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Abstract 

The increasing globalization and internationalization results in that financial reports are more 

important for comparing the financial position of different organizations. Therefore, the 

ability to compare the reports becomes more important, for example, to make investment 

decisions. However, this can be difficult to do when organizations follow different 

accounting regulations, such as the IASB's IFRS and FASB's US GAAP. 

This study aims to map and analyze the differences between IFRS and US GAAP regarding 

the recognition of tangible fixed assets. The focus is on depreciation and impairment, i.e. the 

standards IAS 16, IAS 36 and ASC 360. Furthermore, the study aims at studying the 

harmonization between the two regulations as well as whether the standards are based on 

rules or principles. This is done through an abductive research effort and a qualitative 

examination effort, mainly through document analysis. The harmonization and whether the 

standard is considered to be based on rules or principles is presented in a figure constructed 

from the dimension theory. In addition, two cases were constructed to exemplify and clarify 

the major differences between the regulations. 

The conclusions drawn in this paper are that IFRS is based on principles, but that rules 

sometimes occur as clarifications, and that US GAAP is rule based. Among the depreciation 

standards there were no major differences which led to the conclusion that the regulation is 

harmonized in this area. The most significant difference identified is that IFRS allows an 

impairment to be recovered, while US GAAP prohibits it entirely. We also found differences 

in impairment between the comparative value used to determine the need for impairments 

and the design of the standards. The result shows that the regulations can be considered 

harmonized despite minor differences in the norms, both in terms of content and in the 

wording. This as the differences are considered to be so small that the information in the 

financial statements is not affected too much in a broader context. 
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Sammanfattning 

Den ökande globaliseringen och internationaliseringen medför att finansiella rapporter får en 

större betydelse för att jämföra olika organisations finansiella ställning. Möjligheten till att 

kunna jämföra rapporterna blir därför viktigare för att till exempel ta investeringsbeslut. Det 

kan dock vara svårt att göra när organisationer följer olika redovisningsregelverk, till 

exempel IASB:s regelverk IFRS och FASB:s regelverk US GAAP.  

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera skillnader mellan IFRS och US GAAP 

beträffande redovisningen av materiella anläggningstillgångar. Fokus läggs på avskrivningar 

samt nedskrivningar, det vill säga standarderna IAS 16, IAS 36 samt ASC 360. Vidare 

studeras harmoniseringen mellan de båda regelverken samt om normerna är baserade på 

regler eller principer. Detta görs genom en abduktiv forskningsansats och en kvalitativ 

undersökningsansats, främst genom dokumentanalys. Harmoniseringen och huruvida 

standarden anses vara baserad på regler eller principer presenteras i en figur baserad på 

dimensionsteorin. Dessutom konstruerats två typfall för att exemplifiera och tydliggöra de 

största skillnaderna mellan regelverken.  

Slutsatserna som dragits i denna studie är att IFRS är principbaserat, men att det förekommer 

regler ibland som förtydliganden, och att US GAAP är regelbaserat. Bland avskrivningarna 

återfanns inga större skillnader vilket ledde fram till slutsatsen att regleringen är 

harmoniserad inom detta området. Den största skillnaden som identifierats är att IFRS tillåter 

att en nedskrivning återvinns, medan US GAAP förbjuder det helt. Vi fann även skillnader 

angående nedskrivningar mellan det jämförelsevärde som används för att avgöra 

nedskrivningsbehovet samt utformningen i normerna. Resultatet visar att regelverken kan 

anses vara harmoniserade trots mindre skillnader i normgivningen, både innehållsmässigt och 

i formuleringarna. Detta då skillnaderna anses vara så små att informationen i de finansiella 

rapporterna inte påverkas allt för mycket i ett större sammanhang.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Redovisningen är utformad för att lämna information som används vid beslutstagande till 

organisationernas intressenter, till exempel aktieägare eller långivare. För organisationens 

ägare och anställda kan viktig information vara lönsamhet och nyckeltal, men även kunder 

och konkurrenter kan vara intresserade av organisationens finansiella ställning (Hajnal 2017, 

s. 29). Vissa branscher har till exempel stora tillgångar i form av materiella 

anläggningstillgångar, såsom fastigheter, transportfordon eller produktionsutrustning. 

