillgångar behöver veta hur en förändring påverkar den information som finns i 
finansiella rapporten och varför denna skillnad uppstått. Även analytiker som följer företag 1 
ska kunna förstå hur företaget har gjort och hur det påverkar företagets ekonomiska ställning. 
Koncernredovisningsekonom 1 säger att ”öppen redovisning är viktigt”, men menar att det är 
svårt att beskriva redovisningsprinciper på ett sätt som utomstående kan förstå. 
 
Koncernredovisningsekonom 1 konstaterar att regelverken är baserade på jämförbarhet och att 
vissa saker ska redovisas på ett visst sätt för att det ska gå att jämföra företag emellan. Både 
moderföretagets redovisningschef och koncernredovisningschefen konstaterar att globala 
jämförelser är svåra att göra eftersom det finns få företag som har deras typ av 
gruvverksamhet, men säger att de ändå jämför sig mot sina konkurrenter i vissa fall. 
Koncernredovisningsekonomerna på företag 1 menar att de tänker på att redovisa utifrån 
regelverket som finns och mindre fokus ligger på jämförelse mellan olika företag.  
 
4.3 Praktisk hantering av omprövning hos företag 2 
 
Företag 2 bryter flera olika metaller och materiella anläggningstillgångar utgör 65,36% för 
koncernens totala balansomslutning år 2013. Majoriteten av deras gruvverksamhet består av 
dagbrottsgruvor men de bryter även i underjordsgruvor.  
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4.3.1 Omprövning av avskrivningsmetod 
 
Moderföretagets redovisningschef berättar att någon årlig omprövning av avskrivningsmetod 
inte genomförs hos företag 2. Avskrivningar tillämpas i huvudsak enligt linjär 
avskrivningsmetod med undantag för där avskrivning sker i takt med att företag 2 tar malm ur 
gruvan, det vill säga produktionsbaserad avskrivningsmetod. Koncernskattechefen anser att 
företag 2 ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning så länge produktionen är 
stabil och ligger på samma nivå, vilket den normal sett gör. Om något oförutsett inträffar, till 
exempel en stor brand i en gruva och den stängs ner en hel månad, måste företaget kunna 
parera detta. I teorin ska företag 2 helst inte ha några avskrivningar den månaden eftersom de 
inte haft några intäkter och ingen produktion. Under dessa förhållanden skulle 
produktionsbaserad avskrivningsmetod bättre matcha intäkter mot kostnader. 
 
Koncernskattechefen berättar att diskussion pågår om företag 2 med rimlig insats kan gå över 
till produktionsbaserad avskrivningsmetod i större utsträckning än vad de gör idag. De ser 
stora utmaningar med detta och funderingar finns kring vilket mål företag 2 ska sträva mot, 
hela gruvan eller varje malmkropp.  Moderföretagets redovisningschef menar att eftersom 
företag 2 har ett rörligt mål, till följd av att produktionsunderlaget hela tiden förändras i takt 
med att företaget förbrukar malm samt att det tillkommer nya reserver, är det svår att hitta en 
modell som följer verksamheten på ett bra sätt. Koncernskattechefen berättar att de saknar 
ekonomisystem som klarar av produktionsbaserad avskrivningsmetod och förklarar att det är 
förenat med stor risk att inte ha systemmässigt stöd för deras redovisning eftersom företag 2 
har en stor mängd materiella anläggningstillgångar. ”Skapar vi oss en alltför betungande 
administration genom att använda sidosystem blir det svårare för oss att säkerställa att det 
blir rätt” menar koncernskattechefen. För att kontrollera att de ligger någorlunda rätt med 
sina linjära avskrivningar simulerar de årligen en typ av produktionsbaserad 
avskrivningsmetod.  
 
4.3.2 Omprövning av nyttjandeperiod 
 
Koncernskattechefen berättar att företag 2 har interna rutiner för hur arbetet för omprövning 
av nyttjandeperiod ska gå till.  I en årlig process fastställs gruvans livslängd i en så kallad 
affärsplan. Med hjälp av prospektering upprättas rapporter på hur mineralreserverna ser ut och 
utifrån dessa tas beslut om hur brytningen kommer att se ut i framtiden och om livslängden på 
gruvan ska ändras. Processen är basen för företag 2s årliga omprövningar av nyttjandeperiod. 
Koncernskattechefen menar att IAS 16 punkt 51 respektive 61 är ”en väldigt teoretisk 
instruktion och det gäller att någonstans omsätta den i verkligheten”. Eftersom malm är en 
ändlig råvara är affärsplansprocessen en viktig del i att kunna planera verksamhetens framtid. 
Processen med omprövning av nyttjandeperioder upplevs därför naturlig enligt 
koncernskattechefen.  
 
Koncernskattechefen berättar att varje materiell anläggningstillgång bedöms var för sig 
tillsammans med tekniskt kompetent personal ute i produktionen. Ny utrustning som företag 2 
inte själv känner till eller har någon större kunskap om bedöms tillsammans med leverantörer. 
De omprövningar och förändringar som görs gäller större materiella anläggningstillgångar. 
Koncernskattechefen berättar att det finns principer som företag 2 förhåller sig till när det 
gäller nyttjandeperioder för processanläggningar, dessa ligger mellan ca 10-25 år. Det finns 
processanläggningar som håller längre än så men företag 2 har beslutat att inte ha längre 
nyttjandeperioder. Det innebär i praktiken att materiella anläggningstillgångar kan vara 
färdigavskrivna innan företaget tar dem ur drift. Om företag 2 ser en stor förändring av en 



21 
 

gruvas livslängd tar de ställning till hur de ska göra med materiella anläggningstillgångar som 
finns knutna till den gruvan. De funderar över om nyttjandeperioder ska förlängas eller om 
behov finns av att investera i nya utrustningar vilket i så fall innebär att nyttjandeperioden 
förkortas på de materiella anläggningstillgångar som byts ut.  
 
Koncernskattechefen anser att korrekta nyttjandeperioder på materiella anläggningstillgångar 
handlar om att matcha intäkter och kostnader. Om de inte får någon intäkt från en materiell 
anläggningstillgång skall den heller inte belastas med kostnader i form av avskrivningar. 
Företag 2 har tidigare varit försiktiga med att förlänga nyttjandeperioder och ibland valt att 
ligga kvar på samma nyttjandeperiod. Sista åren har de i större utsträckning varit mer aktiva 
med att förändra nyttjandeperioder. Moderföretagets redovisningschef säger att ”det kan bli 
förändringar varje år om det vill sig, men i regel har man en ganska god bild av hur lång tid 
verksamheten kommer vara i drift”. Dock upplevs inte förändringar vara regelbundet 
återkommande. Koncernskattechefen säger att företag 2 fastställer avskrivningar utifrån den 
information de har vid det aktuella tillfället. Även om det finns tydliga indikationer på 
ytterligare malmfyndigheter är det inte tillräckligt för att redovisningsmässigt ta hänsyn till 
detta utan att det säkerställts genom prospektering. Om företag 2 får ny information korrigeras 
det på följande år eftersom utgångspunkten är att ge en rättvisande bild som ska spegla 
nuläget. Moderföretagets redovisningschef säger att maskiner med mindre värde skrivs av 
enligt plan. Undantaget är om det uppstår ett haveri eller liknande, men då blir det en annan 
situation. 
 
