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FÖRORD 
 
Denna rapport avser vår C-uppsats utförd vårterminen 2004, vid Institutionen för 
industriell ekonomi och samhällsvetenskap, avdelningen för Ekonomstyrning, Luleå 
tekniska universitet. Vår uppsats behandlar nedskrivning av materiella 
anläggningstillgångar inom ämnesområdet externredovisning. 
 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Joakim Wincent för allt stöd under arbetets 
gång samt de företag och de revisorer som tagit sig tid och ställt upp på en intervju. Vi 
vill även tacka vår seminariegrupp för all konstruktiv kritik samt den goda uppmuntran 
vi fått på vägen. Avslutningsvis vill vi passa på att tacka grabbarna i svenska landslaget 
för att de tog sig till EM-slutspelet i fotboll, vilket bådar gott för en härlig sommar med 
mycket fotboll på schemat. 
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SAMMANFATTNING 
 
Redovisningsrådets rekommendation nr 17 är en förhållandevis ny rekommendation 
som trädde i kraft den 1 januari år 2002 och vars syfte är att beskriva de 
värderingsmetoder som företag kan använda sig av för att säkerställa att tillgångarna 
inte är redovisade till ett för högt värde. RR 17 innebär att företagen inför varje 
bokslutstillfälle måste göra en bedömning av sina tillgångar och om det redovisade 
värdet överstiger återvinningsvärdet ska det skrivas ned. Rekommendationen är mycket 
omfattande och innehåller bland annat riktlinjer för hur beräkning av återvinningsvärdet 
ska ske. En svårighet med nedskrivningar är själva identifieringen av 
nedskrivningsbehov och hur företaget ska värdera denna värdeminskning. Det regelverk 
och den rekommendation som finns idag lämnar en del frågor öppna, vilket gör att 
företagen kan bedöma och redovisa nedskrivningsbehov på skilda sätt.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka tillämpningen av RR 17 genom att redogöra för 
när och hur nedskrivningar ska göras enligt lag och rekommendationer samt att 
undersöka hur företag kan göra i praktiken när de arbetar med nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar. För att besvara vårt syfte har vi gjort en fallstudie på 
tre företag samt intervjuat två revisorer. Vi analyserade dessa resultat för att se om det 
fanns några eventuella likheter eller skillnader och fann att företagen alltid följde lagen 
men inte alltid rekommendationen. Vi fann även att det i företagen fanns normer och 
värderingar som påverkade dem i så stor utsträckning att rekommendationen ibland fick 
komma i andra hand. 
 



ABSTRACT 
 
“RR 17” is a fairly new recommendation which became effective 1st of January 2002. 
Its purpose is to describe different asset valuation methods that companies could use to 
ensure that assets are not overvalued. “RR 17” means that companies before each 
balancing of the books have to make an assessment valuation of their assets and if the 
accounted value exceeds the replacement value of the asset it will be depreciated. The 
recommendation is very extensive and contains, among other things, guidelines for how 
the calculation of the replacement value should be done. One problem with depreciation 
is the identification of the need to make depreciations and how the company should 
calculate this depreciation of the value. The law and recommendation that exist today 
leave some questions open which leads to the fact that companies can calculate and 
account the need for depreciation in different ways.  
 
The purpose with the report is to investigate the application of “RR 17” by accounting 
for when and how depreciation should be made according to laws and recommendations 
and to investigate how companies actually perform their work regarding depreciation of 
fixed tangible assets. For this purpose we carried out case studies on three companies 
and interviewed two accountants. We analyzed the results to see if there were any 
possible similarities or differences and found that the companies always followed the 
law, but not always the recommendation. We also found that standards and values were 
present in the companies and these influenced them to such an extent that the 
recommendations sometimes were not considered very important. 
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INLEDNING 
 

1 INLEDNING 
 
1.1 Problemdiskussion  
 
Många större företag effektiviserar idag sin tillverkning genom att låta maskiner sköta 
allt fler processer. Detta leder till att företagens värden på deras anläggningstillgångar 
kommer att öka, vilket i sin tur leder till att även avskrivningskostnaderna ökar. Vid 
utformningen av företagens årsredovisning ska de visa en rättvisande bild, det är alltså 
viktigt att tillgångarna redovisas till dess verkliga värde. 
 
En tillgång är en resurs som kontrolleras av ett företag och det är viktigt att företaget 
kan tillgodogöra sig tillgångens ekonomiska värde (Thorell, 2003). 
 
I redovisningen ska en materiell anläggningstillgång normalt tas upp till dess 
anskaffningsvärde, det vill säga utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning 
(Proposition 1995/96:10). Företagen fastställer sedan en avskrivningsplan för att fördela 
värdeminskningen av tillgången över dess nyttjandeperiod.  
 
Vid avskrivningar av materiella anläggningstillgångar tar man inte hänsyn till en 
tillgångs externa värde (marknadsvärdet). Enbart historiska värden tas i beaktande för 
att avgöra hur mycket som skall kostnadsföras ett visst år. Detta kan leda till att ett 
ojusterat redovisat värde inte stämmer överens med ett externt givet värde (Artsberg, 
2003).Har en tillgångs värde gått ner och det inte finns några indikationer på att värdet 
inom den närmaste framtiden kommer att stiga igen så ska en nedskrivning ske för att 
ge en så rättvisande bild som möjligt (Svensson & Edenhammar, 2000).  
 
Nedskrivningar regleras i Årsredovisningslagen (ÅRL) samt i Redovisningsrådets 
rekommendation nr 17 (RR 17). RR 17 är en förhållandevis ny rekommendation som 
började tillämpas 1 januari år 2002, vars syfte är att beskriva värderingsmetoder som 
företag kan använda sig av för att säkerställa att tillgångarna inte är redovisade till ett 
för högt värde. Ett problem med RR 17 är att avgöra vad som är en tillräcklig indikation 
på att nedskrivningar ska göras. Det finns både interna och externa indikationer och då 
företaget får en sådan indikation att tillgångarna minskat i värde måste de göra en 
beräkning av återvinningsvärdet vilket i sig inte är helt problemfritt.  
 
När en nedskrivning ska göras är inte helt givet, eftersom det finns en ”gråzon” där 
företagen kan göra nedskrivningar, men där det inte är ett krav. Detta gäller vid 
tillämpning av regler för nedskrivning som kräver framtidsbedömningar, dvs. att 
företagen kan göra olika bedömningar och antaganden om till exempel nyttjandeperiod. 
Johansson och Heurlin (1996) menade att en sådan zon skulle minska med klarare och 
mer fullständiga regler. Vidare menade de att det vore bra om det fanns kriterier som 
företagen kunde ledas av i sina beslut om nedskrivning. Mått på nedskrivningsbehov, 
som baseras på diskontering av framtida kassaflöden, är ofrånkomligt subjektiva och 
osäkra. Bedömningen av det ”rätta” nedskrivningsbeloppet blir omöjlig. Det är därför 
viktigt att precisera bakomliggande förutsättningar och antaganden och att oklarheterna 
skulle minska med klarare och mer fullständiga normer (ibid). 

 
Debatten om nedskrivningar handlar idag främst om när en nedskrivning skall ske och 
om värdeminskningen måste vara varaktig (Rundfelt, 2000). 



INLEDNING 
 

En svårighet med nedskrivningar är själva identifieringen av nedskrivningsbehov och 
hur företaget ska värdera denna värdeminskning, för i ÅRL så står det enbart att en 
värdenedgång skall vara bestående för att få skrivas ner och i RR 17 står det att den 
skall vara konstaterad. Det ligger också svårigheter i att bedöma vad som är en 
indikation om en värdenedgång och om den ska anses vara tillräckligt stor för att ses 
som en bestående sådan eller inte. Detta ska dock inte ses som ett skäl att underlåta att 
beräkna en eventuell värdenedgång (Nyllinge & Winkvist, 2001). 
 
I varje värderingssituation finns subjektiva bedömningar vilket påverkar det slutliga 
värdet på objektet. Värderingen är därmed förenad med en viss osäkerhet, dvs. värdet 
finns i betraktarens ögon. Eftersom omvärldsfaktorerna ständigt förändras är ett 
framräknat värde alltid färskvara (Holmström, 2003). 
 
För att fastställa värdet av tillgången med god precision krävs antingen att det är möjligt 
att hänvisa till priser på liknande tillgångar som finns på en aktiv marknad eller att 
priset förhandlas separat vid köpet av det andra företaget som ägde tillgångarna innan 
förvärvet (Rundfelt, 2000). 
 
Det regelverk och de rekommendationer som finns idag lämnar en del frågor öppna, 
vilket gör att företagen kan bedöma och redovisa nedskrivningsbehov på skilda sätt 
(Nilsson, 2002). 
 
Det finns med andra ord både ett praktiskt problem i och med att företag kan göra sina 
nedskrivningar på olika sätt, samt ett teoretiskt problem i att försöka förstå varför 
individer kan göra och tolka saker på olika sätt. Vi ser detta som intressant då lagar och 
rekommendationer i dess praktiska tillämpning oundvikligen kommer påverkas av olika 
företagens normer och de enskilda individernas subjektiva värderingar. Vad som låter 
bra i teorin kanske inte alltid blir så bra i praktiken. 
 
Detta mynnar ut i följande undersökningsfrågor: 
 
I vilken utsträckning påverkas företagen av RR 17 när de ska göra nedskrivningar? 
 
Hur gör företagen när de ska göra nedskrivningar? 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka tillämpningen av RR 17 genom att:  
a) redogöra för när och hur nedskrivningar ska göras enligt lag och rekommendationer 
samt  
b) undersöka hur företag kan göra i praktiken när de arbetar med nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar. 



METOD 
 

2 METOD 
 
2.1 Forskningsansats  
 
Kvalitativ och kvantitativ forskning är termer som ofta förekommer inom 
samhällsvetenskaplig metodlitteratur. Dessa två forskningsansatser kan ses som olika 
sätt för att samla in och analysera data. Kvalitativ forskning förknippas med beskrivning 
och har ord som den centrala analysenheten samt att den tenderar att associeras med 
småskaliga studier. Kvantitativ forskning å andra sidan förknippas med analys, har 
siffror som den centrala analysenheten och tenderar att förknippas med större studier 
(Denscombe, 2000). 
 
Vårt syfte är av beskrivande natur i den mening att vi tänkt redogöra för gällande lag 
och rekommendation för nedskrivningar samt beskriva företags hantering av 
nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Nedskrivningsproblematiken 
innefattar många komplexa och subjektiva besluts- och bedömningsproblem. Hur 
företag hanterar nedskrivningar beror mycket på hur de tolkar regler. Vi ansåg inte att vi 
kunde inhämta och bearbeta den information vi sökte utifrån kvantitativa variabler. Vi 
har istället valt att använda oss av kvalitativa data och kvalitativa metoder för både 
datainsamling och analys. Vår forskningsansats är därmed av kvalitativ natur. 
 

”Det finns två olika sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion. Induktion 
bygger på empiri och deduktion på logik.” (Thurén, 1991, s.19). 
 
Induktion innebär att forskaren drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empirisk 
fakta. Induktion förutsätter alltså kvantifiering. Deduktion innebär att forskaren drar en 
logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande (Thurén, 
1991). Ett deduktivt angreppssätt kännetecknas av att befintliga teorier får bestämma 
vilken information som samlas in, hur informationen ska tolkas och hur forskaren ska 
relatera resultaten till den redan befintliga teorin (Patel & Davidson, 1994). 
 
Avseende vilken information som vi har samlat in har vi utgått från regeltillämpares 
besluts- och bedömningsproblem avseende nedskrivning av materiella 
anläggningstillgångar. Insamlad data har vi analyserat med hjälp av jämförelse av regler 
angående nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och för tolkning av regler 
har vi använt oss av institutionell teori. Vi menar därför att vi i huvudsak har ett 
deduktivt angreppssätt. 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Som tidigare nämnts är nedskrivningsproblematiken väldigt komplex och vi ansåg 
därför att en fallstudie skulle passa våra syften väldigt bra. Vi valde därför en fallstudie 
som verktyg för vår tolkande undersökningsansats, vilket stöds av Denscombe (2000) 
som säger att: 
   

”Fallstudier inriktar sig på en eller några få undersökningsenheter i syfte att 
erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter och 
processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet” (Denscombe, 2000, 
s.43). 

 



METOD 
 

En nackdel med fallstudier är att man inte kan dra några statistiska generella slutsatser, 
utan endast få en bild av hur det ligger till i de undersökta fallen. Man kan dock säga att 
även om varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt så är det också ett exempel som 
ingår i en bredare kategori. Möjligheten att generalisera resultaten utifrån en fallstudie 
till andra exempel i kategorin beror på i hur hög grad fallstudiens exempel liknar andra 
av samma typ (Denscombe, 2000). Vår avsikt var inte att dra några generella slutsatser 
utan att belysa hur det ser ut i de undersökta fallen. Vi valde dock två olika informanter, 
både företag och revisorer för att till viss del kunna göra analytiska generaliseringar 
samt för att kunna ge en bredare och mer allmän bild av hur företagen tillämpar RR 17. 
 