Anläggningstillgångar brukas av en organisation i flera redovisningsperioder vilket gör att 

värderingen av dessa kan ha en stor påverkan på de finansiella rapporterna (Marton, 

Lundqvist & Petterson 2016, s. 218). Om organisationers finansiella rapporter är utformade 

på ett lämpligt sätt påverkar de effektiviteten på kapitalmarknaden såväl som fördelningen av 

ekonomiska resurser. Går större organisationer i konkurs påverkas inte bara deras investerare 

och anställda på ett negativt sätt, utan även hela världsekonomin kan komma att påverkas 

(Tweedie & Seidenstein 2005, s. 589).  

Grunderna i en effektiv utformning är att redovisningsstandarden är konsekvent, visar 

organisationens verkliga situation och att det finns en tillsynsmyndighet som ser till att 

regelverket efterlevs (Tweedie & Seidenstein 2005, s. 590). Alla länders inhemska 

lagstiftning och redovisningsnormer tillåter dock olika hanteringar av samma information. 

Detta kan bero på ländernas historia, politiska-, ekonomiska- och sociala struktur samt 

teknologiska nivå (Ampofo & Sellani 2005, s. 220). Den ökande globaliseringen är en viktig 

anledning till att jämföra olika organisationers rapporter. Globaliseringen har även medfört 

behovet av harmoniserade regelverk för att ge bättre och mer likartad information från olika 

företag (Hajnal 2017, s. 30). 

Som en följd av Europeiska Unionens (EU:s) beslut 2002 att införa ett gemensamt 

redovisningsregelverk för alla börsnoterade organisationer i medlemsländerna accepterades 

International Accounting Standards Boards (IASB:s) regelverk International Financial 

Reporting Standards (IFRS) (Deegan & Unerman 2011, s. 100). Den så kallade IAS-

förordningen blev sedan tvingande vid koncernredovisning år 2005 (Finansinspektionen 

2006, s. 1). Det är dock inte endast EU-länderna som använder sig utav IFRS. Idag applicerar 

över 160 länder över hela världen dess redovisningsstandarder (IFRS 2018a).  

USA utformar däremot sina finansiella rapporter efter sitt egna regelverk United States 

Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Financial Accounting Standards 

Board (FASB) står bakom dessa bestämmelser. Amerikanska Securities and Exchange 

Commission (SEC), en myndighet motsvarande svenska finansinspektionen (Carlsson 1999), 

har delegerat ner sin makt till FASB som får ansvara för det ordinära arbetet med 

redovisningsstandarderna och dess efterlevnad (Shamrock 2012, s. 1).  

FASB:s regelverk US GAAP anses bestå av regelbaserade redovisningsstandarder och 

IASB:s regelverk IFRS av principbaserade redovisningsstandarder. IFRS kräver på grund av 

detta mer professionell hjälp att tolka standarderna eftersom principer upplevs som mer 

komplicerade än regler (Bennett, Bradbury & Prangnell 2006, s. 192). Skillnaderna mellan 

dessa två regelverk ligger till grund för strävan efter en harmonisering av dem, eftersom det 

underlättar jämförbarheten mellan organisationer med olika nationella hemvistelsers 

finansiella rapporter (Nobes & Parker 2006, s. 75).  
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1.2 Problemdiskussion 

Det har förts många debatter kring om redovisningsstandarder ska vara princip eller 

regelbaserade. Detta främst på grund av de bokföringsskandaler som förekommit, exempelvis 

Enron och WorldCom (Tweedie 2007, s. 4). WorldComs konkurs var en följd av avslöjande 

om bristande redovisning gällande investeringar i materiella anläggningstillgångar, där 

löpande underhåll av tillgångar redovisats som nya investeringar (Marton, Lundqvist & 

Pettersson 2016, s. 219). Resultatet från bokföringsskandalerna har lett till en ökning av 

principbaserade regelverk, eftersom skandalerna har förklarats ha uppkommit genom att 

företagen har följt det amerikanska regelbaserade regelverket. Redovisningsregelverket har 

då tolkats som att om en händelse inte finns reglerad, så anses den vara tillåten (Johansson 

2010, s. 78).   