Koncernskattechefen berättar att omprövning av nyttjandeperiod inte enbart sker i samband 
med den årliga affärsplanen utan kan även ske i samband med expansionsprojekt där stora 
investeringar görs. Ett exempel är en gruva där företag 2 har dubblerat mängden malm som 
bryts och samtidigt förlängt dess livslängd. Enhetskostnaden har sjunkit vilket lett till att det 
blivit lönsamt att bryta gråberg med lägre halter malm. En annan orsak till omprövning av en 
materiell anläggningstillgångs nyttjandeperiod är en oförutsedd händelse. Företag 2 har till 
exempel haft problem med krossar i en gruva. De har gjort en omprövning på grund av att de 
sett onormalt stort slitage och justerat nyttjandeperioden därefter, något företag 2 kallar 
erfarenhetsbaserade justeringar. Moderföretagets redovisningschef berättar att företag 2 inte 
har något system för att kontrollera att alla materiella anläggningstillgångar har omprövats.  
 
4.3.3 Omprövning av restvärde 
 
Koncernskattechefen berättar att företag 2 oftast beräknar restvärden till noll eftersom de har 
kvar materiella anläggningstillgångar så länge de är funktionsdugliga och sällan säljer eller 
avyttrar tillgångarna innan dess. Varken koncernskattechefen eller moderföretagets 
redovisningschef ser någon anledning att göra omprövningar av restvärde. Många maskiner 
och inventarier har en teknisk livslängd som går att bedöma rätt väl. Däremot kan det finnas 
enheter eller delar där företag 2 skulle kunna sikta på ett restvärde eftersom företaget vill 
förnya beståndet kontinuerligt.  
 
Moderföretagets redovisningschef förklarar att värderingarna av vilka materiella 
anläggningstillgångar som är möjliga att byta ut med en viss perioditet är svårt att göra i 
början av en investering. Här är företag 2 väldigt utelämnade till tekniker. Moderföretagets 
redovisningschef anser att ”det är svårt att säga vad som är rätt eller fel, man måste känna av 
vilken verksamhet som bedrivs och när underhållskostnader börjar överstiga ett visst värde”. 
Även bedömningar av en eventuell eftermarknad för materiella anläggningstillgångar är svår 
att göra. Med linjär avskrivningsmetod ner till restvärde noll är företag 2 på den säkra sidan 
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och vet att de inte har övervärden vid slutet av en nyttjandeperiod, eller åtminstone att de 
värden som eventuellt finns inte är betungande på något sätt. 
 
4.3.4 Kommunikation mellan parter 
 
Redovisningsenheten för koncernen ansvarar för att företag 2s redovisningsprinciper, rutiner 
och instruktioner stämmer överens med IAS samt att dessa följs. Koncernen efterfrågar 
information om nyttjandeperioder och när materiella anläggningstillgångar tas i drift för att 
veta när avskrivningen ska börja och periodiseringen ska bli rätt. Redovisningsenheten för 
koncernen får information från personer ute i produktionen om förändringar sker gällande 
materiella anläggningstillgångar. Eftersom koncernskattechefen sitter på plats i verksamheten 
finns möjlighet att ”fånga upp information från den ena eller den andre”, men rent formellt 
är det från den ansvarige på respektive kostnadsställe informationen kommer ifrån.  
 
Kommunikationen till moderföretagets redovisningschef sker fortlöpande i samband med att 
de gör månadsbokslut, budgetprocesser och prognosdelar. Informationen kommer från de 
olika områdesekonomerna som sitter närmare den operativa verksamheten samt en central 
ekonom som hanterar hela moderföretaget. Företag 2 fångar in de väsentliga 
frågeställningarna kring materiella anläggningstillgångar, deras värde och deras utveckling. 
Moderföretagets redovisningschef rapporterar vidare till koncernen om alla typer av 
materiella anläggningstillgångar. Moderföretagets redovisningschef och dennes personal utför 
arbetet med att dokumentera förändringar till följd av omprövningar i anläggningsregistret 
rent praktiskt. De är inte med och gör bedömningar eller tar beslut men kan vara behjälpliga 
med att ta fram beslutsunderlag kring omprövningar.  
 
4.3.5 Finansiell rapportering av materiella anläggningstillgångar 
 
Enligt koncernskattechefen handlar nyttjandeperioder om att ”göra bedömningar för att ge en 
så rättvisande bild som möjligt”.  Det är viktigt att föra affärsplaner för varje gruva för att på 
så sätt kunna avgöra hur nyttjandeperioden kommer att se ut. Moderföretagets 
redovisningschef berättar att det är viktigt att rutinmässigt göra omprövningar även i perioder 
då det inte vill ha ytterligare avskrivningar, till exempel när de befinner sig i en konjunktur 
och denna resultatpåverkan inte är önskvärd. Kärnfrågan ska vara hur företag 2 bedömer 
materiella anläggningstillgångarna, inte ett önskvärt resultat. 
 