2.3 Undersökningens upplägg 
 
2.3.1 Utveckling av referensram  
 
Utvecklingen av referensramen startade med en litteraturstudie av redovisningsteori, lag 
(ÅRL) och rekommendation (RR 17). Vi har även följt den debatten som förts i 
ekonomiska tidskrifter samt tagit del av den institutionella teorin. Vi har först och 
främst använt oss av bibliotekets databas Lucia, vid Luleå tekniska universitet, den 
nationella biblioteks databasen Libris samt Business Source Elite. De sökord som vi har 
använt oss av är institutioner, nedskrivningar, institutionell teori, redovisningsteori, 
samt de engelska översättningarna till dessa. Andra sökord som vi har använt är 
nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar, redovisningsrådets rekommendation 
nr 17 samt dess förkortning RR 17. Denna nämnda teori har sedan legat till grund för 
datainsamling och vår analys av empirin. 
 
2.3.2 Val av undersökningsenheter 
 

”En fallstudie kräver vanligtvis att forskaren för ett val utifrån en lång rad 
tänkbara händelser, människor, organisationer etc.” (Denscombe, 2000, s.44). 
 
Med det här i åtanke gjorde vi vissa val för att få bästa möjliga resultat med de 
begränsade resurser vi hade till förfogande. Den möjliga undersökningspopulationen var 
för oss väldigt stor, i princip alla företag som har gjort nedskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar. Men eftersom det är en praktisk omöjlighet för oss att undersöka 
alla företag som tillämpar RR 17 samt att vår avsikt inte var att dra några statistiska 
generella slutsatser, har vi gjort ett bedömningsurval baserat på ändamålsenlighet. Vi 
valde att undersöka ett antal större företag med kontor i Luleå med omnejd, som hade 
gjort nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar de senaste två åren.  
 
Vi valde dessa för att vi ville kunna göra personliga intervjuer med dem, så 
tillgängligheten var viktig, samt att vi ville att de skulle ha haft möjlighet att tillämpa 
RR 17, inte bara ha läst om den. Utöver dessa företag har vi genomfört personliga 
intervjuer med två revisorer med olika men dock stor erfarenhet av nedskrivningar för 
att vi ville få deras syn på nedskrivningsproblematiken. Poängen med att använda tre 
olika företag samt två revisorer var för att kunna fånga problemområdets komplexitet 
samt kunna dra mer analytiska generella slutsatser. Vi ansåg även att det kunde vara bra 
att få en bild av verkligheten från två olika perspektiv och hoppades att revisorerna 
skulle kunna ge mer nyanser och trovärdighet i vår undersökning.  

 
Våra undersökningsenheter bestod således av tre företag som alla hade haft möjlighet att 
tillämpa RR 17 och hade liknande och stora materiella anläggningstillgångar samt två 
revisorer med bra kunskap om nedskrivningar. 
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2.3.3 Datainsamling 

 
Som tidigare nämnt valde vi att använda oss av kvalitativ data och en kvalitativ metod 
för datainsamling. Datainsamlingen har bestått i form av personliga intervjuer vilka 
följde en av oss utformad intervjuguide som respondenterna i förväg hade fått ta del av. 
Vi var dock tvungna att genomföra en telefonintervju med ett av företagen. Detta på 
grund av att de var lokaliserade i annan stad med väldigt långt avstånd från Luleå vilket 
ledde till svårtillgänglighet. Vi erbjöd både företagen i sig anonymitet men även de 
personer som vi intervjuade och samtliga tackade ja till detta erbjudande. 
 
Intervjuguiden följde en viss struktur men samtidigt ville vi ge respondenterna en chans 
att prata omkring de frågor och tankar som väcktes. För att göra detta möjligt använde 
vi oss av seminstrukturerade frågor, se bilaga 2 och 3. Det som skiljer strukturerade från 
semistrukturerade och ostrukturerade frågor är i hur hög grad som forskaren bestämmer 
svarens karaktär och den längd respondentens svar tillåts ha (Denscombe, 2000).  
 
Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen 
som ska behandlas och frågor som ska besvaras, men är dock inställd på att vara flexibel 
när det gäller frågornas följd och låter den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer 
utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp (ibid). I vårt fall så försökte vi gå 
djupare in i intervjun och ställde mer följdfrågor när respondenten gick in på saker som 
var av mer intresse för oss. Det kunde till exempel handla om vilka rutiner företaget 
hade gällande nedskrivningsproblematiken. 
 
2.3.4 Analysmetod 
 

”Kvalitativ data, oavsett om det gäller ord eller bilder, är produkten av en 
tolkningsprocess” (Denscombe, 2000, s.244).  
 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod för analys av insamlad data. Resultatet 
av empirin analyseras med en jämförelse av lag (ÅRL) och RR 17 samt med den 
institutionella teorin.  
 
Kvalitativ forskning påverkas av intervjuarens egna värderingar och övertygelser vilket 
spelar en viktig roll i produktionen och tolkningen av data vilket i sin tur påverkar 
analysen (Denscombe, 2000). Vi valde ändå denna metod med övertygelse om att vi 
hade tillräcklig kontroll över våra attityder för att kunna arbeta på ett opartiskt sätt och 
inte lägga in egna värderingar i undersökningen. 
 
Resultatet av empirin analyserades först genom det som Yin (2003) benämner som 
inomfallsanalys. Det vill säga att vi först analyserade situationen inom varje företag för 
sig. Efter det gjordes en av Yin (2003) kallad mellanfallsanalys där vi jämförde de olika 
fallen för att se olika mönster samt skillnader och likheter.  
 
Då vi var medvetna om våra egna tolkningars betydelse så intervjuade vi två revisorer 
efter detta för att öka trovärdigheten i vår analys. Vi valde personer som arbetar nära 
förtagen och med stor insyn i bolagens tillvägagångssätt för att få fler nyanser och 
kunna skapa oss en mer generell bild. 
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2.4 Metoddiskussion 
 
En fallstudie innebär mer än enbart en beskrivning eller berättelse om en händelse eller 
tillstånd. Som med all forskning ska informationen samlas in på ett systematiskt sätt, 
relationer mellan variabler ska studeras och undersökningen ska noggrant planeras. 
Vilken metod som än väljs för insamling av data, måste den alltid kritiskt granskas för 
att avgöra hur giltig och tillförlitlig den framtagna informationen är (Svenning, 2003). 
 
2.4.1 Trovärdighet 
 
Problem med uppsatsen uppstod redan i ett tidigt skede då vi upptäckte att intresset för 
att vara med i undersökningen var väldigt lågt. Av de ca 25 företagen som vi har 
kontaktat både via ett utskickat brev och via telefon fick vi bara tre företag som ville 
vara med. De andra företagen tackade nej antingen på grund av att de inte hade gjort 
nedskrivningar de senaste åren, eller att de inte kände sig nog insatta i RR 17 eller att de 
helt enkelt inte hade tid att ställa upp på intervju. Många tackade dock nej på grund av 
tillgängligheten, för att även om de hade kontor i Norrbotten låg deras huvudkontor i 
södra Sverige och det var där nedskrivningar gjordes.  
 
Vidare fortsatte problemen när vi inledde våra intervjuer och det visade sig att ett av 
företagen inte riktigt hade läst igenom vårt brev där vi beskrev att vi ville prata med 
företag som hade gjort nedskrivningar de senaste två åren. Problemet som uppstod var 
att företaget alltså inte hade gjort nedskrivningar de senaste två åren och ändå svarat att 
de ville ställa upp på en intervju. Vi valde dock att ändå ta med dem i vår undersökning 
för att vi fick bra svar om hur de skulle ha gjort om de skulle göra nedskrivningar samt 
bra beskrivningar om befintliga rutiner kring ämnet i dagsläget.  
 
Vi förstod att frågorna vi skulle ställa kunde vara känsliga både för företagen samt de 
personer vi intervjuade. Vi erbjöd därför respondenterna anonymitet i tron att vi kan ha 
ökat uppsatsens trovärdighet eftersom de då inte behöver känna sig hämmade att lämna 
ut information om dem själva eller företagen. Men trots att de fick full anonymitet, 
hjälpte det inte oss i vår undersökning. Företagen ville inte ge oss någon detaljerad 
information eller visa upp sina svagheter. Revisorerna visade sig vara bättre informanter 
om företagens tillvägagångssätt vad gäller nedskrivningsproblematiken trots att man 
intuitivt kanske inte skulle tror det.  
 
Som tidigare nämnts var vi tvungna att genomföra en telefonintervju med ett av 
företagen. Nackdelen med telefonintervjuer är att forskaren går miste om den visuella 
kontakten som förknippas med personliga intervjuer. Eftersom vi gjorde 
telefonintervjun sist så visste vi ungefär hur svaren från företagen kunde se ut och att 
det inte hade någon betydelse att det var personliga intervjuer. Vi kunde därför säga att 
förlusten av den visuella kontakten vid telefonintervjun inte skulle ha någon betydelse 
för vår undersökning. För att undvika missförstånd från vår sida genomfördes 
intervjuerna med hjälp av högtalartelefon och/eller diktafon. Direkt efter intervjuerna 
sammanställde vi resultaten för att säkerställa att ingenting skulle falla i glömska. För 
att ytterligare stärka trovärdigheten har de intervjuade respondenterna fått ta del av 
fallbeskrivningarna för rättning av eventuella faktafel.  
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3 REFERENSRAM 
 
Vår analysmodell, se figur 1, bygger på lag, rekommendation och institutionell teori. 
Den beskriver hur företag först utgår från lag (ÅRL) som säger att om det på 
balansdagen finns ett bestående nedskrivningsbehov skall tillgången skrivas ned. 
Företagen vänder sig sedan till RR 17 där de tar hjälp med bedömning av 
nedskrivningsbehov bland annat av ett antal olika värderingsmetoder. I modellen 
använder vi oss även av den institutionella teorin för att beskriva hur företagen kan 
påverkas av olika institutioner i sin tillämpning av rekommendationen, nämligen normer 
och kognition. Institutionalismen är skeptisk mot förklaringar som hänvisar till 
rationella aktörer och den menar att vedertagna intressen och politisk taktik begränsar 
möjligheten att vara rationell. Den betonar också relationen mellan organisationen och 
omgivningen. Den försöker avslöja aspekter av verkligheten som är inkonsistenta med 
organisationers formella mål och struktur (DiMaggio & Powell, 1991). 
 
 

IDENTIFIERING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV 

  
Figur 1: Analysmodell 
 

3.1 Lag och Redovisningsrådets rekommendation nr 17 
 
3.1.1 Årsredovisningslagen  
 
Den lag som främst berör nedskrivningar är Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap 5 §. 
Lagen definierar när en anläggningstillgång skall skrivas ner samt till vilket värde. I 
ÅRL 4 kap 5 § första stycket sägs ”har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre 
värde än det som följer enligt 3 § och 4 § första stycke, skall tillgången skrivas ned till 
detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående”. 
 
3 § behandlar fastställande av anskaffningsvärdet och 4 § behandlar avskrivningar av 
anläggningstillgångar. Anskaffningsvärdet och det antagna avskrivningsförloppet 
definierar den historiska kostnaden eller planmässigt restvärde för tillgången.  

 
 

RR 17 

Normer   

Kognitiv påverkan 

Tillgångsvärderings-
metoder vid nedskrivning 

ÅRL 4 
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Det första kravet för en tillgång är att den ska vara till framtida ekonomisk nytta för 
företaget. Olika företag har olika syften och kravet är att tillgången ska ge nytta utifrån 
det enskilda företagets syfte (Godfrey, Hodgson & Holmes, 1997). Andra kravet på en 
tillgång är att företaget måste ha kontrollen över tillgången. Tillgången ska vara ett 
resultat av en tidigare gjord transaktion eller händelse i företaget, med det menas att 
något som företaget endast planerar att köpa, som budgeterats, aldrig kan vara en 
tillgång för enheten (ibid).  
 
Den allmänna uppdelningen av tillgångar är i omsättningstillgångar och 
anläggningstillgångar. Den klassificering som görs mellan omsättningstillgångar 
respektive anläggningstillgångar har att göra med likviditeten hos tillgångarna. Med det 
menas den takt i vilken tillgångarna förväntas omvandlas till likvida medel. I Sverige är 
dock synsättet sådant att det är avsikten med innehavet av objektet som är det avgörande 
snarare än den förväntade likvidationstiden (Smith, 2000). 
 
Anläggningstillgångar kan i sin tur delas upp i materiella och immateriella tillgångar. 
Det som skiljer dessa två typer av tillgångar åt är att immateriella tillgångar har 
uppkommit som en följd av anskaffning eller produktion av tjänster, som förväntas vara 
till nytta för företaget under en längre tid (ibid). 
 
Om det skulle visa sig att tillgången har ett lägre värde än anskaffningsvärdet, alltså för 
en tillgång som inte skrivs av eller det planenliga restvärdet för tillgångar som skrivs av, 
ska tillgången värderas till det lägre värdet enligt ÅRL 4 kap 5 § om värdenedgången 
antas vara bestående. Företagen måste även vid bokslutet beakta om tillgången på 
balansdagen har ett lägre värde än vad som finns redovisat (Smith, 2000). Det anges 
inte i ÅRL 4 kap 5 § vad som skall föranleda prövning av nedskrivningsbehov.  
 