De flesta redovisningsstandarderna, både inom US GAAP och IFRS, är till en viss del 

regelbaserade då de innehåller regler som ska följas vid rapportering av specifika 

transaktioner (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 682). Redovisningsstandarder behöver 

både regel- och principbaserade normer för att komplettera varandra i större utsträckning 

(Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134). En standard som är helt baserad på principer kan 

inte existera då regler krävs för förtydliganden så att redovisningsmässiga fel inte 

uppkommer (Bennett, Bradbury & Prangnell 2006, s. 198). Detta eftersom inkluderandet av 

fler regler i regelverket ökar detaljnivån och tydligheten som kommuniceras av en standard 

(Nelson 2003, s. 94). Användandet av principbaserade standarder kommer att leda till att 

kompetensen hos redovisningsbranschen samt efterfrågan på den kommer att förändras då 

ökad professionell redovisningshjälp kommer att behövas för att tolka principerna 

(Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 4). Införande av principbaserade standarder leder dock 

till att revisorer kommer att försöka finna regler i regelverken för att få vägledning i 

utförandet av deras arbete (Schipper 2003, s. 69).  

På grund av att det finns skillnader mellan de regelbaserade och de principbaserade 

regelverken har det lett till att harmonisering och samordning av US GAAP och IFRS har 

blivit ett stort arbetsområde (Nobes & Parker 2006, s. 75). Skillnaden mellan de olika 

redovisningsregelverken kan innebära konsekvenser som både är ekonomiska, sociala, 

positiva och negativa, vilket kan medföra en inverkan på investerarnas beslutstagande 

(Deegan & Unerman 2011, s. 99). IASB:s sätt att gå tillväga vid framtagandet av nya 

standarder grundar sig på principer medan FASB:s sätt grundar sig på regler. Dessa olika 

metoder när det kommer till att utveckla standarder kan leda till brister vid jämförandet 

mellan redovisningsbelopp i finansiella rapporter (Barth, Landsman, Lang, Williams 2012, s. 

72). Många ställer sig dock frågande till harmoniseringen av standarder även om 

internationaliseringen har lett till att länder är mer homogena idag (Carmona & Trombetta 

2008, s. 455). Ett internationellt användande av ett och samma regelverk, till exempel IFRS, 

medför ett monopolövertag (Hail, Leuz & Wysocki 2010, s. 569). 

Det fanns två avsikter med införandet av IFRS år 2005. Det första var att det skulle ge 

högkvalitativa finansiella rapporter samt upplysningar. Det andra var att fördelar skulle 

genereras vid jämförbarheten mellan finansiella rapporter mellan olika länder. En enhetlig 

uppsättning av redovisningsstandarder skulle minska informations-, anskaffnings- och 

bearbetningskostnaderna som uppstått för att förstå de olika redovisningsspråken 

(Petaibanlue, Walker & Lee 2015, s. 278). Sedan omorganisationen 2002 har det legat ett 

stort fokus kring harmoniseringen av regelverken US GAAP och IFRS. Det har även legat 

fokus kring Norwalkavtalet, ett avtal mellan FASB och IASB där de två styrelserna gått 

samman för en konvergensmodell där syftet var att upprätta högkvalitativa standarder 

(Hughes, Larson, Sander & Xiques 2017, s. 1). Syftet med konvergensprojektet mellan IASB 
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och FASB var att redan befintliga standarder skulle konvergeras samt att de skulle arbeta 

tillsammans på långsiktiga projekt för att framställa nya internationella 

redovisningsstandarder (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 154).  

FASB och IASB har därför arbetat tillsammans för att bland annat ta fram gemensamma, 

harmoniserade standarder för intäktsredovisning, IFRS 15 och ASC 606, samt leasing, IFRS 

16 och ASC 840. Trots detta samarbete finns det äldre standarder som ännu inte är 

harmoniserade. Här återfinns de standarder som gäller för redovisning av materiella 

anläggningstillgångar. De materiella anläggningstillgångarna går under benämningen IAS 16 

– Property, Plant and Equipment och IAS 36 – Impairment of Assets i det internationella 

regelverket IFRS, samt ASC 360 – Property, Plant and Equipment i US GAAP (IFRS 2017; 

US GAAP 2015). Problemdiskussionen mynnar därför ut i följande frågeställningar. 

 

1.3 Frågeställning 

• Vilka är de mest väsentliga skillnaderna mellan IFRS:s och US GAAP:s standarder 

vid redovisning av materiella anläggningstillgångar beträffande avskrivningar och 

nedskrivningar? 

• Kan normerna gällande materiella anläggningstillgångar anses vara princip- 

respektive regelbaserade samt föreligger det någon harmonisering?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara de skillnader som finns mellan IASB:s 

regelverk IFRS och FASB:s regelverk US GAAP beträffande redovisning av avskrivningar 

och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Vidare är syftet med denna uppsats 

att kartlägga hur princip- eller regelbaserat respektive regelverk är, samt hur harmoniserad 

normgivningen är mellan de olika regelverken.  