Koncernskattechefen berättar att när det kommer till förändringar som följd av omprövningar 
informerar de inte regelmässigt om detta utan bara när förändringarna är intressanta för 
marknaden. Omprövningar blir en resursfråga och företag 2 undviker att skapa administration 
som inte leder någon vart. Moderföretagets redovisningschef anser att det i första hand är 
resultatpåverkande åtgärder som marknaden är intresserad av. Väsentliga förändringar måste 
kommunicera ut till marknaden eftersom detta kan påverka bedömningen av företag 2. 
Förändringar av redovisningsprinciper måste kommuniceras ut eftersom de får följder för 
jämförelsetal. Detta innebär att det måste finnas synnerliga skäl innan företag 2 väljer att göra 
en förändring. Koncernskattechefen berättar att de inte gör retroaktiva avskrivningar eller 
korrigeringar eftersom företaget är börsnoterat och det skulle bli konstigt att ändra i gamla 
perioder och rapporter som redan släppts till marknaden. Det är även viktigt för marknaden att 
veta att världsmarknadspriset påverkar resultatet. Det är essentiellt att kommunicera ut om 
företagets produktion går bra trots att de visar sämre resultat på grund av ett lågt 
världsmarknadspris. 
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Koncernskattechefen berättar att företag 2 använder tidigare utgivna finansiella rapporter för 
att upptäcka samt förklara avvikelser kring materiella anläggningstillgångar. Deras finansiella 
rapporter innehåller kommentarer om vad skillnader perioder emellan kan beror på, något 
företag 2 anser tillför ett mervärde. En läsare ska vara väldigt duktig för att förstå orsakerna 
om de inte förklaras. Koncernskattechefen säger ”det är otroligt viktigt att det inte blir slag i 
vår resultatrapportering som vi inte kan förklara”. Företag 2 är skyldig att rapportera så snart 
det inträffar något som innebär ökade kostnader. Det är nödvändig information för att en 
intressent ska kunna värdera deras företag. Koncernskattechefen menar att en läsare ska vara 
ganska erfaren för att kunna dra en slutsats av informationen i finansiella rapporter. Det blir 
väldigt mycket information och är därför inte lätt att tolka. Moderföretagets redovisningschef 
menar att rapporter är av olika karaktär. De som riktar sig mot marknadssidan är ofta väldigt 
siffermässigt svåra att ta till sig. När företag 2 däremot kommunicerar mot allmänheten 
försöker de vara så tydliga som möjligt och informera på ett så öppet sätt som möjligt. Det är 
väsentligt att även vanligt folk kan förstå vad företag 2 skriver, vad det innebär och vad det är 
företaget vill förmedla. 
 
Moderföretagets redovisningschef menar att årsredovisningar kommunikationsmässigt ser 
liknande ut i olika bolag, men att fokus ligger på att redovisa rörelseresultat och 
verksamhetens kärna och inte på jämförbarhet. Koncernskattechefen berättar att företag 2 i 
sina finansiella rapporter beskriver hur de har gjort angående deras materiella 
anläggningstillgångar och därigenom möjliggör jämförelser. Moderföretagets 
redovisningschef tror att företag 2 går att jämföra med utländska bolag men att de inte har så 
många att jämföra sig med i Sverige, och tillägger att det i så fall är analytiker som gör den 
jämförelsen. Koncernskattechefen säger ”att jämföra olika företag inom branschen är lätt, 
men frågan är om du jämför äpplen och äpplen?”   
 
4.4 Studiens huvudresultat 
 

• Företagen har inte rutiner för årlig omprövning av avskrivningsmetod. Företagen 
tillämpar den linjära avskrivningsmetoden samt i vissa fall den produktionsbaserade 
avskrivningsmetoden där företag 2 tillämpar den i större utsträckning än företag 1. 
Den linjära avskrivningsmetoden återspeglar överlag den förväntade förbrukningen av 
ekonomiska resurser på ett bra sätt eftersom produktionen hos företagen är jämn och 
linjär. Förändring i produktionen uppstår vid in- och utfasning mellan 
huvudnivåer/omtag eller vid oförutsedda händelser. Företagen diskuterar kring att i 
större utsträckning använda produktionsbaserad avskrivningsmetod men är avvaktande 
eftersom systemmässigt stöd saknas.  

 
• Företag 2 har rutiner för årlig omprövning av nyttjandeperiod medan företag 1 saknar 

rutiner för årlig omprövning av nyttjandeperiod. Omprövningar blir en naturlig 
process enligt företag 2 eftersom kontinuerlig prospektering utförs. En utmaning enligt 
företagen ligger i att fastställa om nyttjandeperioden ska baseras på en malmkropp 
eller en huvudnivå/omtag. Omprövningar av nyttjandeperiod utförs av båda företagen 
vid oförutsedda händelser. Båda företagen anser att omprövningar av nyttjandeperiod 
endast är aktuella att göra på materiella anläggningstillgångar med större värden, och 
båda har materiella anläggningstillgångar som är fullt avskrivna men som fortfarande 
används i verksamheten.  

 
• Ett samband finns hos gruvföretagen mellan olika materiella anläggningstillgångars 

nyttjandeperioder, och mellan världsmarknadspris och vad som är lönsamt att bryta. 
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• Företagen har inte rutiner för årlig omprövning av restvärden. Båda gruvföretagen 

beräknar oftast restvärden till noll eftersom materiella anläggningstillgångar sällan 
avyttras.  

 
• Företagen anser att det är viktigt att kommunicera resultatpåverkande åtgärder och att 

resursförbrukningen i verksamheten ska överensstämma med verkligheten, det vill 
säga att kostnader ska matcha intäkter. Fokus i finansiella rapporter ligger på att skapa 
möjlighet för gruvföretagen att ta rätta beslut inför framtiden. Företagen använder 
finansiell information i både framåtblickande och tillbakablickande syfte. 
Bedömningar som företagen gör baseras på information som finns tillgänglig när 
beslutet ska tas.  

 
• Företagen förklarar i sin redovisning anledningar till eventuella skillnader mellan 

perioder för att möjliggöra jämförelser. Däremot anser företagen att jämförelser 
företag emellan är svåra att göra. Avskrivningsprinciper och avskrivningsmetoder är 
viktiga för användare av finansiella rapporter att känna till när det gäller granskning av 
kapitaltunga företag. Företagen utesluter inte information trots att detta hade kunnat 
göra finansiella rapporter lättare att tolka.  

 
• Företagen anser att det är relevant att fundera över vilka materiella 

anläggningstillgångar som har nog stor resultatpåverkan för att det ska vara 
kostnadseffektivt att göra omprövningar. Företagen menar att det inte är bra att skapa 
administration och kostnader om det inte medför någon nytta för intressenter.  
 
  



25 
 

5. TOLKNING OCH ANALYS 

Kapitlet inleds med tolkning och analys av hur företagen tolkar och hanterar omprövning i 
praktiken. Därefter analyseras gruvföretangens arbete med rättvisande bild genom de 
kvalitativa egenskaperna. Tolkning och analys av avvägning mellan nytta och kostnad löper 
genom hela kapitlet (vilket återspeglar figur 1 avgränsning mellan nytta och kostnad). 

 
5.1 Gruvföretagens tolkning och bedömning av standarden 
  
En positiv känsla gentemot IFRS-regelverkets direktiv för årlig omprövning kan urskiljas hos 
företagen, något som stämmer överens med vad Hjelström och Schuster (2011) fann. Den 
positiva inställningen kan förklaras av att det är viktigt för företag med stor andel materiella 
anläggningstillgångar att värderingar är rättvisande, och att kravet på årlig omprövning gör att 
de arbetar mer med frågan. Resultatet visar att arbete med omprövningar av materiella 
anläggningstillgångars avskrivningsmetod, nyttjandeperiod och restvärde baseras på 
bedömningar, vilket är i linje med Palea (2013). Företagen använder kunskap och erfarenhet i 
sina bedömningar av materiella anläggningstillgångar för att skapa en så rättvisande bild som 
möjligt, och därigenom användbara finansiella rapporter. Resonemanget stödjs av Marton 
(2008).  
 