Enligt ÅRL 2 kap 4 § skall tillgångarna värderas post för post, men kollektiv värdering 
kan ske i undantagsfall. I förarbetet till ÅRL 4 kap 5 § finns bland annat uttalanden 
angående beståendekriteriet. Där definieras att vid en bedömning om en 
värdenedgången är bestående skall detta göras med hänsyn till värdenedgångens storlek 
och art. 
 
3.1.2 Redovisningsrådets rekommendation nr 17      
 
Redovisningsrådets rekommendation nummer 17 Nedskrivningar är en översättning av 
IAS 36 och anger hur en nedskrivning skall beräknas och redovisas samt vilken 
information om nedskrivningar som skall lämnas. RR 17 ska tillämpas från och med det 
första räkenskapsåret som påbörjas den 1 januari 2002 eller senare. Företag som är 
börsnoterade måste följa denna rekommendation för att uppfylla god redovisningssed.  
 
En värdeminskning fördelas oftast i form av avskrivningar på de perioder som utgör 
nyttjandetiden (Johansson & Samuelsson, 1997). Ibland uppstår dock situationer då 
anläggningstillgången på bokslutsdagen är mindre värd än det bokförda värdet (Lundén, 
1996). Detta kan bero på förändringar som skett sedan ursprunglig kalkyl och 
avskrivningsplan för tillgången gjordes, till exempel en förändring i lagstiftningen. Det 
bokförda värdet på tillgången kommer då att vara alltför högt, vilket gör att ett 
nedskrivningsbehov föreligger (Thorell, 1999). 

 
”En nedskrivning av värdet kan aktualiseras om tillgångens värde på 

balansdagen är lägre än det bokförda värdet.” (Thorell, 1999, s. 91) 
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Figur 2 nedan visar, med en streckad linje, hur den ursprungliga värdeminskningen kan 
se ut om linjär avskrivning används. Figuren visar även, med den heldragna linjen, hur 
det kan se ut om företaget gör en nedskrivning vid tidpunkt t, då de fastställt att en 
orealistiskt hög avkastning har använts i de ursprungliga beräkningarna, men att 
nyttjandetiden beräknas vara densamma.  
 
 

Tillgångens värde                                          --- Den ursprungligt beräknade värdeminskningen  

 
               t  

 Figur 2: Exempel på hur en nedskrivning kan gå till (Thorell, 1999, s. 91). 
 
 
När det bokförda värdet på tillgången är alltför högt värde krävs att en nedskrivning 
görs, för att värdet ska vara rättvisande. Om det inte finns några indikationer på att 
värdet inom den närmaste framtiden kommer att stiga igen, alltså om värdet på 
tillgången är bestående, ska en nedskrivning ske (Svensson & Edenhammar, 2000). 
Normala konjunktursvängningar ska inte leda till en nedskrivning av en tillgång. 
Värdenedgången måste vara kraftig och oförutsedd för att en nedskrivning ska göras, 
annars räcker det med jämkning av avskrivningsplanen (Lundén, 1996). 
 
3.1.3 Identifiering av nedskrivningsbehov 
 
Enligt RR 17 krävs inte att företaget skall göra en beräkning av ett eventuellt 
nedskrivningsbehov vid varje bokslutstillfälle. Men däremot ska det vid varje 
bokslutstillfälle göras en bedömning av om det föreligger någon indikation på 
värdenedgång. I så fall skall företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde.  
 
Vid varje bokslutstillfälle inkluderas inte bara årsboksluten, utan även delårsboksluten. 
För noterade företag blir det således frågan om att göra bedömningar om 
nedskrivningsbehov finns kvartalsvis (Nyllinge & Winkvist, 2001). När företaget tar 
ställning till om det föreligger ett nedskrivningsbehov ska de ta hänsyn till ett antal 
externa och interna indikationer (RR 17, p.7). 
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3.1.4 Externa indikationer  
 
• Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av andra orsaker 

än tillgångens ålder eller normalt användningssätt. 
• Väsentliga förändringar i teknologi, marknadsförutsättningar eller i den ekonomiska 

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

• Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringarna har ökat 
under perioden på ett sätt som kan förväntas påverka diskonteringsfaktorn som  
används för att beräkna tillgångens nyttjandevärde och väsentligt minska tillgångens 
återvinningsvärde.  

• Företagets redovisade värde överstiger börsvärdet. 
 
3.1.5 Interna indikationer  
 
• Tillgången är tekniskt föråldrad.  
• Betydande förändringar har ägt rum under perioden eller väntas äga rum inom en 

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

• Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre, eller 
kommer att bli sämre, än vad som tidigare antagits.  

 
I RR 17, p.8 påpekas att dessa faktorer inte är helt fullständiga utan det kan även finnas 
andra indikatorer på att en tillgång behöver skrivas ner. Det kan skilja mycket från fall 
till fall och måste anpassas specifikt för det enskilda företaget. Då företaget påverkas av 
någon indikation måste de göra en beräkning av återvinningsvärdet.  
 
3.1.6 Definitioner  
 
Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 
nyttjandevärde. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det pris som beräknas kunna uppnås 
vid försäljning av en tillgång mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 
har ett intresse av att transaktionen genomförs. Avdrag skall göras för 
försäljningskostnader och avvecklingskostnader. Nyttjandevärdet är nuvärdet av de 
uppskattade framtida inbetalningar som företaget förväntas tillgodogöra sig genom att 
använda tillgången. I nyttjandevärdet ingår ett beräknat restvärde vid slutet av 
nyttjandeperioden (RR 17, p.3). En tillgång skall nedskrivas om dess bokförda värde 
överstiger återvinningsvärdet. Denna nedskrivning skall göras omedelbart, vilket 
klargörs i RR 17, p.57. I fall då återvinningsvärdet är högre än det redovisade värdet 
skall ingen nedskrivning göras.  Det är då inte nödvändigt att göra beräkningar av både 
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet om det visar sig att någon av dessa är högre 
än det bokförda värdet (RR 17, p.14). Enligt RR 17, p.10 är det väsentlighetsprincipen 
som skall tillämpas vid bedömningen av om en tillgångs återvinningsvärde behöver 
fastställas. Det är exempelvis inte nödvändigt att göra beräkningarna då företaget gjort 
det tidigare och de förändrade variablerna inte är särskilt stora.  
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Enligt RR 17, p.18 kan ett företag i vissa fall göra förenklingar vid beräkningar av 
återvinningsvärdet om det med stor sannolikhet är att det beräknade värdet inte kommer 
att skilja sig väsentligen från vad som framkommer vid en tillämpning av en mera 
detaljerad beräkning. Om företagets bedömning leder till slutsatsen att 
återvinningsvärdet kan vara lägre än det bokförda värdet måste som huvudregeln såväl 
nettoförsäljningsvärdet som nyttjandevärdet beräknas. Aktiv marknad är enligt RR 17 
handel på en marknad med likvärdiga objekt och att det finns intresserade köpare och 
säljare samt att prisinformationen är allmänt tillgänglig. 
 
3.1.7 Nettoförsäljningsvärdet 
 
I RR 17, p.19-23 förklaras hur nettoförsäljningsvärdet kan fastställas. Det bästa 
uttrycket för nettoförsäljningsvärdet är det pris som finns i ett bindande avtal mellan 
oberoende parter, vilket förutsätter att företaget redan ingått avtal om att sälja 
tillgången. Sker försäljningen inom en snar framtid så kommer nyttjandevärdet att helt 
eller i det närmaste sammanfalla med nettoförsäljningsvärdet. Om bindande avtal 
däremot saknas om försäljning men tillgången går att omsätta på en aktiv marknad, är 
tillgångens nettoförsäljningsvärde lika med marknadspriset efter avdrag för 
försäljningsutgifter. Marknadspriset bestäms normalt utifrån köpkursen. När aktuella 
köpkurser saknas kan företaget beakta närmast föregående transaktion för att ge ett 
underlag från vilket nettoförsäljningsvärdet kan fastställas, förutsatt att det inte har skett 
några väsentliga förändringar i förutsättningarna på marknaden mellan 
transaktionsdagen och den tidpunkten då nettoförsäljningsvärdet fastställs.   
 
I vissa fall saknas såväl bindande avtal om försäljning samt en aktiv marknad för 
tillgången i fråga. Då utgörs nettoförsäljningsvärdet av det pris som beräknas kunna 
uppnås vid en försäljning av tillgången mellan parter som är oberoende av varandra och 
är välinformerade samt har ett intresse av transaktionen. Även här skall avdrag för 
försäljningskostnader göras. En sådan bedömning måste grunda sig på försäljningar som 
nyligen har skett av liknande tillgångar inom samma bransch. Svårigheter ligger i att 
avgöra hur pass likartade tillgångarna måste vara för att jämförelsen skall ge en 
rättvisande bild. Bedömningen av nettoförsäljningsvärdet behöver dock inte baseras på 
det pris som skulle uppstå vid en tvångsmässig försäljning, om inte företaget är tvungna 
att avyttra tillgångarna omedelbart (RR 17, p.21). 
 
Grundar sig nettoförsäljningsvärdet på ett bindande avtal kan det jämföras och 
jämställas med ett framtida värde. Har däremot nettoförsäljningsvärdet grundats på 
priset på en aktiv marknad eller en hypotetisk försäljning mellan oberoende parter kan 
det snarare jämställas med ett nutida försäljningsvärde. På en aktiv marknad jämställs 
nettoförsäljningsvärdet med marknadsvärdet av tillgången (Smith 2000).  
 
Om det skulle visa sig att en tillgång inte omsätts på en aktiv marknad är det inte alltid 
möjligt att fastställa ett nettoförsäljningsvärde. I sådant fall kan tillgångens 
återvinningsvärde utgöras av nyttjandevärdet enligt RR 17, p.15.  
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3.1.8 Nyttjandevärdet  
 
Enligt RR 17 så definieras nyttjandevärdet som nuvärdet av de framtida inbetalningar 
som tillgången väntas tillföra företaget i framtiden genom användning av tillgången. I 
tillgångens nyttjandevärde ingår även ett beräknat restvärde vid slutet av 
nyttjandeperioden. Med nyttjandeperiod avses den tid som tillgången väntas bli nyttjad 
för sitt ändamål i företaget. Detta kan för vissa tillgångar även uttryckas som antal 
producerade enheter som väntas bli producerade med tillgången i företaget. 
Beräkningen av värdet beräknas genom en diskontering av de uppskattade framtida 
kassaflöden som tillgången väntas ge. Diskonteringen ska ske till en lämplig 
diskonteringsränta som skall återspegla företagets avkastningskrav på tillgången. 
 
När det gäller beräkningen av nyttjandevärdet uppstår det flera svårigheter. Innan det 
värdet kan beräknas krävs det att företaget tar ställning till dels de principer som ska 
tillämpas när kassaflödena uppskattas, dels till vilken diskonteringsränta som ska 
användas. Den första av dessa frågor detaljeras i RR 17, p. 25, som säger att när 
nyttjandevärdet beräknas skall: 
  
”a) bedömningen av framtida kassaflöden baseras på rimliga och verifierbara 
antaganden som utgör företagets bästa uppskattningar av de ekonomiska förhållanden 
som beräknas råda under tillgångens återstående nyttjandeperiod varvid stor vikt skall 
ges externa faktorer,  
b) bedömningen av framtida kassaflöden baseras på de senaste budgetar/prognoser som 
företaget fastställs och som omfattar högst fem år om inte en längre period kan 
motiveras samt 
c) bedömningar av framtida kassaflöden bortom den period som omfattas av senaste 
budgetar eller prognoser baseras på ett antagande om en oförändrad eller avtagande 
tillväxttakt, om inte en ökande tillväxttakt kan motiveras. Tillväxttakten får inte 
överskrida den långsiktiga tillväxttakt som gäller för företagets produkter eller för den 
bransch eller det land eller de länder där företaget är verksamt, eller för den marknad för 
vilken tillgången är avsedd. Om en högre tillväxttakt kan motiveras får den dock 
användas”. 
 
3.1.9 Diskonteringsfaktorn  
 
Diskonteringsfaktorn skall anges före skatt och återspegla aktuella marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde samt de specifika risker som är knutna till tillgången. 
Diskonteringsfaktorn skall inte återspegla sådana risker som beaktas när de framtida 
kassaflödena beräknas (RR 17, p.46).  
 
Som utgångspunkt vid bestämmandet av diskonteringsfaktorn kan följande användas 
(RR 17, p.49): 
 
• Företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad. 
• Företagets marginella upplåningsränta. 
• Andra marknadsmässiga upplåningsräntor. 
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3.1.10 Kassagenererande enheter 
 
Enligt RR 17 så skall återvinningsvärdet fastställas för enskilda tillgångar. Är detta inte 
möjligt skall företaget beräkna återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till 
vilken tillgången hör (RR 17, p.63). 
 
En kassagenererande enhet är den minsta grupp av tillgångar för vilken det går att 
fastställa löpande inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar 
eller grupper av tillgångar (RR 17, p.3). 
 