 

1.5 Avgränsningar 

De standarder som kommer att granskas är de standarder som reglerar avskrivningar och 

nedskrivningar, det vill säga IAS 16, IAS 36 samt ASC 360. Studien baseras dessutom på det 

rättsläge som gällt den 21 maj 2018.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen kommer i fortsättningen att disponeras på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs 

arbetets metodval, valda sätt att gå till väga samt hur studien har utförts. Kapitel 3 kommer att 

redogöra för den teoretiska referensramen. Kapitlet avser att ge en grundläggande förståelse 

genom relevant teori om internationella skillnader i redovisning samt harmonisering av olika 

regelverk. I kapitel 4 kommer empirin att presenteras och analyseras löpande. Vidare 

presenteras två typfall som förtydligar regelverkens normer. I kapitel 5 kommer en diskussion 

att föras av resultatet, vilket sedan kommer att leda fram till studiens slutsatser.  
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2 Metod 

2.1 Inledning  

I detta kapitel kommer tillvägagångsättet att presenteras för hur materialet i denna uppsats har 

samlats in, samt vilka val av metoder som har gjorts för genomförandet av denna studie. 

Detta följs även av motiveringar av de val som gjorts. Vidare kommer det att diskuteras om 

graden av trovärdighet i de källor som valts att tillämpas i uppsatsen men även hur författarna 

av denna uppsats valt att tillämpa de olika källorna och vilken påverkan som medförts av 

skribenterna.  

 

2.2 Forskningsansats 

I denna uppsats har en komparativ analys genomförts mellan det internationella regelverket 

IFRS och det amerikanska regelverket US GAAP:s standarder, gällande redovisning av 

avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Det finns tre sätt att ta 

sig an ett forskningsproblem (Patel & Davidson 2011, s. 23). Dessa ansatserna för att ta sig 

an forskningsproblem och dra slutsatser från den empiriska studien, benämns som deduktiv, 

induktiv och abduktiv ansats (Söderbom & Ulvenblad 2016, s. 39). En induktiv ansats syftar 

till att gå från empiri till teori, medan en deduktiv ansats går från teori till empiri (Jacobsen 

2002, ss. 34–35). I denna uppsats används en abduktiv ansats som anses ligga mellan 

induktionens subjektivitet och deduktionens objektivitet och arbetar ömsesidigt mellan 

grundansatserna (Söderbom & Ulvenblad 2016, s. 40). Detta på grund av att uppsatsen 

bygger på empirin som består av redovisningsstandarderna. Empirin jämförs och analyseras 

mot uppsatsens teoretiska referensram som främst grundas på vetenskaplig information 

såsom vetenskapliga artiklar, teorier samt de grunder för de standarder som anges. 

Referensramen analyseras även mot huruvida empirin och skillnaderna mellan redovisningen 

stämmer överens med teorin. Empirin tolkas dessutom med hjälp av teorin. Genom att 

tillämpa detta tillvägagångsätt i denna uppsats skiftar vi mellan de två grundansatserna vid 

genomförandet.  

 

2.3 Undersökningsansats 

Syftet med denna uppsats är att granska IFRS:s och US GAAP:s standarder gällande 

materiella anläggningstillgångar för att se vilka skillnader som finns i de två olika 

regelverken gällande avskrivningar och nedskrivningar. Det finns två olika 

undersökningsansatser. Den ena ansatsen är kvantitativ och innebär att materialet bearbetas 

numeriskt och data behandlas och analyseras genom statistik, det vill säga att i olika tabeller 

och diagram sammanställa materialet (Patel & Davidson 2011, ss. 111–112). Den andra 

ansatsen är den kvalitativa och innebär främst att en tolkning av textmaterial sker (Patel & 

Davidson 2011, s. 111). Denna ansats kännetecknas av att man får en mer öppenhet och 

närhet till det man studerar (Jacobsen 2002, s. 142). Då det i denna uppsats används 

textmaterial i form av lagtext, vetenskapliga artiklar samt litterära verk för att basera studiens 

slutsatser på, leder detta fram till att vi har gjort en kvalitativ studie och därför använt oss av 

en kvalitativ ansats. 