Det framgår av resultatet att tolkningen av IAS 16 punkt 51 respektive 61 ser liknande ut för 
båda företagen, vilket innebär att principbaserade standarders tolkning kan vara konsekvent 
och är därmed inte i linje med Alali och Cao (2010). Detta kan förklaras av att standarden i 
sig inte är otydlig, utan otydligheten ligger i hur detta ska genomföras praktiskt. Företagen har 
inte kommit lika långt i skapandet av rutiner kring omprövningen. Resultatet visar att 
tolkningsutrymmet i standarden och avsaknaden av tydliga regler för hur omprövningar ska 
genomföras praktiskt innebär att företagen använder sitt eget omdöme för att avgöra vad som 
är väsentligt att ompröva och inte, vilket är i linje med Alali och Cao (2010) och Iatridis 
(2010). Förekomsten av tolkningsutrymme kan alltså leda till olika hantering av 
omprövningar, se figur 1 IFRS-regelkverk till rättvisande bild i finansiella rapporter i 
teorikapitlet. Företagen menar att IAS 16 är väldigt teoretisk och att omsätta den praktiskt är 
en utmaning.  
 
I resultatet finns inte stöd för att eget omdöme skulle användas för att snedvrida finansiella 
resultat i syfte att gynna egna intressen hos företagen. En viktig del av kapitalbaserat motiv 
kan urskiljas ur resultatet där fokus ligger på att kostnader och intäkter redovisas vid rätt 
tidpunkt, vilket stödjs av Healy och Wahlen (1999). Resultatet visar dock att anledningen till 
detta fokus är att skapa rätt belastning av det finansiella resultatet över tiden för att skapa 
beslutsunderlag för det egna företagets framtida verksamhet. Ur resultatet kan inte 
kontraktsbaserade eller politiska motiv urskiljas, men dessa går dock inte att utesluta.  
 
Ur resultatet framkommer att en avvägning mellan nytta och kostnad spelar en huvudsaklig 
roll för de val som redovisningschefer gör. Det blir tydligt i diskussionen om 
produktionsbaserad avskrivningsmetod. Dels handlar det om att hitta ett tillförlitligt 
systemmässigt stöd, men även att väga nyttan mot kostnaden för det extra manuella arbete 
som den metoden kräver idag. Resonemang stödjs av Hjelström och Schuster (2011). 
Resultatet visar att bedömningar görs av vad som är av väsentligt värde att ompröva. Det kan 
förklaras av att tolkningsutrymmet skapar möjlighet för företagen att själva bedöma vad som 
är väsentligt, vilket enligt resultatet i vissa fall leder till att omprövningar inte anses 
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motiverade och därför inte prioriteras. Resonemanget stödjs av Christensen (2010) och 
Hjelström och Schuster (2011). De motiv som enligt resultatet kan urskiljas till val och beslut 
vid omprövning av restvärde är även praktiska vilket är i linje med teorin (Hjelström och 
Schuster, 2011). Eftersom företagen av erfarenhet och baserat på eget omdöme anser att det 
inte finns något värde för deras materiella anläggningstillgångar på en andrahandsmarknad 
väljer båda att inte bokföra restvärden i de flesta fall. Detta överensstämmer inte med något av 
de motiv som framkommit i teorin (Healy & Wahlen, 1999). Motivet kan istället tolkas som 
en strävan efter att visa ett korrekt resultat och inte övervärdera de egna tillgångarna.  
 
5.1.1 Hantering av omprövning  
 
Avskrivningsmetod 
Resultatet visar att företagen till största del tillämpar den linjära avskrivningsmetoden vilket 
återspeglar den jämna produktionen på ett bra sätt. I vissa enskilda fall tillämpas den 
produktionsbaserade metoden. Ur resultatet framkom att förändring i produktionen uppstår 
vid in- och utfasning mellan huvudnivåer/omtag eller vid oförutsedda händelser, och att 
avskrivningsmetoden i dessa fall behöver omprövas, vilket stödjs av teorin (Botha 2010). Ur 
resultatet framkommer att ingen tydlig rutin för årlig omprövning av avskrivningsmetod finns. 
Det tyder på att en avvägning har skett mellan nytta och kostnad, där fokus ligger på kostnad, 
vilket är i linje med Hjelström och Schuster (2011). Företagen anser att det inte är nödvändigt 
att lägga resurser på årlig omprövning om ingen förändring har skett. Dock pågår i båda 
företagen diskussion om att produktionsbaserad avskrivningsmetod skulle spegla verkligheten 
bättre men de upplever att systemmässigt stöd inte finns vilket innebär merarbete vid byte av 
metod. 
 
Nyttjandeperiod 
En förändring i gruvans livslängd ger anledning till omprövning av nyttjandeperiod för 
materiella anläggningstillgångar som är kopplade till den gruvan. Företag 2 har detta samband 
med i sin årliga rutin, och deras arbetssätt styrks av Botha (2010). Företag 1 saknar årliga 
rutiner för omprövning av nyttjandeperiod men är medvetna om sambandet och vill hitta en 
rutin med ett system som tar hänsyn till detta. I linje med Botha (2010) har båda företagen i 
olika omfattning materiella anläggningstillgångar som är fullt avskrivna men fortfarande 
används i verksamheten. Det kan förklaras av att omprövningar inte gjorts i tidigare perioder.  
 
Resultatet visar att det är viktigt för båda företagen att göra prospekteringar för att kunna 
bedöma en gruvas livslängd och därigenom bedöma hur länge den egna verksamheten kan 
fortsätta. I enlighet med Botha (2010) arbetar företag 2 med detta som en årlig naturlig 
process baserat på prospekteringar, samt vid erfarenhetsmässiga omprövningar då oväntade 
händelser uppstår. Ur resultatet framkommer att båda företagen anser att omprövningar av 
nyttjandeperiod endast är aktuella att göra av materiella anläggningstillgångar med större 
värden och som har en väsentlig resultatpåverkan. Här kan en avvägning mellan nytta och 
kostnad urskiljas. Avvägningen kan förklaras av att kostnaden för att ompröva samtliga 
materiella anläggningstillgångar överstiger nyttan detta bidrar med, vilket är i linje med 
Hjelström och Schuster (2011). Företagen anser inte att det är relevant att lägga resurser på 
omprövning av materiella anläggningstillgångar som inte kommer att ge väsentlig 
resultatpåverkan och därför inte minska intressenters nytta av informationen i finansiella 
rapporter, vilket styrks av teorin (Christensen 2010).  
 