Enligt RR 17, p.64 kan inte återvinningsvärdet för en enskild tillgång fastställas om 
inte:  
a) Nyttjandevärdet kan antas ligga nära nettoförsäljningsvärdet. 
b) Tillgången ger upphov till kassaflöden som i allt väsentligt är oberoende av andra 

tillgångar. 
 
3.1.11 Återföring av nedskrivning 
 
En återföring av en nedskrivning kallas även för reversering. Denna påverkar, liksom 
nedskrivningen, resultatet. En reversering ska göras om orsakerna till nedskrivningen 
inte längre kvarstår. Det faktum att en tillgång gått upp i värde av någon orsak är inte 
tillräckligt för att en reversering ska göras. Det krävs att tillgångens värdeökning beror 
på en förändring av den faktor som orsakat nedskrivningen. Om en nedskrivning till 
exempel har gjorts på grund av att marknaden vikit och efterfrågan sjunkit är det endast 
en senare ökad efterfrågan som kan leda till att en reversering görs. Har värdet på 
tillgången istället ökat på grund av inflationen är detta inte skäl nog för att göra en 
reversering. I det fallet kan endast en uppskrivning av tillgången bli aktuell (Smith, 
2000).  
 
3.1.12 Den reglerande pelaren 
 
Inom alla företag och i alla samhällen finns det regler att följa. I spelreglerna, eller 
annorlunda uttryckt, i den institutionella ramen ingår både formellt skrivna såväl som 
oskrivna informella regler (North, 1993). Scott (1995) sammanfattar den här sortens 
påverkan i sin teori om den reglerande pelaren. 
 
I institutioner finns det regler i olika stor utsträckning, ibland kan reglerna vara stiftade 
enligt lag. En institution reglerar beteendet hos individerna (Scott, 1995). I en 
organisation med fokus på den reglerande pelaren är den huvudsakliga mekanismen 
som uppmanar till önskat beteende tvång. Den reglerande pelaren representerar 
skapandet och utvecklandet av regler och gränser, övervakning samt straffåtgärder. 
Individer och grupper fogar sig till regler av egennytta för att uppnå belöningar eller 
undgå straff. Individernas beteende blir på så sätt anpassat till den grad att det 
överensstämmer med existerande regler och lagar i organisationen (Scott, 1998). 
 
Makt och rädsla är centrala ingredienser i den reglerande pelaren, ofta i skepnad av 
formella regler och lagar. Ett stabilt system av regler i en organisation uppbackat av 
övervakning och sanktioner är en kraftig typ av organisation. Bärarna i en reglerande 
institution är kultur, sociala strukturer och rutiner (Scott, 1995). 
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3.2 Normer 
 
Redovisningen skall utformas utifrån den information som användaren av redovisningen 
är i behov av. De redovisningsprinciper som kommer att belysas är tagna med 
utgångspunkt ifrån vad som berör nedskrivningar. Vanligtvis värderas tillgångar till den 
historiska kostnaden, det vill säga anskaffningsvärdet eller planmässigt värde, vilket 
förklaras utifrån den så kallade realisationsprincipen. Men det finns undantag och dessa 
är framförallt förknippade med den så kallade försiktighetsprincipen (Smith, 2000). 
 
3.2.1 Realisationsprincipen 
 
Realisationsprincipen är viktig för att framförallt bestämma när en intäkt ska tas upp i 
redovisningen. Enligt ÅRL så innebär detta att endast konstaterade intäkter får tas med i 
resultaträkningen (Artsberg, 2003). Att ökning av nettotillgångarna inte redovisas förrän  
vid försäljningen är liktydigt med att tillgångarna värderas till historisk kostnad fram till 
och med försäljningen (Smith, 2000). 
 
3.2.2 Försiktighetsprincipen   
 
Försiktighetsprincipen har en stark tradition inom svensk redovisning, och innebär att 
företagets tillgångar värderas försiktigt (skulderna värderas för högt istället än för lågt). 
När företagen väljer mellan två eller flera accepterade redovisningstekniker, väljs ofta 
det alternativ som har den minst fördelaktiga inverkan på aktieägarnas kapital. Mer 
specifikt, förordar försiktighetsprincipen att det lägsta värdet väljs vid värdering av 
tillgångar (Riahi-Belkaoui, 2000).  
 
Tillgångens historiska kostnad brukar då jämföras med det diskonterade eller 
odiskonterade framtida värdet på tillgången eller något substitut för detta (Smith, 2000). 
Vidare ska inte en vinst tas upp förrän den har realiserats, medan företagen av 
försiktighetsskäl ska ta upp en förlust redan då det befaras (Thomasson, Arvidson, 
Lindquist, Larson & Rohlin, 2000). Principen innebär alltså att företagen alltid ska 
försöka att gardera sig mot överskattning av sitt resultat och sin ställning i 
redovisningen. Det är generellt en pessimistisk attityd (Riahi-Belkaoui, 2000). 
Aktieägarintresset har lett till en viss nedtoning av försiktighetsprincipen i 
redovisningssammanhang, enligt Smith (2000), då den förordar den värdering som är 
minst fördelaktig för aktieägarnas kapital. Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid 
värdering av anläggningstillgångar. Jämförelsen görs då mellan den historiska och det 
diskonterade framtida värdet (ibid).  
 
3.2.3 Fortlevnadsprincipen ”Going Concern”  
 
Fortlevnadsprincipen ”going concern”, innebär att all värdering av tillgångar och skulder 
utgår ifrån att företaget kommer att fortsätta med sin verksamhet i all framtid, såvida det 
inte är uppenbart begränsad tid (ÅRL 2 Kap 4 § p.1). Denna princip har stor betydelse när 
företag redovisar exempelvis värdeminskning på anläggningstillgångar. Värdeminskning 
på exempelvis en fastighet kan i och med detta antagande fördelas över fastighetens 
förväntade livslängd utifrån en plan (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin, 
2000).  
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Varför man utgår ifrån denna princip beror på att annars skulle företagets tillgångar och 
skulder värderas enligt ”slaktvärdesprincipen”, det vill säga till de värden som kunder 
erhåller vid till exempel en utförsäljning eller konkurs. Dessa värden är låga och skulle för 
nystartade företag leda till att det egna kapitalet förintades. Detta skulle leda till att ingen 
vågade satsa pengar i företagen (Hallgren, 1998).  
  
3.2.4 Matchningsprincipen  
 
Enkelt kan det sägas att matchningsprincipen innebär att det bestäms ett samband 
mellan kostnader och intäkter för att dessa skall redovisas under samma period 
(Artsberg, 2003). Detta innebär att intäkterna skall matchas mot utgifter för de resurser 
som använts för att skapa intäkterna det vill säga när intäkterna erkänns i redovisningen. 
Matchningsprincipen baseras på antagandet att alla utgifter vid ett senare tillfälle 
genererar intäkter till företaget. Om inte utgifterna resulterar i intäkter under den 
aktuella tidsperioden, så tas de upp i balansräkningen och kostnadsförs först när 
intäkterna uppstår. Om matchningsprincipen uppfylls så leder detta till att den rätta 
förmögenhetsförändringen redovisas över tiden (Falkman, 2001).  
 
3.2.5 Väsentlighetsprincipen 
 
Väsentlighetsprincipen tillåter att upplysningskraven i Redovisningsrådets 
rekommendationer inte behöver uppfyllas om den information som skulle ha lämnats 
inte är väsentlig (RR 22, p.30). Principen innebär med andra ord att vissa transaktioner 
eller förhållanden är för obetydliga för att alla redovisningsteoretiska principer skall 
tillämpas fullt ut (Nilsson, 2002). 
 
3.2.6 Rättvisande bild 
 
Rättvisande bild kommer från det brittiska uttrycket ”True and Fair View” och innebär 
att redovisningens helhet skall ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 
Rättvisande bild ingår i EU: s fjärde bolagsdirektiv och ingår därmed i den svenska 
redovisningens normsättning. En rättvisande bild anses stå i strid med 
försiktighetsprincipen, eftersom en korrekt bild oftast innebär en högre värdering än vad 
försiktighetsprincipen förespråkar. En rättvisande bild skall åstadkommas genom 
tilläggsupplysningar, inte genom avvikelser från lagen (Nilsson, 2002). 
 
3.2.7 Den normativa pelaren 
 
Normer internationaliseras av medlemmarna i en organisation och beteendet formas av 
vad som är lämpligt av plikt till de andra och genom gemensamma värderingar (Scott, 
1998). I den normativa pelaren ligger betoningen på normativa regler som bidrar med 
beskrivande, utvärderande och obligatoriska dimensioner till det sociala livet. Det 
normativa systemet består av värden och normer. Värden är de uppfattningar eller de 
önskvärda beteenden som kan jämföras och anpassas. Normer specificerar dels hur 
saker ska göras och dels meningar för att nå värdefulla mål, dels kännetecknas av att de 
preciserar förpliktelser och önskat beteende utan att vara tvingande (Scott, 1995). 

 
Den normativa pelaren utgör ett moraliskt ramverk där aktörerna i sådana organisationer 
agerar efter vad som förväntas av dem, normativa förväntningar handlar om vad en 
aktör förväntas göra. Normer begränsar ofta det sociala beteendet men möjliggör också 
för interaktion. Förväntningar finns hos andra aktörer i samma situation och kan 
upplevas som ett externt tryck för den enskilda (Scott, 1995). 
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Social plikt är basen för samtycke vid den normativa pelaren. Individer godtar att 
fullfölja normer eftersom det är vad som förväntas av dem. Kulturen vid den normativa 
pelaren tar sitt uttryck i värderingar och förväntningar. Rutiner resulterar i beteende som 
överensstämmer med normer och värderingar. Individer styrs av pliktkänsla till sitt 
arbete (ibid). 
 
3.3 Kognitiv påverkan 
 
Oavsett vem som gör värderingen så kommer det att finnas rutiner och inarbetade 
mönster i företaget som tas för givet och som kommer att påverka slutresultatet. 
 
Den kognitiva pelaren representerar en socialt upptäckt och allmänt accepterad 
handling. Den handlar om att individer tar rutiner, handlingar och mönster för givet 
vilket leder till att de tar sitt eget beteende för givet. Den består av regler som utgör 
grunden för verkligheten och ramar inom vilken betydelse och mening skapas (Scott, 
1995). 
 
Symboler, ord, tecken och gester skapar betydelse för människor och hänförs sedan till 
objekt och händelser. Gemensamma meningar skapas och bibehålls och överförs i 
samband med den händelse som de förklarar. Det beteende en människa har och vad 
denne gör är till stor del en funktion av hans/hennes interna föreställning om miljön 
(ibid). I samband med den kognitiva pelaren är scripts vanligt förekommande. Scripts är 
något som tas för givet, en samlad slutledning som kan liknas vid ett schema om hur 
saker ska utföras. Scripts leder till handlingar och ger handledning samt förklaringar till 
vissa beteenden. Basen för samtycke i den kognitiva pelaren är att individer ”tar för 
givet”. En central del är att imitera andras beteende. Kultur kan ta sitt uttryck som 
kategorier och idealtyper, sociala strukturer som upplevelser och likformighet (ibid). 
 
3.4 Tillgångsvärderingsmetoder 
 
Värderingsmetoder är de verktyg som man använder för att bedöma värden på 
tillgångar. Metoderna förändras över tiden, allt eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna förändras (Eriksson, 1998).  
 
När tillgångar värderas kan fyra metoder användas. Enligt Smith (2000) är dessa:  
 
• Historisk kostnad  
• Nukostnad  
• Nutida försäljningsvärde  
• Framtida värde  
 
3.4.1 Historisk kostnad 
 
Med den historiska kostnaden för en tillgång avses anskaffningsvärdet för de resurser 
som i någon mening ingår i tillgången. Här avses anskaffningsvärdet för den 
kvarvarande nyttan av anläggningstillgångarna, enligt ett tänkt avskrivningsförlopp. För 
tillgångar utsatta för värdeminskning brukar termen ”planmässigt restvärde” användas. 
Det historiska värdet på en anläggningstillgång kan alltså benämnas anskaffningsvärde 
eller planmässigt restvärde (Smith, 2000). 
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3.4.2 Nukostnad 

 
När man pratar om nukostnaden för en tillgång så avser man återanskaffningsvärdet för 
de resurser som ingår i tillgången. Med nukostnad avses antingen 
återanskaffningsvärdet för tillgången på balansdagen, eller återanskaffningsvärdet för en 
begagnad likvärdig tillgång med likvärdig prestanda, eller återanskaffningsvärdet för 
den kvarvarande nyttan av anläggningstillgången, enligt ett tänkt avskrivningsbelopp. 
Om värdet räknas efter ett tänkt avskrivningsbelopp brukar termen ”kalkylmässigt 
restvärde” användas. Med nukostnaden kan alltså återanskaffningsvärde eller 
kalkylmässigt restvärde avses (Smith, 2000). 
 