Eftersom det redan existerar information och kunskap inom det område som studeras i denna 

uppsats anses denna studie vara beskrivande, det vill säga att det är en deskriptiv 

undersökning. Vid sådana här studier så avgränsar man sig till några delar av de fenomen 
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som man vill studera (Patel & Davidson 2011, ss. 12–13). I vår uppsats är avgränsningen de 

skillnader som föreligger mellan de olika regelverken gällande avskrivningar och 

nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar, men även huruvida standarderna är 

princip- eller regelbaserade samt om en harmonisering kan tänkas existera till viss del trots att 

standarderna officiellt inte har blivit harmoniserade med varandra.  

 

2.4 Datainsamling  

Det finns två olika former av data att samla in. Dessa två former är primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är den data som samlas in från grundkällan, det vill säga för första 

gången. Detta kan till exempel ske genom observationer, intervjuer men även enkäter 

(Jacobsen 2002, s. 152). Det leder till att den information som inte ses som primärdata ses 

som sekundärdata (Patel & Davidson 2011, s. 69). I denna uppsats har främst sekundärdata 

använts såsom vetenskapliga artiklar, redovisningsnormer samt lämplig litteratur inom det 

ekonomiska och juridiska området. Sekundärdata är redan befintlig information som är 

insamlad av andra och kommer därför inte från själva grundkällan, vilket innebär att data 

insamlats i ett annat syfte än det syfte som driver författarna (Jacobsen 2002, s. 152; David & 

Sutton, 2011, s. 29). Materialet kan därför behöva anpassas eller kompletteras för att vara 

relevant till författarnas syfte. 

Den digitala data har samlats in genom sökmotorerna Retriever samt Google Scholar. För att 

ta fram de vetenskapliga artiklarna som tillämpas i denna uppsats har relevanta nyckelord för 

ämnet använts, till exempel principal agent teori, PAT, princip- och regelbaserade standarder, 

materiella anläggningstillgångar, FASB, IASB, IFRS, US GAAP, harmonisering, IAS 16, 

IAS 36, ASC 360. Dessa ord har sökts på både engelska och svenska för att ge ett bredare 

resultat av träffar på relevanta artiklar. Det använda materialet har dessutom blivit peer-

reviewed granskade för högre tillförlitlighet. 

Regelverken har hämtats från IASB:s hemsida ifrs.se och från FASB:s hemsida asc.fasb.org. 

IASB:s standarder hämtades hem i PDF format, medan för FASB:s normer användes 

hemsidan och standarderna online. Dessa standarderna anses vara trovärdiga då de är tagna 

från grundkällan och grundutgivarna, eftersom det skulle skada normgivarnas trovärdighet 

om de publicerade felaktigt material.   

De kvalitativa egenskaperna för IASB är hämtade från IASB:s hemsida i formatet PDF. 

Dessa kvalitativa egenskaper publicerades år 2001. Anledningen till att denna version 

tillämpats, och inte den nya föreställningsramen som publicerades våren 2018, är att 

standarderna som analyseras i denna uppsats är utformade efter föreställningsramen från 

2001. De kvalitativa egenskaperna för FASB är hämtade från deras hemsida och 

uppdaterades år 2010. Denna version har valts att användas på grund av att standarden ASC 

360 som används i denna uppsats är reviderad 2011 och trädde i kraft 2012 vilket medför att 

denna standard är grundad i och följer den senaste publicerade versionen av de kvalitativa 

egenskaperna.  

 

2.5 Studiens genomförande 

Inledningsvis gjordes en inläsning av material inom det aktuella området för att ge oss en 

bred bild av problematiken med skillnader mellan olika regelverk inom redovisning samt 

vilka standarder som ännu inte blivit harmoniserade av IASB och FASB. Därefter började 

insamlandet av data genom dokumentanalys av litteratur och vetenskapliga artiklar för att få 
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fram trovärdig information till referensramen. De kvalitativa egenskaperna för IASB är 

hämtade från föreställningsramen från IASB översatt till svenska, medan FASB:s kvalitativa 

egenskaper är översatta samt tolkade från den amerikanska föresällingsramen. 

När bakgrundsfakta och referensram var utformad gjordes en ny dokumentanalys av 

standarderna från de olika regelverken för att hitta skillnader mellan dem i redovisningen som 

uppstår vid av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar samt mellan 

definitionerna av en materiell anläggningstillgång. Analysen som gjorts på det insamlade 

materialet grundas i studiens frågeställning, syfte samt lagtext från de aktuella standarderna. 