Enligt resultatet framgår det att företagen använder sig av experter för att få tillförlitliga 
bedömningar av materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder vilket är i linje med 
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Botha (2010). Ur resultatet framkom en utmaning vid bedömning av nyttjandeperiod. 
Utmaningen ligger i att fastställa om nyttjandeperioden ska baseras på den aktuella 
malmkroppen eller huvudnivån/omtaget. Företaget vill belasta resultatet på rätt sätt och ge 
den mest rättvisande bilden av företagens materiella anläggningstillgångar vilket är i enlighet 
med Marton et al. (2010).  
 
Restvärde 
Ur resultatet framgår det att företagen ofta beräknar restvärden till noll. Detta förklaras av att 
företagen i enlighet med Marton et al. (2010) inte avser att sälja sina materiella 
anläggningstillgångar. Eftersom restvärden ofta läggs till noll ser företagen inte någon 
anledning att ompröva dessa. Ur resultatet urskiljs en avvägning mellan nytta och kostnad 
eftersom företagen anser att eventuella restvärden inte har väsentlig resultatpåverkan och 
väljer att inte lägga resurser på att arbeta med omprövningar av restvärde. Resonemanget är i 
linje med Hjelström och Schuster (2011). 
 
5.2 Gruvföretagens arbete med rättvisande bild genom de kvalitativa 

egenskaperna 
 
Ur resultatet framgår att båda företagen anser att rättvisande bild är viktigt och att det handlar 
om att, i enlighet med Artsberg (2005), inte vilseleda läsaren. Resultatet visar att gruvföretag 
skiljer sig åt beroende på vilken typ av gruvor de använder sig av i sin verksamhet.  Eftersom 
inga direktiv för hur omprövning ska ske i praktiken finns medför en principbaserad standard 
ett tolkningsutrymme vilket upplevs som positivt hos gruvföretagen. Det går i linje med 
IASBs diskussionsunderlag och Marton (2009) vilka menar att brister skulle uppstå i relevans, 
tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet om specifika anvisningar tvingade alla att 
redovisa och värdera på samma sätt trots olikheter i företags verksamheter.  
 
Ur resultatet framgår att gruvföretagen har en verksamhet med ett rörligt mål vilket gör 
omprövning i form prospektering till en naturlig del av verksamhet, samtidigt som det 
försvårar bedömningar av materiella anläggningstillgångar. Detta kan minska relevansen hos 
denna typ av information eftersom osäkra bedömningar kan vara bristfälliga beslutsunderlag, 
även om bedömningarna är tillförlitliga i och med att beräkningsprocessen är korrekt, vilket 
styrks av Marton et al. (2010). En avvägning mellan de två grundläggande kvalitativa 
egenskaperna kan utskiljas vilket är i linje med Whittington (2008) som menar att dessa två 
inte kan ses som absoluta utan att avvägningar måste göras. En avvägning kan även urskiljas 
mellan de grundläggande egenskaperna relevans och tillförlitlighet samt den förstärkande 
egenskapen jämförbarhet, vilket är i enighet med IASBs föreställningsram. Företagen 
utesluter inte information om materiella anläggningstillgångar för att göra sina finansiella 
rapporter lättare att tolka vilket innebär att den förstärkande egenskapen begriplighet 
kompletterar de två grundläggande egenskaperna relevans och tillförlitlighet. Resultatet visar 
på att principbaserade regler kan leda till hög begriplighet vilket får stöd av teorin (McEnroe 
och Sullivan, 2012). Baserat på resultatet kan antagandet göras att principbaserade regelverk 
kan vara mer kostnadseffektiva än regelbaserade regelverk, eftersom de ger företagen större 
möjlighet att endast arbeta med frågor som har väsentlig resultatpåverkan, i linje med 
McEnroe och Sullivan (2012).  
 
5.2.1 Relevans 
 
Resultatet visar att företagen tycker att arbete med avskrivningar och nyttjandeperioder är 
viktigt eftersom materiella anläggningstillgångar utgör stor del av deras balansomslutning. 
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Rättvisande värden på materiella anläggningstillgångar är viktigt för att företagen och 
intressenterna ska kunna fatta rätta investeringsbeslut, vilket är i linje med Shahwan (2008). 
Resultatet visar på att företagen använder informationen om materiella anläggningstillgångar i 
finansiella rapporter i både framåtblickande och tillbakablickande syfte, i linje med Shahwan 
(2008). Det kan förklaras av att företagen anser att korrekta avskrivningar handlar om att 
långsiktigt kunna se hur företagen går, genom att avskrivningarna belastar resultatet rätt över 
tiden. Resultatet visar även att finansiella rapporter används i tillbakablickande syfte genom 
att möjliggöra kontroll och identifiera avvikelser kring materiella anläggningstillgångar. Båda 
företagen anser att det är viktigt att kommunicera resultatpåverkande åtgärder samt förklara 
anledningar till skillnader som kan ha uppstått. De redovisar föregående period, nuvarande 
period och skillnaden där emellan.  
 
Det framgår ur resultatet att båda företagen anser att de bör göra en avvägning mellan vad 
som kommer att påverka företagens finansiella resultat väsentligt eller inte. Resonemanget 
styrks av Christensen (2010). De kommunicerar tydligt ut information om förändringar som 
påverkar företagens resultat väsentligt, medan mindre förändringar inte kommuniceras ut lika 
tydligt. Här kan en avvägning mellan nytta och kostnad identifieras vilket är i linje med 
Hjelström och Schuster (2011). Ur resultatet framkommer att båda företagen menar att det är 
viktigt att kommunicera ut att ett sjunkande världsmarknadspris har resultatpåverkan. Detta 
kan förklaras som att de är måna om hur företagen värderas vilket stödjs av Palea (2013).   
 
Ur resultatet kan samtliga fyra punkter för egenskapen relevans urskiljas, se figur 2 
Sammanfattning av de kvalitativa egenskapernas innebörd i teorikapitlet. Resultatet visar inte 
att avsaknaden av tydliga direktiv i standarden bidrar till låg relevans, vilket är i linje med 
Marton (2009). Den minskade relevansen som uppstår kan förklaras av osäkerhet i 
bedömningar på grund av gruvverksamhetens rörliga mål och inte på avsaknaden av tydliga 
direktiv.  Standarden verkar bidra till hög relevans vilket är i linje med McEnroe och Sullivan 
(2012). 
 