3.4.3 Nutida försäljningsvärde 
 
Med nutida försäljningsvärdet menas försäljningsvärdet av tillgången på balansdagen 
med avdrag för eventuella försäljningskostnader, det vill säga de likvida medel som 
kommit in i företaget om man sålt tillgången på balansdagen. För tillgångar som 
löpande noteras på en marknad, som vissa råvaror och aktier, kan både nukostnaden och 
det nutida försäljningsvärdet likställas med marknadsvärdet minus eventuella inköps- 
och försäljningskostnader. Beräknas nukostnaden för en tillgång utifrån värdet på 
andrahandsmarknaden, skiljer den sig från försäljningsvärdet enbart med 
transaktionskostnaderna. Beräknas däremot nuvärdet utifrån ett tänkt 
förbrukningsförlopp som ett kalkylmässigt restvärde, är ett sådant värde naturligtvis 
bara en approximation av marknadsvärdet och försäljningsvärdet av tillgången (ibid).  
 
3.4.4 Framtida värde 
 
Denna värderingsmetod kan delas in i två undergrupper, diskonterat framtida värde och 
odiskonterat framtida värde. Med det diskonterade framtida värdet avses det 
nettokassaflöde som tillgången väntas inbringa till företaget diskonterat till balansdagen 
med en kalkylränta som motsvarar företagets framtida avkastningskrav. Med det 
odiskonterade värdet avses det nettokassaflöde som en försäljning eller användningen 
av tillgången väntas ge upphov till. Det som avgör om värderingen sker till diskonterade 
eller odiskonterade kassaflöden är hur långt i framtiden betalningarna ligger, vilket 
vanligtvis beror på om värderingen avser en lagertillgång eller en anläggningstillgång 
(ibid). 
 
I vår uppsats kommer vi bara att behandla nedskrivning av anläggningstillgångar och 
vid en värdering av dessa enligt denna metod så använder man sig av det diskonterade 
värdet av de kassaflöden som tillgången väntas inbringa i framtiden. Kassaflödena i sin 
tur beror på värdet av de produkter som produceras med hjälp av tillgången och de 
framtida utgifterna som kommer att användas för produktionen och försäljningen av 
produkterna. Detta värde brukar kallas för avkastningsvärde, eller nyttjandevärde 
(Smith, 2000). Som tidigare nämnts för tillgångar som omsätts på en aktiv marknad kan 
både nukostnaden och det nutida försäljningsvärdet återspegla marknadsvärdet av 
tillgången och det som endast skiljer dessa åt är de transaktionskostnader som uppstår i 
samband med inköp och försäljning. Det diskonterade framtida värdet kommer då att 
överensstämma med marknadsvärdet, under förutsättning att företaget har samma 
förväntningar på tillgången som marknaden med kassaflödena tillgången kommer att 
generera. Det diskonterade värdet kommer bara att skilja sig från marknadsvärdet om 
företaget har andra förväntningar än marknaden med tillgången (ibid). 
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4 EMPIRI 
 
4.1 Företag A 
 
Personlig intervju den 28 april 2004. 
Manlig ekonomichef, 34år. 
Respondentens utbildning: Civilekonom och maskiningenjör på gymnasienivå.  
 
Respondenten har arbetat åtta år i företaget varav de fyra senaste åren med 
redovisningsfrågor. Han säger dock att:  

 
”jag har inte så stor erfarenhet av att jobba med nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar utan har mest jobbat med nedskrivningar av lager”.  
 
I företaget finns ca 470 miljoner i anläggningstillgångar varav ungefär 99 % är 
materiella anläggningstillgångar. Det senaste året har nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar gjorts. Respondenten förklarade att:  
 

”rutiner angående hanteringen av nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar är i dagsläget under utarbetning men det finns redan nu 
allmänna riktlinjer från koncernen hur vi skall tänka när vi själva gör bedömningar på 
våra tillgångar”.  

 
Större beslut angående nedskrivningar med väsentliga ekonomiska följder fattas idag på 
koncernnivå, men mindre nedskrivningsbeslut kan fattas av de enskilda dotterbolagen. 
Det finns också fastställda nivåer på hur stor en förändring måste vara för att det 
överhuvudtaget skall göras en nedskrivning.  
 
Företaget skriver mest av anläggningstillgångar och det respondenten upplever som 
problematiskt med nedskrivningar är när de ska beräkna nyttjandevärdet för en tillgång 
där de har bytt processteknik. Detta på grund av att:  
 

”användandet av tillgången kommer då att förändras och de ursprungliga 
antagandena om framtida kassaflöden måste revideras vilket medför svårigheter att 
räkna ut nyttjandevärdet”. 
 
Angående fördelar och nackdelar med Redovisningsrådets relativt nya rekommendation 
nr 17 ansåg respondenten sig vara för dåligt insatt för att kunna uttala sig i frågan. Han 
tyckte även att han inte var tilläckligt förberedd för att kunna svara på andra frågor 
omkring RR 17. 
 
Företaget har inte några speciella direktiv om vilka redovisningsprinciper som gäller vid 
nedskrivningar men respondenten menar att de generellt sett främst tillämpar 
försiktighetsprincipen samt matchningsprincipen. Tidigare tillämpade företaget främst 
försiktighetsprincipen och gjorde bara planenliga avskrivningar för en hel enhet: 
 

”Vi har nu fått direktiv från koncernen att redovisa på objektnivå, det vill säga 
redovisa intäkter och kostnader för vare enskild tillgång.” 
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Detta leder till svårigheter vid tillgångsvärdering och en noggrannare kontroll av 
kassaflödena för att kunna matcha varje intäkt mot kostnaderna för den specifika 
tillgången.  
 
Företaget gör nedskrivningsbedömningar en gång per år. De gör dock bokslut varje 
månad och större bokslut varje kvartal vid vilka de försöker kontrollera värdena på sina 
tillgångar så att de kan redovisa en rättvisande bild. Respondenten tror dock att i de nya 
kommande rutinerna från koncernen kommer de att få fylla i en väldigt detaljerad 
rapport och gå igenom deras tillgångar: 
 

”Vi kommer att få en checklista, det vill säga göra bedömningar efter en mall 
och olika aspekter som ska tas i beaktande vid identifiering av nedskrivningsbehov.” 
  
Denna ”checklista” kommer att innehålla liknande rekommendationer som återfinns i 
RR 17 och kommer att hållas ihop centralt och ske en gång per år, i augusti/september. 
Respondenten menar att detta kommer att utöka deras kontroll av nedskrivningsbehov 
till minst två gånger per år då de även gör en bedömning vid räkenskapsårets slut.   
 
Vid identifiering av nedskrivningsbehov så tar företagen alla indikatorerna i RR 17 i 
beaktande förutom den indikatorn som handlar om börsvärde.  
 

”Vi jämför inte våra tillgångar mot börsvärde utan mot resultatet.”  
 
Indikationer om marknadsräntor tittar de inte på när de gör sina bedömningar om 
nedskrivningsbehov föreligger. Exempel på andra indikationer som påverkar företaget 
är förändringar som skett på grund av nya processer. 
 
Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. 
Respondenten verkade inte ha så stor insikt i vad återvinningsvärdet var, men efter en 
kortare förklaring så kunde han med egna ord förklara hur de gjorde. När företaget 
beräknar återvinningsvärdet tittar de i första hand på nettoförsäljningsvärdet, det vill 
säga vad de skulle få vid en eventuell försäljning, då det generellt sett finns en aktiv 
marknad för deras tillgångar:  
 

”Vi har dock tillgångar som skulle bli svåra att sälja på grund av sin specifika 
användning och det antagligen skulle kosta mer att flytta tillgången än värdet på den.”  
 
De skulle då beräkna nyttjandevärdet och använda det som återvinningsvärde. 
Nyttjandevärdet är det diskonterade framtida kassaflöden man tror att tillgången 
kommer generera under sin framtida livslängd.  
 
Då de säger att de inte ställts inför problemet att behöva beräkna nyttjandevärdet eller 
göra bedömningar av framtida kassaflöden så blev svaren rent hypotetiska. De antar att 
de skulle få ta hjälp från koncernen och att antagandena i så fall skulle bli samma vid 
beräkning av nyttjandevärde som vid nyinvesteringar. Diskonteringsfaktorn de skulle 
använda sig av är på koncernnivå fastställd till 11 %. 

 
När tillgångar inte kan värderas separat utan genererar värde i gemenskap med andra 
tillgångar uppstår ett problem, man måste då bestämma vilken kassagenererande enhet 
tillgången tillhör. Detta problem har företaget inte ställts inför, och kunde därför inte 
svara på frågan. Respondenten antog dock att de då skulle vara tvungna att se till 
helheten. 
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De gör en prövning av om det föreligger behov av reversering en gång om året och då 
går de igenom alla tillgångar för att se om värdet på tillgången är högre och om de 
kanske har större nytta av tillgången än det bokförda värdet. 
 
4.2 Företag B 
 
Personlig intervju den 3 maj 2004. 
Manlig controller, 36år. 
Respondentens utbildning: Ekonomie magisterexamen.  
 
Respondenten har fyra års erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor, två år som 
revisor på ett revisionsbolag samt två år i företaget som controller. Respondenten har 
även fyra års erfarenhet av arbete i eget företag. 
 
Företaget är ett väldigt kapitalintensivt företag med 2 miljarder netto i materiella 
anläggningstillgångar. Företaget gör främst nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar men nedskrivningar av aktier i dotterbolag har även förekommit.  
 
Företaget har vissa fastställda rutinerna när det gäller nedskrivningar: 
 

”Vi träffas flera gånger i månaden för att diskutera eventuella 
värdeförändringar på tillgångarna, det vill säga att controllers, ledningsgruppen och 
ingenjörerna träffas för slå sina huvuden ihop.”  
 
Det finns dock inga fastställda rutiner från koncernnivå när det gäller nedskrivningar av 
tillgångar, förutom att större beslut med väsentlig ekonomisk betydelse för företaget 
måste fattas i samråd koncernledningen.  
 
Respondenten anser att RR 17 är bra på att ta fasta på problemet med snabba 
värdeförändringar. Företagets tillgångar drabbas dock inte av stora värdefluktuationer i 
så stor utsträckning eftersom branschen inte är känd för sina tekniska 
innovationsframsteg:  
 

”När företagets anläggningstillgångar blir utsatta för nedskrivningsbehov så 
beror det främst på att maskiner har havererat.”   
 
Det företaget ser som det största problemet när det gäller nedskrivningar är att då 
verksamheten sattes i drift 1962 sågs det inte som så viktigt att föra ett fullständigt 
register över anläggningstillgångarna samt dela upp dem i materiella och icke materiella 
anläggningstillgångar. Respondenten säger att:  
 

”tidigare fanns det inte ett 100 % fungerade anläggningsregister och när en 
tillgång nu skall bytas ut kan det bli svårt för oss att hitta den historiska kostnaden”.  

 
Respondenten tycker dock att RR 17 är mycket mer svårläst än den gamla 
rekommendationen om nedskrivningar, som var utgiven av Föreningen auktoriserade 
revisorer, FAR 3. Detta speglas i att företaget inte har anpassat sig eller lagt så stor vikt 
vid RR 17:  

 
”implementeringen av den nya rekommendationen  har inte spelat så stor roll 

för oss, vi gör på samma sätt som förut”.  
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Den grundläggande värderingsprincipen företaget använder sig av när de värderar sina 
tillgångar är främst försiktighetsprincipen:  
 

”Vi använder oss av försiktighetsprincipen för att vi vill inte värdera våra 
tillgångar för högt samt att vi vill visa en rättvisande bild..” 
 
När det gäller de indikationer av nedskrivningsbehov som är upptagna i RR 17, så tittar 
företaget enbart på om tillgången har blivit tekniskt föråldrad eller har skadats. 
Respondenten säger att om:  
 

”tillgången är skadad eller teknisk föråldrad så lyfts tillgången ut ur 
balansräkningen och en ny införskaffas för samma ändamål som tidigare”.  
 
De anser också att det inte finns en aktiv marknad för deras tillgångar. Detta på grund 
av att de inte kan tänka sig att sälja delar av sin verksamhet till konkurrenterna, utan 
kasserar tillgången istället. Företaget strävar också efter att hela tiden ha de nyaste 
maskinerna, så de behåller inte några tillgångar som de anser har förlorat värde. Därför 
beräknar de varken nettoförsäljningsvärde eller nyttjandevärde, de går enbart på bokfört 
värde. Företaget har även identifierat minsta kassagenererande enhet till hela företaget 
Diskonteringsfaktorn som företaget använder sig av ligger på 11 % och är bestämd på 
koncernnivå. 
 

”Vid beräkning av återvinningsvärdet så betraktar vi hela verksamheten som en 
enda kassagenererande enhet då vi anser att alla enheter är beroende av varandra och 
bryter man ut en avdelning så fungerar inte resterande verksamhet.”  

 
4.3 Företag C 
 
Telefonintervju den 30 april  2004.  
Manlig bokföringsekonom - ansvarig för bokslutsprocessen, 46år. 
Respondentens utbildning: Civilekonom.  
 
Respondenten har tolv års erfarenhet att arbeta med redovisningsfrågor. Han har arbetat 
i företaget sedan 1996 och har haft ansvaret för nedskrivningsbedömningar i två år. 
 
Företaget har ett anläggningsregister som består av ca 20 000 poster och är värderat till 
ett restvärde på ca 5,3 miljarder kronor. 
 