Redovisningsnormerna anses vara empiri då det är standarderna som granskas i denna 

uppsats och redovisas i originalform på engelska då de inte fanns tillgängliga på svenska. 

Materialet har ställts mot varandra för att undersöka skillnaderna mellan normernas innebörd 

och utformning. Dessa skillnader har sedan kopplats till referensramens teori för att se om det 

finns en överensstämmelse med empirin, men även tolkats med hjälp av teorin.  

För att illustrera hur harmoniserade standarderna kan anses vara har en figur tagits fram 

baserad på dimensionsteorin1. För att komma fram till standardernas grad av harmonisering, 

principbasering eller regelbasering har några kriterier använts för att kunna placera 

standarderna i figuren. Första kriteriet var att se hur normen är skriven och vilken 

formulering som används. Andra kriteriet var att utgå ifrån teorin om regel- och 

principbaserade normer och det tredje kriteriet var att bedöma hur pass harmoniserade 

normerna kan anses vara mellan regelverken.  

Därefter konstruerades två typfall för att exemplifiera och förtydliga de skillnader som 

hittades mellan standarderna, vilket kan påverka redovisningen i de finansiella rapporterna i 

olika utsträckning. Typfall 1 behandlar avskrivningar och belyser skillnaden mellan de olika 

avskrivningsmetoderna som kan tillämpas, vilket kan medföra en skillnad mellan 

avskrivningsåren. Typfall 2 visar på skillnaden som uppkommer på grund av de olika 

regleringarna av nedskrivningar i regelverken IFRS och US GAAP.  

Detta har lett fram till studiens diskussion och slutsatser angående hur redovisningen i ett 

principbaserat och i ett regelbaserat regelverk skiljer sig åt mellan de standarder som reglerar 

avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. 

 

2.6 Studiens trovärdighet  

När man diskuterar studiers trovärdighet brukar två kriterier tas upp, reliabilitet och validitet 

(Ejvegård 2003, s. 70). Om dessa kriterier är uppfyllda anses risken för felkällor, exempelvis 

att material har tolkats fel, vara låg (Wärneryd 1993, s. 18). 

 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder att studiens resultat ska kunna bli desamma ifall någon annan skulle 

genomföra samma studie på lika villkor som ursprungsförfattarna (Jacobsen 2002, s. 22). 

Eftersom den här studien baseras på skriftliga allmänt tillgängliga källor, såsom 

redovisningsnormer och vetenskapliga artiklar, är det väldigt stor chans att andra skulle få 

liknande resultat som det som presenteras i denna studie. Däremot är tolkningarna av 

standarderna subjektiva vilket innebär att alla utgår från sina egna erfarenheter när man tolkar 

                                                           
1 Se rubrik 3.9 Dimensionsteori 
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materialet. Därför skulle det kunna uppstå vissa skillnader ifall studien genomfördes igen av 

någon annan än ursprungsförfattarna.  

 

2.6.2 Validitet 

Validitet avser matchningen mellan den befintliga data och hur verkligheten ser ut (David & 

Sutton 2016, s. 33). Allwood & Eriksson (2017, s.161) förtydligar detta till huruvida studiens 

resultat går att lita på och mäter det som är avsett att mäta. Dessutom ska resultatet vara 

rimligt och motiveras väl av resonemang och slutsatser i studien som inte säger emot 

varandra internt (ibid). Syftet med studien och frågeställningarna har varit utgångspunkten 

vid insamlandet av data. Detta har legat till grund för att avgöra om det insamlade materialet 

är relevant för studien eller inte. Det irrelevanta har därmed sorterats bort och presenteras inte 

i studien. Eftersom typfallen som används för att förtydliga skillnaderna mellan regelverken 

är enkla förklaringar kan de anses vara bristfälliga då all information inte presenteras i dem. 

Detsamma gäller för det urval av normer från redovisningsstandarderna som presenteras i 

empirin. Däremot så förtydligar och underlättar typfallen förståelsen för normgivningen och 

de skillnader som konstaterats. 

Begreppsvaliditet betyder att de begreppen som används i studien motsvarar förhållandet i 

fenomenet som studeras. Begreppet kan både vara smalare och bredare än vad en 

operationalisering kan förklara eftersom det kan tolkas för brett för den egentliga innebörden. 