5.2.2 Tillförlitlighet 
 
Resultatet visar att företagen noggrant kommunicerar ut förändringar som skett och har 
resultatpåverkan i linje med (Christensen, 2010). Detta bidrar till att en läsare kan förstå vad 
som beskrivs och varför saker och ting har hänt. Att ge en fullständig beskrivning av ett 
fenomen är viktigt för båda företagen, vilket visar sig i diskussionen om värdet av att 
kommunicera ut vad ett skiftande världsmarknadspris kan ha för resultatpåverkan. Resultatet 
visar inte några tecken på resultathantering utifrån företagens praktiska hantering, vilket får 
stöd av Chen et al. (2010). Det kan förklaras av att samtliga intervjuade personer talar om att 
matcha intäkter mot kostnader, vilket är motsatsen till resultathantering. Det framkommer ur 
resultatet att fokus ligger på att skapa möjlighet för företagen att ta rätta beslut inför 
framtiden. Redovisar företagen avskrivningar på ett sätt som inte stämmer överens med 
verkligheten kan detta medföra att fel beslut fattas gällande framtida brytningar, vilket kan 
tolkas som ett motiv att redovisa på ett neutralt sätt.  
 
Resultatet visar att de bedömningar som företagen gör baseras på information som finns 
tillgänglig när beslut ska tas. Även fast företagen har indikationer på att mer malm finns att 
bryta konstateras detta först genom prospektering innan företagen tar med det i beräkningarna. 
När mineralfyndigheter konstaterats korrigeras nyttjandeperioder vilket går i linje med Botha 
(2010). Detta innebär att den bedömning som initialt görs är noggrann och korrekt baserat på 
den information som företagen då har tillgänglig. Enligt föreställningsramen uppnås korrekt 
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bild om det tydligt framgår att det är en uppskattning som gjorts och att beräkningsprocessen 
kan förklaras och motiveras. Däremot anser Botha (2010) att omprövningar bör göras och 
värden korrigeras om de är felaktiga, medan resultatet visar att årliga omprövningar relativt 
sällan görs av företagen och därmed inte är i linje med Botha (2010).  
 
Ur resultatet framkom att båda företagen arbetar för att uppfylla de två första punkterna under 
tillförlitlighet, se figur 2 Sammanfattning av de kvalitativa egenskapernas innebörd i 
teorikapitlet. Resultatet ger inte stöd för att informationen om materiella anläggningstillgångar 
i företagens finansiella rapporter skulle vara manipulerad åt något håll. Den fjärde punkten 
(”det får finnas fel, men presentationen och processen ska vara korrekt”) kan diskuteras. 
Processen kan anses vara okorrekt i de fall där omprövningar inte utförs årligen i enighet med 
standarden. Förklaringen verkar vara dels att en avvägning mellan nytta och kostnad har skett 
i linje med Hjelström och Schuster (2011) och dels att omprövningar inte prioriterats i linje 
med Christensen (2010) och Hjelström och Schusters (2011).  
 
5.2.3 Jämförbarhet 
 
Ur resultatet framkommer att båda företagen tycker att det är viktigt att informationen om 
materiella anläggningstillgångar i deras finansiella rapporter kan jämföras från en period till 
en annan, i linje med Yip och Young (2012). Företagen redovisar på ett sådant sätt att läsaren 
lätt kan följa utvecklingen mellan en period till en annan, och förklarar skillnader mellan 
perioder om de är av väsentlig betydelse. Resultatet visar att båda företagen tycker det är 
viktigt att förändringar påverkar enbart framtidens finansiella resultat eftersom retroaktiva 
korrigeringar skulle förvirra marknaden, vilket är i linje med Botha (2010). De är dock 
medvetna om problemen med att uppnå jämförbarhet mellan perioder före och efter en 
förändring av väsentlig vikt, samt mellan olika företag vilket styrks av teorin (Marton, 2009).  
 
Ur resultatet kan tre punkter för egenskapen jämförbarhet urskiljas, se figur 2 Sammanfattning 
av de kvalitativa egenskapernas innebörd i teorikapitlet. Resultatet visar att båda företagen 
hanterar lika objekt lika genom att ha förteckningar över nyttjandeperioder för olika typer av 
materiella anläggningstillgångar. Resultatet kan inte visa om olika objekt hanteras olika vilket 
gör svårt att avgöra om Yip och Youngs (2012) teori stämmer inom denna bransch. 
Tolkningsutrymmet i ett principbaserat regelverk kan försvåra jämförelser genom att olika 
företag arbetar på olika sätt med omprövningar, vilket styrks av McEnroe och Sullivan 
(2012).  
 
5.2.4 Begriplighet 
 
Resultatet visar att företagen är medvetna om svårigheterna med begriplighet som Barth och 
Schipper (2008) presenterar och företagen nämner att deras finansiella rapporter blir 
komplexa och kan vara svåra att tolka. Företagen väljer inte bort information om materiella 
anläggningstillgångar för att göra sina finansiella rapporter lättare att tolka, utan arbetar med 
att redovisa information i kommentarer för att underlätta förståelsen. Båda företagen upprättar 
sina finansiella rapporter för läsare som förväntas ha viss grundkunskap inom redovisning. 
Företagen ger även ut årsredovisningar som förklarar deras verksamhet i text vilket de anser 
är lättare att förstå för den mindre erfarne. Samtliga tre punkter i egenskapen begriplighet kan 
urskiljas ur resultatet, se figur 2 Sammanfattning av de kvalitativa egenskapernas innebörd i 
teorikapitlet.   
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Kapitlet inleds med att svara på forskningsfrågorna och redogöra för slutsatser för att på sätt 
uppnå syftet med studien. Det följs av en diskussion och avslutas med förslag på vidare 
forskning. 

 
6.1 Tolkningen gruvföretagen gör av IAS 16 punkt 51 respektive 61  
 
Hanteringen av omprövning i praktiken ser olika ut på de två företagen. Företag 2 har 
tydligare rutiner kring omprövningen och hanterar den i större utsträckning än företag 1, dock 
resonerar företagen på samma sätt.  
 
En diskussion om valet av avskrivningsmetod finns hos båda företagen, vilket kan tolkas som 
att en sorts omprövning görs. Båda företagen bedömer att avskrivningsmetod inte behöver 
omprövas årligen utan endast om indikationer finns på att en annan metod är bättre än den de 
tillämpar. 
 