I dagsläget finns det fastställda rutiner kring nedskrivningar i företaget. Respondenten 
förklarar att:  
 

”utdrag ur anläggningsliggaren skickas till respektive sektionsansvarig och 
samtliga anläggningar med restvärde överstigande 200 000 kr bedöms enligt RR 17”.  

 
Dessa rutiner är fastställda på koncernnivå, men respondenten berättar för oss att 
rutinerna än inte är riktigt så beskrivande som de kunde önska och inte heller helt 
fastställda: 
 

”det finns särskilda instruktioner om hur detta skall gå till men de är under 
utarbetning”.  
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Om en indikation på nedskrivning föreligger skall detta meddelas till respondenten som 
då gör en ytterligare bedömning. Beräkning av eventuella nedskrivningsbehov görs efter 
en modell som KPMG tagit fram.  
 
När det finns en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger ansvarar respondenten 
för att det görs en bedömning och en eventuell beräkning av nedskrivningsbehov enligt 
RR 17. Respondenten kommunicerar sedan uppåt i organisationen att företaget måste 
genomföra en nedskrivning:  
 

”Beslutet att göra en nedskrivning fattas av koncernledningen men jag har svårt 
att se att de kan säga att företaget inte ska göra en nedskrivning om jag har kommit 
fram till att vi ska det.”  
 
En eventuell påverkan av omvärldsfaktorer brukar bedömas centralt: 
 

”Själva beslutet om att en nedskrivning ska genomföras görs av 
koncernledningen, men ibland även identifieringen av nedskrivningsbehov. Detta 
beroende på vilken grund nedskrivningsbehovet är baserat på. Är det yttre indikationer 
är det koncernledningen som kan göra bästa bedömningen om nedskrivningsbehov 
föreligger.”  
 
Bedömning om nedskrivningsbehov föreligger sker minst en gång per år. 
 
Respondenten ser inga för eller nackdelar med RR 17 utan menar:  
 

”RR 17 är något som företaget måste leva med trots att det innebär att de måste 
ta hänsyn till ytterligare en parameter i bokslutsprocessen.”  
 
Han anser vidare att för dem är det inte regelverket i sig som skapar problem med 
nedskrivningar, utan hur de ska kunna göra bedömningar med tanke på den stora 
volymen av anläggningstillgångar som de har. 
 
Respondenten menar att de alltid tillämpar RR 17 och att om de följer någon av de 
grundläggande redovisningsprinciperna är det främst väsentlighetsprincipen. 

 
Företaget tar hänsyn till alla indikationer som är upptagna i RR 17 utan någon speciell 
rangordning, förutom den som handlar om börsnoterade företag, då de inte är ett 
börsnoterat företag. Nu kör företaget på full kapacitet och med bra lönsamhet så 
sannolikheten är liten att de ska se något nedskrivningsbehov för närvarande. 
 
Angående frågan om hur företaget hanterar problemet med att räkna ut 
nettoförsäljningsvärdet på sina tillgångar om det inte finns en aktiv marknad eller om 
inget avtal för försäljning finns svarade respondenten att de inte hade kommit i kontakt 
med det problemet. Detta eftersom att för de tillgångar som varit uppe för diskussion 
om nedskrivning har det funnits en aktiv marknad: 

 
”det finns en aktiv marknad för några av våra materiella tillgångar till exempel 

personbilar och fastigheter  men inte för till exempel underjordsanläggningar”. 
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Företaget har inte gjort några nedskrivningar de senaste åren så respondenten kunde inte 
svara på hur de skulle göra när de skulle räkna ut återvinningsvärde, diskonteringsfaktor 
eller göra bedömningar av framtida kassaflöden och så vidare:  
 

”Vi har inte varit tvungna att gå in på sådana teknikaliteter än.”  
 

De har dock fastställt den minsta kassagenererande enheten till hela företaget. Prövning 
om det behövs en reversering och hur den i så fall skulle gå till kunde respondenten inte 
heller svara på då det inte än har varit aktuellt. 
 
4.4 Revisor D och E 
 
Personlig intervju den 14 maj 2004. 
Två manliga godkända revisorer.  
 
Revisor E har arbetat som revisor i 14 år och revisor D har arbetat i 7 år. Revisorerna 
har arbetat med nedskrivningsfrågor i lika många år som de vart revisorer samt ett antal 
år till då de var revisorsassistenter.  

 
När vi frågade revisorerna vad de såg som de största problemen med nedskrivningar sa 
revisor D att: 
 

”de mest väsentliga problemen rörande nedskrivningar ligger i att kunna 
fastställa det rätta värdet på tillgången och jämföra bokfört värde mot det, för det är då 
ett eventuellt nedskrivningsbehov uppstår”.  
 
Här uppstod en diskussion mellan revisorerna och revisor E ansåg att ett annat stort 
problem är att:  
 

”bestämma om nedskrivningsbehovet är bestående”.  
 
Man får inte skriva ner en värdenedgång som är temporär och det är svårt för företagen 
att sia om framtiden. Revisor D fortsätter med att säga att ett annat problem ligger också 
i att:  
 

”kunna verifiera värdena och att hitta någon substans i beräkningarna”.  
 
Redovisningsrådets rekommendation nr 17 är en relativt ny rekommendation och just nu 
den enda som behandlar redovisningsområdet nedskrivningar. Vi frågade revisorerna 
om de ser några för eller nackdelar med rekommendationen. Revisor E svarade då att: 
 

”RR 17 är en omfattande och oerhört komplex rekommendation.”  
 
Han fortsätter och säger att det inte alltid är så självklart att identifiera alla detaljer som 
är upptagna i RR 17, exempelvis den minsta kassagenererande enheten. Revisor D 
menar att teoretiskt sett så har man försökt att göra RR 17 klargörande, men att praktiskt 
sett så är den svårhanterlig och att Redovisningsrådet inte har nått ända fram:  
 

 
”Det krävs av företagen att de har en sådan redovisning som möjliggör 

identifiering av minsta kassagenererande enhet. Få företag har sådana redovisningar 
att man kan läsa ut så små detaljer.”  
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Revisor E berättar att problemen med RR 17 är något som även företagen känner av:  
 

”Kassagenererande enhet är det som är svårast och som allting egentligen 
hänger på. RR 17 är gjord för de riktiga bjässarna och det finns ännu inte ett uttalande 
från Bokföringsnämnden för de mindre företagen - därav uppstår många problem och 
RR 17 kommer inte att tillämpas på ett sätt som den är gjord för.”   

 
Revisor E anser att det mest förekommande är nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och revisor D hade samma uppfattning men han har även ganska 
ofta sett att företagen skriver ner koncernmässig goodwill.  

 
Revisor E anser att försiktighetsprincipen väger tyngst för dem och att som revisor så 
ser de mest till försiktighetsprincipen. Här höll revisor D med. Revisor E fortsätter med 
att förklara att i företagen så tittar de inte på principer på så sätt utan de är i huvudsak 
ute efter att redovisa tillgången till ett verkligt värde. Han sa vidare att i företagen talar 
de aldrig i de termerna utan det blir mer i resonemang med revisorerna eftersom det är i 
huvudsak revisorerna som tycker att det är viktigt att företaget visar en rättvisande 
resultat.  Revisor D menar vidare att:  
 

”små företag är känsligare för felvärderade tillgångar då det kan äta upp en 
stor del av aktiekapitalet”. 

 
Revisor E säger att hur ofta företagen kontrollerar sitt nedskrivningsbehov beror på 
vilket företag det talas om och att det sker alltid i en diskussion med revisorerna. Han 
anser vidare att:  
 

”större företag gör det minst en gång per år förmodligen varje kvartal”.  
 
Revisor E menar att fastän företagen gör en prövning varje år kan revisorerna ändå ha 
synpunkter om att tillgången är felvärderad. Detta kan leda till att de större företagen 
måste göra prövning fler gånger än vad lagen säger och de gör det oftast löpande. 
Revisor D höll med om att större företag oftast gör det mer än en gång per år.    
 
Revisor E anser att en indikation på värdenedgång som är vanligt förekommande är om 
något väsentligt händer med maskinen till exempel om den skadas eller blir tekniskt 
föråldrad.  
 

”Det är det klart tydligaste fallet.”  
 
Revisor D inflikade att en annan vanligt förekommande indikation på värdenedgång 
som företagen tittar på är om marknaden viker för företagets produkter. Ingen av 
revisorerna hade sett att företagen tar andra indikationer i beaktande förutom de som är 
nämnda i RR 17.                    

 
Ingen av revisorerna hade kommit i kontakt med fall där företagen räknar ut 
återvinningsvärdet. De menar att detta är på grund av att företagen har svårt att urskilja 
vad den enskilda tillgången genererar för intäkter och kostnader, det vill säga att det är 
svårt att identifiera minsta kassagenererande enhet.  
Om det inte finns en aktiv marknad för företagets tillgångar eller om inget avtal om 
försäljning finns, blir det problem att räkna ut nettoförsäljningsvärdet för företagen.  
 



EMPIRI 
 

Revisorerna menar att detta problem hanteras på olika sätt men att det handlar om 
bedömningar. Revisor E förklarar att:  
 

”om inte det går att verifiera ett värde kan man inte använda sig av det värdet 
och man får då använda sig av något annat värde”.  
 
Problemet med kassagenererande enheter, när det inte går att fastställa ett värde för den 
enskilda tillgången, hanterar företagen som så att det ser hela företaget som en 
kassagenererande enhet, menar revisor D. Revisor E utvecklar och säger att:  
 

”när man ser hela företaget som en kassagenererande enhet och hela företaget 
genererar ett positivt värde uppstår aldrig ett nedskrivningsbehov”. 
 
Angående hur ofta företagen kontrollerar om det behövs en reversering och i så fall hur 
en sådan prövning går till hänvisar revisor D till ÅRL och säger att:  
 

”företagen prövar varje år, men om reversering behövs har en felaktig 
bedömning gjorts föregående år”.  
 
Revisor E menar att det sker en granskning av tillgångarna från företagens sida och de 
försöker identifiera dessa återföringsbehov:  
 

”men vi fungerar som ett bollplank åt företagen när dessa bedömningar skall 
göras”. 
 
Revisor E förklarar att i större koncerner får företagen rutiner från koncernledningen om 
hur de ska värdera tillgångar och att företagen får riktlinjer från koncernledningen om 
att de ska följa vissa redovisningsprinciper. Revisor D säger i diskussionen om 
redovisningsprinciper och rutiner att:  
 

”företagen har ofta en intern redovisning som skiljer sig från den externa 
redovisningen”.  
 
De kan exempelvis skriva av en tillgång på kortare tid i den interna redovisningen än i 
den externa redovisningen.  
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5 ANALYS 
 
5.1 Företag A 
 
Företag A följer gällande lag för nedskrivningar, det vill säga Årsredovisningslagen, när 
de identifierar ett nedskrivningsbehov. De gör en bedömning om det föreligger 
nedskrivningsbehov varje år samt skriver ned den aktuella tillgången om de finner att 
det existerar ett nedskrivningsbehov. Detta beteende kan kopplas till det Scott (1995) 
kallar den reglerande pelaren som till viss del kan styra individers handlingar. 
 
När det gäller rekommendationen RR 17 så visade det sig att respondenten för företag A 
hade väldigt dålig kunskap om vad rekommendationen egentligen innehöll. Företaget 
tittade dock i princip på alla de indikationer som finns nämnda i RR 17. De gjorde även 
nedskrivningar baserade på det Smith (2000) kallar nettoförsäljningsvärdet. Att de bara 
har räknat ut nettoförsäljningsvärdet tror vi kan bero på att tillgången som de har skrivit 
ned har haft en aktiv marknad samt att de inte trodde att nyttjandevärdet skulle bli 
väsentligt mycket högre. Detta handlingsmönster stöds av det som står upptaget i RR 
17, nämligen att om företaget inte tror att nyttjandevärdet är väsentligt högre än 
nettoförsäljningsvärdet behöver de inte räkna ut nyttjandevärdet.  Detta är dock en 
subjektiv bedömning som påverkas till stor del av respondentens erfarenhet och 
kunskap vilket till viss del kan förklaras med det Scott (2000) skriver om den kognitiva 
pelaren. Vi tror också att detta kan bero på att vid byte av processer kommer tillgången 
inte bringa något värde och då är det ingen mening att beräkna nyttjandevärdet för 
företaget men att tillgången fortfarande kan ha ett marknadsvärde för att den kan 
användas av andra företag och därför beräknas nettoförsäljningsvärdet.    
 
En annan förklaring till detta beteende kan vara att de ser hela företaget som en 
kassagenererande enhet och då blir nyttjande värdet sällan lägre än det bokförda värdet 
för alla tillgångar. Detta resonemang kan kopplas till det Smith (2000) förklarar om 
nyttjandevärdet tillsammans med det som står i RR 17 om kassagenererande enheter.  
 