Omprövning av nyttjandeperiod hanteras olika i företagen, men diskussionerna i företagen om 
hur hanteringen borde se ut liknar varandra. Baserat på detta dras slutsatsen att företagen 
tolkar standarden på liknande sätt. Gruvföretagen tolkar standarden som att omprövning ska 
göras årligen men att det ibland kan räcka med att konstatera att förutsättningarna inte har 
förändrats och att förändringar av nyttjandeperiod inte behöver göras. Omprövning görs 
endast av materiella anläggningstillgångar som företagen bedömer har ett väsentligt värde. 
 
Slutsatsen dras att gruvföretagen tolkar standarden som att de inte behöver ompröva restvärde 
årligen eftersom restvärden ofta är noll eller i annat fall inte av väsentligt värde. Detta beror 
på att merparten av företagens materiella anläggningstillgångar inte har något värde på en 
andrahandsmarknad och tillgången förbrukas till dess att inget värde finns kvar.  
 
Slutsatsen som kan dras är att tolkningsutrymmet leder fram till en likartad tolkning av båda 
gruvföretagen och att denna tolkning är förknippade med praktiska skäl. Det framgår tydligt 
att de bedömningar som företagen gör av standarden baseras på en avvägning mellan nytta 
och kostnad. I de fall där företagen frångår standardens direktiv om årlig omprövning verkar 
anledningen vara att företagen anser att kostnaden är för hög för att motivera nyttan av att 
utföra omprövningar som inte kommer att leda till förändringar där resultatet påverkas 
väsentligt. 
 
6.2 Bidrar tolkningen till en rättvisande bild? 
 
Båda gruvföretagen tolkar standarden på liknande sätt, men de hanterar inte omprövningen av 
nyttjandeperiod på samma sätt. Detta kan innebära att tolkning och praktisk hantering leder 
till olika resultat när det kommer till rättvisande bild, som följd av det tolkningsutrymme som 
finns i standarden.  
 
Företagen arbetar med de kvalitativa egenskaperna på ett sätt som är förenligt med direktiven 
i IASBs föreställningsram. De går att urskilja att de grundläggande egenskaperna relevans och 
tillförlitlighet prioriteras i första hand men även den förstärkande egenskapen begriplighet 
maximeras. Dock läggs mindre vikt på den förstärkande egenskapen jämförbarhet. Företagen 
gör även en avvägning mellan nytta och kostnad vid upprättande av finansiella rapporter kring 
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materiella anläggningstillgångar. Genom att företagen inte har tydliga rutiner för årliga 
omprövningar är det svårt att avgöra i vilken omfattning standarden tillämpas. Slutsatsen är 
dock att detta inte behöver påverka resultatet i den utsträckningen att det inte bidrar till en 
rättvisande bild av företagens materiella anläggningstillgångar i finansiella rapporter, sett till 
de kvalitativa egenskaperna.   
 
När det kommer till den praktiska hanteringen av omprövning av nyttjandeperioden hos 
gruvföretag 1 skiljer den sig åt från deras tolkning av standarden. Företag 1 anser att denna 
omprövning bör ske årligen men avsaknaden av rutin gör att den inte utförs enligt deras 
tolkning. Företag 1 upplever en svårighet i att hitta den relevanta nivån på vilka materiella 
anläggningstillgångar som ska omprövas årligen och samtidigt hålla detta kostnadseffektivt. 
Slutsatsen blir att avsaknaden av rutin försvagar tillförlitligheten och därmed riskerar att 
försvaga den rättvisande bilden av materiella anläggningstillgångar i de finansiella rapporter 
som företag 1 upprättar. Företag 2 har rutiner för praktisk hantering av omprövningar som 
stämmer bättre överens med deras tolkning av standarden. De omprövar årligen de materiella 
anläggningstillgångar som är kopplade till en gruva. Dock saknar de rutiner för att kontrollera 
om alla materiella anläggningstillgångar har blivit omprövade vilket försvagar 
tillförlitligheten och riskerar att till viss del försvaga den rättvisande bilden.   
 
6.3 Diskussion 
 
Genom att i standarden enbart säga att omprövning av avskrivningsmetod, nyttjandeperiod 
och restvärde ska ske årligen lägger IASB ansvaret på företagen för att skapa rutiner så 
standarden efterlevs. IASB ger inga direktiv för hur detta ska eller kan hanteras hos företagen. 
Frågan är om IASB har haft i åtanke hur denna standard ska vara möjlig att tillämpa på ett bra 
sätt? Är det så att IASB vet att det är problematiskt och därför valt att inte ge några ytterligare 
direktiv om tillämpningen av standarden så att företagen kan tillämpa standarden i den mån 
det är möjligt? Det är svårt att avgöra vad som anses vara rätt och fel tolkning av standarden.  
 
Båda företagen anser att avvägningen mellan kostnad och nytta motiverar till att inte göra 
omprövning av restvärde samt avskrivningsmetod, och att nyttjandeperiod bör omprövas men 
endast för materiella anläggningstillgångar av väsentligt värde och som ger väsentlig 
resultatpåverkan. Läses standarden ordagrant är det lätt att komma fram till slutsatsen att 
företagen inte efterlever den, men tas avvägningen mellan nytta och kostnad med i 
resonemanget är slutsatsen inte lika tydlig. Företagen anser att de ska ompröva tillgångar av 
väsentligt värde, men räcker det enligt IFRS? Är det meningen att företagen ska använda sitt 
eget omdöme och tolka standarden utifrån vad de anser vara rimligt ur både sitt eget 
perspektiv och intressenternas? Räcker det att en tanke ägnats åt materiella 
anläggningstillgången för att den ska anses omprövad eller krävs rutiner och dokumentation? 
 
IASB anser själva att tydligare direktiv för hur företag ska arbeta för att efterleva standarden 
skulle försämra relevansen hos informationen i finansiella rapporter i allmänhet. I den valda 
branschen skulle det tveklöst ställa till bekymmer eftersom det föreligger skillnader företagen 
emellan trots att de är verksamma inom samma bransch. Företagen har olika behov och olika 
tillvägagångssätt passar dem olika väl. Den praktiska hanteringen av avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar är speciell inom gruvbranschen eftersom gruvor har ett 
rörligt mål. Materiella anläggningstillgångar inom gruvbranschen är dessutom väl 
sammankopplade med gruvan och dennes livslängd. Detta gör omprövning inom branschen 
betydelsefull samtidigt som det försvårar både processen och de bedömningar som krävs samt 
ställer högre krav på tillförlitliga system. Det är dessutom inte självklart vad som ska ses som 
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målet för att bestämma nyttjandeperiod. Även i detta avseende är det svårt att avgöra vad som 
är rätt och fel. Å ena sidan ska materiella anläggningstillgångar skrivas av under den tid de 
nyttjas vilket innebär att en malmkropp kan vara ett för kortsiktigt mål. Å andra sidan ska 
beslut inte grundas på osäker information vilket innebär att hela gruvan kan vara ett för brett 
och osäkert mål. Risken är att avskrivningsbeloppen blir för låga och resultatet högre än vad 
det i verkligheten borde vara. Detta sammantaget gör att gruvbranschen är ett intressant 
område att studera när det gäller omprövning av materiella anläggningstillgångar. I slutändan 
behövs ett tolkningsutrymme för att gruvföretagen, med alla deras olikheter och utmaningar, 
ska kunna visa ett så rättvist resultat som möjligt för sina materiella anläggningstillgångar. 
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
 
Resultatet är till nytta för andra branscher eftersom det väcker tanken om hur den praktiska 
hanteringen av dessa omprövningar sker och om den sker. Vidare forskning skulle med fördel 
kunna utföras inom andra branscher med hög andel materiella anläggningstillgångar men det 
skulle även vara intressant att studera hur denna hantering sker och tolkas i branscher med låg 
andel materiella anläggningstillgångar. Blir det stor skillnad på tolkningen som görs dem 
emellan?  
 
Under studiens gång gavs anledning att ifrågasätta standarden IAS 16 punkt 51 respektive 61. 
En intressant vidare forskning skulle vara att studera vad som är IASBs egentliga syfte med 
standarden för att på så sätt svara på om det finns en rätt respektive fel tolkning.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide  
 
Inledning: 
 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur IAS 16 punkt 51 respektive 61 tolkas genom 
att beskriva hur årlig omprövning av materiella anläggningstillgångars avskrivningsmetod, 
nyttjandeperiod och restvärde hanteras i praktiken hos företag som tillämpar IFRS. Studien 
syftar även till att beskriva hur den bidrar till att den finansiella rapporteringen uppfyller de 
kvalitativa egenskaperna som innefattas av begreppet rättvisande bild. 
 
Studien kommer utföras på företag inom gruvbranschen. Ni kommer vara anonyma och 
endast benämnas företag 1 eller 2 samt er befattning inom företaget. 
  
Frågor till koncernredovisare/ redovisningschef för moderföretag: 
 
Personliga frågor 
 

1. Vilken position/befattning har du idag?  
2. Arbetsuppgifter? Kan du ge exempel? 
3. Hur länge har du arbetat i företaget?  
4. Tidigare arbetslivserfarenheter av IFRS-regelverket och IAS 16?  

 
Standarden IAS 16 punkt 51 respektive 61 
 
”En tillgångs restvärde och nyttjandeperiod skall omprövas minst i slutet av varje 
räkenskapsår och om en ny bedömning avviker från tidigare uppskattningar skall ändringen 
eller ändringarna redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning i enlighet med IAS 8 
Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel”. 
 
”Den avskrivningsmetod som används för en tillgång skall omprövas minst i slutet av varje 
räkenskapsår, och om det har skett en betydande ändring av den förväntade förbrukningen av 
de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången, skall metoden ändras så 
att den återspeglar den ändrade förbrukningen. En sådan ändring skall redovisas som en 
ändrad uppskattning och bedömning i enlighet med IAS 8”.  
 
Regelverket  
 

5. Hur uppfyller ni standarden IAS 16 punkt 51 respektive 61? Ge exempel. 
6. Hur är det att arbeta med IAS 16 punkt 51 respektive 61?  
7. Finns det utmaningar i tillämpningen av standarden IAS 16 punkt 51 respektive 61?  

 
Kommunikation: 
 

8. Vilken information får ni gällande materiella anläggningstillgångar från andra 
instanser i företaget? Vilka parter? Samt vilken information vidarebefordrar ni? 

9. Hur dokumenteras den informationen?  
10. Hur kommuniceras det ut? Internt? Externt? 
11. Vilka interna rutiner finns runt detta? 

 



II 
 

Omprövning 
 

12. Vilka interna rutiner har ni inom företaget för hantering av omprövning av 
avskrivningsmetod/nyttjandeperiod/restvärde? Ge exempel? Tillämpar moderföretaget 
IAS 16 punkt 51 respektive 61 till fullo eller är det andra principer moderföretaget 
följer?) 

13. Hur görs omprövning för avskrivningsmetod/nyttjandeperiod/restvärde i praktiken? 
Kan ni utveckla? 

14. På vilket sätt/ vilken del av processen är du/ni inblandad i? Om inte, vem gör det? 
15. Hur dokumenteras detta inom företaget? 
16. Vilken anledning finns att ni väljer detta tillvägagångssätt för omprövning för 

avskrivningsmetod/nyttjandeperiod/restvärde? Tänk: relevans, jämförbarhet, korrekt 
bild.  

17. Vilka utmaningar ser ni med omprövningar alt vilka är det viktigaste utmaningarna? 
Tänk på tolkningsutrymme. 

 
Förändringar 
 

18. Finns det behov av att ändra avskrivningsmetod/nyttjandeperiod/restvärde för 
materiella anläggningstillgångar? Varför? 

19. Förekommer ändring av avskrivningsmetod/nyttjandeperiod/restvärde? Hur ofta? Ge 
exempel.  

20. Vad får eventuella ändringar av avskrivningsmetod/nyttjandeperiod/restvärde för följder 
i den finansiella rapporteringen? Hur ser du på ändringar? 

21. Hanteras lika materiella anläggningstillgångar på samma sätt? Om ni redan har en och 
köper in en ny? 
 

Finansiella rapporter 
 

22. Vilken information om materiella anläggningstillgångar redovisar ni i finansiella 
rapporter? Kan ni utveckla. Hur redovisar ni förändringar? I not? varför? 

23. Vad tycker ni är viktigt att belysa i finansiella rapporter?  
24. Hur ser ni på tydlighet runt materiella anläggningstillgångar i finansiella rapporter? 
25. Hur ser ni på jämförbarheten för intressenten, alltså jämförbarhet mellan era 

finansiella rapporter mot andra företags? Är det något ni tänker på när ni utformar 
rapporterna? 

 
Materiella anläggningstillgångar  
 

26. Vilka typer av anläggningstillgångar har ni? 
27. Hur stor del av balansomslutningen utgörs av materiella anläggningstillgångar? 
28. Hur stämmer restvärde överrens med värdet på anläggningstillgången vid ett 

försäljningstillfälle/avyttringstillfälle? 
29. Är materiella anläggningstillgångar ofta avskrivna långt innan de slutar nyttjas? 
30. Är materiella anläggningstillgångar ofta inte avskrivna då de slutar nyttjas? 

 
Övrigt 
 

31. Får vi kontakta dig/er om vi behöver ställa ytterligare frågor? 
 