I företaget A ser vi stor påverkan från det som Scott (1995) benämner som den 
normativa pelaren. Denna pelare skapar ett socialt ramverk som människor förväntas 
agera efter, enligt Scott (1995). Det som var de tydligaste normerna var de rutiner som 
koncernledningen fastställt för företaget med bland annat fastställda nivåer på 
värdeförändringar för att överhuvudtaget göra nedskrivningar samt att 
nedskrivningsbeslut med väsentlig ekonomisk påverkan måste fattas på koncernnivå.  
 
Detta är i överensstämmelse med vad Nilsson (2002) skriver om väsentlighetsprincipen, 
som i sin tur är en norm. Andra tydliga tecken på normativ påverkan var den av 
koncernen fastställda diskonteringsfaktorn. Den ska enligt RR 17 beräknas för varje 
enskild tillgång och tid. Att företaget nyligen börjat redovisa på objektsnivå och på så 
vis börjat göra noggrannare kontroller av tillgångarna för att på ett mer korrekt sätt 
matcha intäkter med kostnader visar på ett tydligt inflytande av matchningsprincipen 
(Artsberg, 2003) och försiktighetsprincipen (Riahi-Belkaoui, 2000). 
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5.2 Företag B 
 
På nedskrivningsområdet finns det tvingande regler i form av vad som står i ÅRL. Även 
Företag B tillämpar ÅRL och detta kan förklaras med det Scott (1995) säger om den 
reglerande pelaren.  
 
I företag B ser vi en stark påverkan av den normativa pelaren (Scott, 1995) då de 
anställda är hårt hållna med uppställda rutiner om att de skulle ha möten flera gånger i 
månaden. Det finns ett inarbetat mönster att tillgångar inte ska vare sig säljas, trots att 
de har en aktiv marknad för tillgångarna, eller behållas. Tillgångarna ska istället tas bort 
ur balansräkningen och kasseras, om de skadas eller blir tekniskt föråldrade, för att inte 
gynna konkurrenter.  
 
Detta beteende kan förklaras med både den normativa pelaren, då det fanns uttalat från 
koncernledningen att det var så de skulle göra, och den kognitiva pelaren som Scott 
(1995) förklarar är att individer imiterar andras beteende och tar saker för givet. De har 
även regler inom företaget att nedskrivningsbeslut med stor ekonomisk betydelse ska 
fattas i samråd med koncernledningen. Ett tecken på ett inarbetat beteende vilket Scott 
(1995) hänför till den kognitiva pelaren, är att företaget inte har ändrat något alls i sina 
rutiner kring nedskrivningar efter implementeringen av RR 17 från FAR 3.  
 
Den grundläggande värderingsprincipen företaget använder sig av när de värderar sina 
tillgångar är främst försiktighetsprincipen (Riahi-Belkaoui, 2000) då de inte vill värdera 
sina tillgångar för högt samt att de vill visa en rättvisande bild. 
 
Vid tillämpningen av RR 17 i företag B tittade företaget endast på den inre indikationen 
om tillgången hade skadats, inte på några andra inre eller yttre indikationer som RR 17 
rekommenderar företag att titta på vid bedömning om nedskrivningsbehov finns. När de 
skrev ned en tillgång skrev de ned den till noll och kasserade den, de beräknade inte 
heller några värderingsmetoder som Smith (2000) och Artsberg (2003) tar upp, annat än 
det planmässiga restvärdet på tillgången.  
 
Detta eftersom det krävs antingen att tillgången ska finnas kvar i företaget för att de ska 
kunna beräkna nyttjandevärdet eller att tillgången ska säljas så de kan räkna ut 
nettoförsäljningsvärdet (Smith, 2000). En annan påverkandefaktor som gör att företag B 
inte beräknar återvinningsvärdet är det att de ser hela företaget som en kassagenererande 
enhet, vilket gör att nyttjandevärdet sällan blir lägre än det bokförda värdet för alla 
tillgångar och därför är denna beräkning överflödig. Resonemanget kan styrkas med 
Smiths (2000) diskussion om nyttjandevärdet samt avsnittet om kassagenererande 
enheter i RR 17.  
 
I detta företag ser vi att de inte är så hårt styrda av den reglerande pelaren (Scott, 1995) 
eftersom att de varken beräknar återvinningsvärde eller tittar på fler indikationer. Detta 
anser vi beror på är att det finns så starkt implementerade normer i företaget som säger 
att de ska ha de nyaste maskinerna samt att de inte ska ge konkurrenterna tillgång till 
deras gamla maskiner. Vi kan alltså säga att den normativa pelaren har så stor påverkan 
i företaget att den reglerande pelaren till viss del blir åsidosatt, så trots en bra insyn i lag 
och rekommendation så anser vi att företaget har en dålig tillämpning av dessa. 
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5.3 Företag C 
 
Även i företag C ser vi en påverkan av Scotts (1995) reglerande pelare vad gäller 
tvingande regler då de följer ÅRL och undersöker om det finns ett nedskrivningsbehov 
minst en gång per år och i så fall gör en nedskrivning. 
 
Det finns även tydliga tecken på stark normativ påverkan enligt Scotts (1995) normativa 
pelare då företaget har klara fastställda rutiner för hur arbetet med 
nedskrivningsprocessen ska gå till. Bland annat används en fastställd modell för hur 
beräkning av ett eventuellt nedskrivningsbehov ska gå till, det bara är tillgångar som 
överstiger 200 000 kronor som blir bedömda enligt RR 17. Därför anser vi att det finns 
en tydlig påverkan från normer genom tillämpning av det Nilsson (2002) beskriver som 
väsentlighetsprincipen. 
 
Företag C har inte gjort några nedskrivningar och har inte heller sett några indikationer 
på att nedskrivningsbehov föreligger de senaste åren, trots att de tittar på alla nämnda 
indikationer i RR 17. De kunde därför inte ge några svar på vilka beräkningar de har 
gjort för att konstatera ett nedskrivningsbehov, men kunde ge beskrivningar på hur de 
skulle ha gjort om de hade identifierat ett sannolikt nedskrivningsbehov. Det de då 
skulle ha gjort var att beräkningen av återvinningsvärdet skulle ha skett efter en modell 
som KPMG tagit fram.  
 
5.4 Jämförelse 
 
I vår undersökning fann vi i alla företagen en viss påverkan av den av Scott (1995) 
kallade reglerande pelaren eftersom de följde lagen ÅRL och gjorde en bedömning om 
nedskrivningsbehov förelåg minst en gång per år samt att de skrev ner tillgången om det 
fann ett sådant behov.  Detta stöds av revisorerna som menar att större företag gör det 
minst en gång per år, förmodligen varje kvartal. 
 
Vi fann dock en väldigt stor påverkan av den normativa pelaren (Scott, 1995) i alla 
företagen. En del hade ”mjuka” normer som var mer demokratiska och där de 
diskuterade fram hur de skulle göra samt skapade egna normer. En del hade mer 
”hårda” normer där rutinerna var hierarkiskt fastställda på koncernnivå. Vi fann även i 
två av företagen stor okunskap om RR 17, men att de trots detta tillämpade den till viss 
del indirekt utan att veta om det. Implementeringen av RR 17 ser olika ut i företagen 
men vi ser ett tydligt mönster att de alla tillämpar rekommendationen relativt dåligt. 
 
I vår undersökning har vi sett generella problem med RR 17 bland annat att den är 
svårläst och att företagen ser stora problem med att göra bedömningarna enligt 
rekommendationen. Detta resonemang styrks av revisor E som sa att RR 17 är en 
oerhört komplex rekommendation.  Han sa vidare att ett annat stort problem är att 
bestämma om nedskrivningsbehovet är bestående. Även revisor D styrker detta med att 
säga att det är svårt att verifiera värdena och att hitta någon substans i beräkningarna. 
 
Företagen följer rekommendationen vad gäller indikationer på nedskrivningsbehov, 
främst tittar samtliga företag på den inre indikationen som handlar när en tillgång blir 
skadad eller tekniskt föråldrad. Resonemanget styrks med revisor E som menar att det 
klart tydligaste fallet angående indikationer om nedskrivning är om tillgången är 
tekniskt föråldrad eller skadad. 
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Ett generellt mönster som vi har sett är att diskonteringsfaktorn är i varje företag 
fastställd på koncernnivå samt att de använde samma procentsats till samtliga tillgångar. 
Detta strider mot RR 17 eftersom diskonteringsfaktorn enligt rekommendationen ska 
fastställas för varje enskild tillgång och bedömningstillfälle.  
 
Samtliga företag ser den minsta kassagenererande enheten som hela företaget. Detta kan 
förklaras med att samtliga tillgångar i dessa processinriktade företag oftast är beroende 
av varandra och det blir då svårt att bryta ut en enskild tillgång från de andra. Detta 
stöds av revisor D som menar att problemet med kassagenererande enheter hanteras på 
olika sätt men att det handlar om bedömningar. När det inte går att fastställa ett värde 
för den enskilda tillgången hanterar företagen problemet som så att det ser hela företaget 
som en kassagenererande enhet. Revisor E förklarar att när de ser hela företaget som en 
kassagenererande enhet och hela företaget genererar ett positivt värde uppstår aldrig ett 
nedskrivningsbehov. Revisor D säger också att det krävs av företagen att de har en 
sådan redovisning som möjliggör identifiering av minsta kassagenererande enhet och få 
företag har dock sådana redovisningar att de kan läsa ut så små detaljer.  
 
Revisor D menar att alla företag kontrollerar om det finns behov för reversering varje 
år, vilket är lagstadgat i ÅRL. Vi såg dock att detta inte riktigt stämde då det endast var 
företag A som sa sig göra en prövning varje år. Detta kan till viss del förklaras det med 
revisor E säger om att revisorer fungerar som ett bollplank för företagen om när sådana 
bedömningar ska göras. 
 
De grundläggande redovisningsprinciperna som företagen sa att de använde sig av var 
försiktighetsprincipen, väsentlighetsprincipen och matchningsprincipen (Riahi-
Belkaoui, 2000, Nilsson, 2002 & Artsberg, 2003). Företagen visste dock inte riktigt vad 
dessa principer innebar och hur de tillämpar dem men genom deras handlande såg vi att 
alla företagen tog hänsyn till matchningsprincipen och väsentlighetsprincipen och att 
det var de som var de mest väsentliga principerna för företagen. Denna bild stämmer 
inte överens med revisorernas, som ansåg att försiktighetsprincipen väger tyngst, men 
stärks med deras uttalande om att företagen inte pratar i dessa termer utan det blir mer i 
resonemang med revisorerna eftersom det i huvudsak är revisorerna som tycker att det 
är viktigt att företagen visar en rättvisande bild.  
 
Vi ser ett klart mönster bland företagen i och med att inget av dem beräknar 
återvinningsvärdet på det sätt som rekommendationen föreskriver. Detta stöds av 
revisorernas bild av verkligheten då de säger att de aldrig har kommit i kontakt med fall 
där företagen räknar ut återvinningsvärde.  
 
Vi fann genomgående i alla företag att de var väldigt förtegna om vilka 
tillgångsvärderingsmetoder de egentligen använder sig av. Detta kan styrkas av ett 
uttalande av revisor D som sa att företagen har ofta en intern redovisning som skiljer sig 
från den externa redovisningen. 
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6 SLUTSATSER   
 
6.1 Diskussion 
 
I vår undersökning har vi sett generella problem med RR 17 bland annat att den är 
svårläst och att företagen ser stora problem med att göra bedömningarna enligt 
rekommendationen samt att de är väldigt dåligt insatta i rekommendationens innehåll. 
 
Dessa problem tydliggörs i det mönster vi har sett bland företagen att inget av dem 
beräknar återvinningsvärdet på det sätt som rekommendationen föreskriver. Vi fann 
genomgående i alla företag att de var väldigt förtegna om vilka tillgångs-
värderingsmetoder de egentligen använder sig av. Det man kan se i företagen vi 
undersökt är att när de värderar sina tillgångar så använder sig de främst av den 
historiska kostnaden när de värderar tillgången i fråga. Vi tror att det beror på att 
företagen vill göra det lätt för sig genom att ta det bokförda värdet minus de 
ackumulerade avskrivningarna för tillgången.  
 
Samtliga företag ser den minsta kassagenererande enheten som hela företaget. Detta ser 
vi som ett problem då det blir svårt att tillämpa RR 17 på enskilda tillgångar eftersom 
en beräkning av återvinningsvärdet förutsätter att företaget först och främst har en 
identifierbar tillgång och att det finns verifierbara kassaflöden. Det andra problemet som 
uppstår när de ser hela företaget som en kassagenererande enhet, är att nyttjandevärdet 
med största sannolikhet aldrig blir mindre än det bokförda värdet så länge företaget går 
med vinst eller har positivt täckningsbidrag. Hade det inte varit så hade det knappast 
varit någon mening med att fortsätta verksamheten.   
 
Således är en möjlig svaghet som vi har sett i rekommendationen att den kanske inte är 
så tillämpbar i processverksamheter, tillika sådana företag vi undersökt. I dessa företag 
är alla tillgångar oftast beroende av varandra i produktionen och därför ser de oftast hela 
företaget som en kassagenererande enhet.  
 
Vidare har vi funnit att företagen följer rekommendationen vad gäller indikationer på 
nedskrivningsbehov. Främst tittar samtliga företag på den inre indikationen som handlar 
om när en tillgång blir skadad eller tekniskt föråldrad. Att denna indikation är den 
viktigaste kan också kopplas till att företagens produktion är processtyrd och att 
tillgångarna ofta är så speciella att de bara har värde för det egna företaget. Därför 
spelar inte de andra indikationerna lika stor roll, speciellt inte de yttre indikationerna.. 
 
Att företagen hade svårt att uttala exakt vilka principer de följer tror vi berodde på att de 
inte är så insatta i principerna, men att de indirekt tillämpar de flesta så som 
försiktighetsprincipen, matchningsprincipen, rättvisande bild och med flera.  
 
Vi fann en väldigt stor påverkan av den normativa pelaren i alla företagen. Revisorers 
arbete och företagens årsredovisningar är ofta föremål för granskning, därför anser vi att 
gällande lagar och normer spelar stor roll i företagens beslutsfattande, främst företagens 
egna normer och rutiner. Till följd av detta kan det sägas att kognition endast i en liten 
utsträckning kan påverka företagens handlingsmönster. Den enda påverkan vi sett av 
den kognitiva pelaren är då vi sett ett tydligt mönster av inarbetat beteende. 
 



SLUTSATSER 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som förslag på fortsatt forskning tycker vi att det skulle vara intressant att studera fallet 
med andra metoder, till exempel kan forskaren skicka ut enkäter till företagen och prata 
med fler revisorer. Detta på grund av att de svar vi fick på intervjuerna inte blev så 
detaljerade som vi hade hoppats på och att vi tror att vi skulle ha kunnat få minst lika 
bra svar på en enkätundersökning. Det skulle också leda till att forskaren kunde 
undersöka en större population och dra mer analytiska generella slutsatser. Vi fick även 
den uppfattningen att revisorerna var mer insatta i ämnet än företagen.  
 
Som ett annat förslag att forska kring kan tänkas vara att göra samma undersökning som 
vi gjort men att använda sig av andra teorier till exempel intressentteorin och 
implementeringsteorin. Implementeringsteorin skulle kunna förklara de strukturella 
aspekter av implementeringen av RR 17 som vi sett i vår undersökning. Vi har nämligen 
fått den uppfattningen att kunskaperna om RR 17 ligger högt upp i organisationen 
förmedlas ner igenom organisationen genom företagets egna normer och rutiner. Detta 
betyder att ofta är vägen ner till enhetsnivå lång och knagglig och därför hade det 
kunnat vara intressant att titta på hur företaget bättre kan implementera kunskaperna och 
tillämpningen av RR 17.  Att analysera materialet med intressentteorin hade också 
bättre kunnat förklara faktorer så som varför olika individer påverkas i olika 
utsträckning av regler, normer och kognition och hur stor påverkan företagens egna 
intressen har på beslutsfattandet.  
 
  
 
 
 



REFERENSLISTA 
 

REFERENSLISTA 
 
Artsberg, K. (2003). Redovisningsteori, första upplagan. Malmö: Liber ekonomi.  
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 
 
DiMaggio, Paul J & Powell, Walter W. (1991). The New Institutionalism in 
Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.  
 
Eriksson, L. (1998). Koncernredovisning, nionde upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Falkman, P. (2001). Redovisningens reglering. Lund: Studentlitteratur. 
 
FAR. (2004). FAR: s samlingsvolym 2004.  Stockholm: FAR Förlag AB. 
 
Godfrey, J., Hodgson, A & Holmes, S. (1997). Accounting theory, 3rd edition. Milton: 
Jacaranda Wiley Ltd.  
 
Hallgren, Ö. (1998). Finansiell metodik, tionde upplagan. Helsingborg: Ekonomibok 
förlag. 
 
Holmström, N. (2003). Att läsa och förstå bokslut, andra upplagan. Stockholm: Bonnier 
utbildning.  
 
Johansson, S-E & Heurlin, S. (1996). Behov av bättre vägledning för 
nedskrivningsbeslut. Balans, nr 1/96, sid.22-31.  
 
Johansson, S-E & Samuelson, L. A. (1997). Industriell kalkylering och redovisning, 
upplaga 9:1. Stockholm: Norstedts juridik.  
 
Lundén, B. (1996). Nya årsredovisningslagen. Näsviken: Björn Lundén Information 
AB. 
 
Nilsson, S. (2002). Redovisningens normer och normbildare, andra upplagan. Lund:  
Studentlitteratur.  
 
North, D.C. (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm: SNS Förlag. 
 
Nyllinge, P & Winkvist, M. (2001). Ny rekommendation avseende nedskrivningar 
ställer stora krav på värderingar. Balans, nr 11/01, sid 35-39. 
 
Patel, R & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur. 
 
Proposition 1995/96:10 till Årsredovisningslag (1995:1554). 
 
Riahi-Belkaoui, A. (2000). Accounting theory, 4th edition. London: Academic Press. 
 
Rundfelt, R. (2000). Tendenser i börsbolagens årsredovisningar. Stockholm: 
Bokföringsnämnden. 

 



REFERENSLISTA 
 

Scott, R.W. (1995). Institutions and Organizations. Thousands Oak: Sage Publications. 
 
Scott, R.W. (1998). Organizations: Rational, Natural and Open Systems. New Jersey: 
Prentice Hall. 
 
Smith, D. (2000). Redovisningens språk, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svenning, C. (2003). Metodboken, femte upplagan. Eslöv: Lorentz Förlag. 
 
Svensson, B. & Edenhammar, H. (2000). Årsredovisningslagen, andra upplagan. 
Göteborg: Tholin & Larssons förlag.  
 
Thomasson, J., Arvidson, P., Lindquist, H., Larsson, O. & Rohlin, L. (2000). Den nya 
affärsredovisningen, tolfte upplagan. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Thorell, P. (1999). Företagens redovisning, tredje upplagan. Uppsala: Iustus Förlag. 
 
Thorell, P. (2003). Företagens redovisning, fjärde upplagan. Uppsala: Iustus Förlag. 
 
Thurén, T. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB. 
 
Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. Thousand Oaks: Sage 
publications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 1 

Brev till företag 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter från Luleå Tekniska Universitet som går tredje året på 
ekonomprogrammet med inriktning mot ekonomistyrning. För närvarande 
skriver vi en C-uppsats som behandlar problematiken kring nedskrivningar, 
med tyngdpunkt på Redovisningsrådets rekommendation 17. Se FAR: s 
samlingsvolym 2004, s 1070. 
 
Vår uppsats kommer främst att behandla svårigheter vid identifiering av 
nedskrivningsbehov av materiella anläggningstillgångar. 

 
För att få en rättvisande bild angående hur företag hanterar nedskrivnings-
problematiken i praktiken har vi tänkt göra en intervju med ett antal större 
företag i Norrbotten. 
 
Vi undrar nu om Ni har gjort några nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar under de senaste två åren och om vi i så fall skulle 
kunna få komma och intervjua Er angående våra frågeställningar vid 
lämplig tidpunkt. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
Jonas Landström Fredrik Thyni Erika Wie 
 
 



 

BILAGA 2 

Intervjuguide till företagen 
 

Företag? 
 
Man/kvinna? 
 
Ålder?  

 
Utbildning?  
 
1. Vilken position har Ni? 

 
2. Hur länge har Ni jobbat i företaget?  
 
3. Hur lång erfarenhet har Ni av att arbeta med redovisningsfrågor? 
 
4. Hur lång erfarenhet har Ni av att göra nedskrivningar? 

 
5. Hur stora anläggningstillgångar finns i företaget?  

 
6. Finns det fastställda rutiner kring nedskrivningar i Ert företag i dagsläget?  
 
7. På vilken nivå i Ert företag fattas beslut om nedskrivningar? 
 
8. Vilka anser Ni vara de mest väsentliga problemen rörande nedskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar? 
 
9. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med RR 17? 
 
10. Vilken av följande alternativ är vanligast att Ni skriver ner? 
 

Goodwill    Anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Annat 
 

11. Vilka grundläggande redovisningsprinciper (exempelvis försiktighetsprincipen, 
matchningsprincipen, realisationsprincipen osv.) tillämpar företaget vid 
nedskrivning av materiella anläggningstillgångar? Vilken anser du väger tyngst 
och varför? 

 
12. Hur ofta sker en bedömning om nedskrivningsbehov föreligger? 
 
13. I RR 17 så finns några exempel på indikationer om en värdenedgång. 

Vilken/vilka         
      indikationer har störst respektive minst betydelse för Ert företag? 

 
• Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av andra 

orsaker än tillgången ålder eller normala användningssätt. 
• Väsentliga förändringar i teknologi, marknadsförutsättningar eller i den 

ekonomiska och legala miljön har inträffat under perioden med negativ 
effekt på den marknad som tillgången är avsedd på



 

• Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar har 
ökat under perioden på ett sätt som kan förväntas påverka 
diskonteringsfaktorn vilket medför att tillgångens nyttjandevärde minskat 
väsentligt. 

 
• Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet. 

 
• Tillgången är tekniskt föråldrad eller har skadats. 

 
• Betydande förändringar har ägt rum under perioden som på ett negativt sätt 

påverkar möjligheten att utnyttja tillgången för avsett ändamål. Exempelvis 
ändrade marknadsförutsättningar för Era produkter. 

 
• Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre än 

vad som tidigare antagits. 
 

14. Övriga indikationer som kan vara aktuella för Ert företag? 
 
15. Finns det en aktiv marknad för Era materiella tillgångar? 

 
16. Hur beräknar Ni återvinningsvärdet? 
  
17. Hur beräknar Ni nettoförsäljningsvärdet om det inte finns en aktiv marknad eller 

om inget avtal om försäljning finns? 
 

18. Hur bestämmer Ni nyttjandevärdet? 
 

19. Vilka antaganden görs när Ni bedömer de framtida kassaflödena? 
 

20. Hur bestämmer Ni diskonteringsfaktorn? 
 

21. Hur hanterar Ni problemet med kassagenererande enheter, när det inte går att 
fastställa ett värde för den enskilda tillgången? 

 
22. Hur ofta prövar Ni om det behövs en reversering och i så fall hur går en sådan 

prövning till? 
 
 
Tack för Er medverkan! 

 
 

Jonas Landström Fredrik Thyni Erika Wie



 

BILAGA 3 

Intervjuguide till revisorerna  
 

Man/kvinna? 
 
Ålder?  

 
Utbildning?  
 
Auktoriserad/Godkänd Revisor? 

 
1. Hur länge har Ni arbetat som revisor? 
 
2. Hur länge har Ni arbetat med nedskrivningsfrågor? 
 
3. Vilka anser Ni vara de mest väsentliga problemen rörande nedskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar för företagen? 
 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar tycker Ni att det finns med RR 17? 
 
5. Vilken av följande alternativ anser Ni är vanligast att företagen skriver ner? 
 

Goodwill    Anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Annat 
 

6. Vilka grundläggande redovisningsprinciper (exempelvis försiktighetsprincipen, 
matchningsprincipen, realisationsprincipen osv.) anser Ni att företagen tillämpar 
vid nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar? Vilken anser ni väger 
tyngst och varför? 
 

7. Hur ofta anser Ni att företagen gör en bedömning om nedskrivningsbehov 
föreligger? 

 
8. I RR 17 så finns några exempel på indikationer om en värdenedgång. 

Vilken/vilka         
      indikationer bedömer Ni har störst respektive minst betydelse för företagen? 

 
• Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av andra 

orsaker än tillgången ålder eller normala användningssätt. 
 
• Väsentliga förändringar i teknologi, marknadsförutsättningar eller i den 

ekonomiska och legal miljön har inträffat under perioden med negativ effekt 
på den marknad som tillgången är avsedd på. 

 
• Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar har 

ökat under perioden på ett sätt som kan förväntas påverka 
diskonteringsfaktorn vilket medför att tillgångens nyttjandevärde minskat 
väsentligt. 

 
• Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet.



 

• Tillgången är tekniskt föråldrad eller har skadad. 
 

• Betydande förändringar har ägt rum under perioden som på ett negativt sätt 
påverkar möjligheten att utnyttja tillgånge för avsett ändamål. Exempelvis 
ändrade marknadsförutsättningar för Era produkter. 

 
• Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre än 

vad som tidigare antagits. 
 

9. Övriga indikationer som Ni tror kan vara aktuella för företagen? 
 

10. Hur är det vanligast att företagen beräknar återvinningsvärdet? 
 

• Hur bestämmer de nettoförsäljningsvärdet? 
 

• Hur bestämmer de nyttjandevärdet? 
 

– Vilka antaganden görs när företagen bedömer de framtida kassaflödena? 
 

– Hur bestämmer de diskonteringsfaktorn? 
  

11. Hur brukar företagen beräkna nettoförsäljningsvärdet om det inte finns en aktiv 
marknad eller om inget avtal om försäljning finns? 

 
12. Hur hanterar företagen problemet med kassagenererande enheter, när det inte går 

att fastställa ett värde för den enskilda tillgången? 
 
13. Hur ofta prövar företagen om det behövs en reversering och i så fall hur går en 

sådan prövning till? 
 
 
 

Tack för Er medverkan! 
 
 

Jonas Landström Fredrik Thyni Erika Wie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