Begreppet kan även vara för brett för att hela innebörden ska kunna tolkas i studien (Allwood 

& Eriksson 2017, ss. 169–170). Bredden på begreppen spelar roll i denna studie då ord såsom 

harmonisering kan tolkas väldigt brett. Det kan vara svårt att avgöra var gränsen för 

harmoniserat och icke harmoniserat ligger, samtidigt som vi inte granskar hela regelverket 

utan endast utvalda delar. Därför kan vi bara göra en bedömning av de delar som valts ut och 

därmed inte uttala oss om regelverken i helhet.  

 

2.7 Urval 

I en kvalitativ forskning handlar det främst om att få en förståelse som inte är bred utan går 

mer ner på djupet (Boddy 2016, s. 430). I denna uppsats har vi valt att jämföra skillnaderna i 

regelverken IFRS och US GAAP. Därefter har vi valt ut vetenskapliga artiklar som varit 

lämpliga för vårt ämne gällande princip- och regler samt harmonisering. I detta arbete har ett 

urval angetts till vilka standarder som ska studeras i de olika regelverken, alltså de som 

behandlar materiella anläggningstillgångarna gällande avskrivningar och nedskrivningar samt 

de normer som utgör skillnader mellan de olika regleringarna. 

Vid utförandet av empirin i denna uppsats så har urvalet av normer i regelverken gjorts 

genom att endast ta med de punkter i standarderna som anses vara relevanta för syftet och 

som kan få betydelse för redovisningen av de finansiella rapporterna beroende på vilket 

regelverk som tillämpas. I urvalet har de grundläggande punkterna tagits med, det vill säga att 

punkterna för speciella och enskilda fall därmed har uteslutits då de inte anses vara relevanta 

med hänsyn tagen till syftet med studien. De normer som finns med är de punkterna i 

standarderna som kan medföra en skillnad i de finansiella rapporterna. Typfall 1 grundas på 

ett urval av normer som visar hur en avskrivning kan medföra en skillnad i de finansiella 

rapporterna trots att en viss harmonisering föreligger mellan regelverken. Urvalet av de 

punkter av normer som typfall 2 valdes att grundas på är de normer som medför en väsentlig 

skillnad för hur redovisningen mellan standarderna ser ut. 
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2.8 Källkritik 

De offentliga dokumenten samt standarderna som har använts i studien är hämtade från den 

primära källan, organisationens eller myndighetens officiella hemsida. Materialet anses 

därför ha hög trovärdighet då sannolikheten för förvanskade versioner av till exempel lagtext 

är låg. Det är extra viktigt att dokumenten är i originalform eftersom lagtext är en av de 

viktigaste informationskällorna i denna studie.  

De vetenskapliga artiklarna som använts som informationskälla har blivit granskade genom 

peer-review, eller referee-systemet som det även kallas (Friberg 2017, s. 79). Därmed har 

andra personer inom forskningsområdet, förutom artikelförfattaren själv, granskat textens 

innehåll innan artikelns publicering vilket gör att innehållet anses vara trovärdigt. Detta 

eftersom flera olika personer anser att artikelinnehållet förmedlar ny kunskap och anses vara 

god forskning, även om det i texten kan finnas vinklingar eller personliga åsikter som måste 

tas i beaktning vid bedömningen av innehållet (Friberg 2017, ss. 50–51).  

Viss litteratur är lite äldre vilket kan vara en nackdel om informationen idag inte 

överensstämmer med den information som ansågs vara sann när verket publicerades. För att 

undvika sådana felkällor har innehållet som använts granskats och främst använts som källa 

för välkända och etablerade teorier. Detta grundas på antagandet om att teorierna normalt är 

färdigutvecklade i grunden och att kärnan därmed inte förändras med tiden. Teorierna kan 

dock utvecklas och tillämpas på nya områden. Trots detta borde den äldre litteraturen inte 

vara ett problem eftersom att grundteorin används i denna uppsats.  

De webbplatser som använts är främst organisationers officiella hemsidor, till exempel 

FASB:s och IASB:s. På grund av att hemsidor kan uppdateras och förändras närsomhelst utan 

förvarning anses dessa inte vara de säkraste källorna. Därför har vi skrivit ut när 

informationen hämtats till denna uppsats. Däremot talar organisationernas professionella roll 

för att informationen som finns publicerad är korrekt. På grund av osäkerheten har inga 

direkta slutsatser dragits baserat på information hämtad från en webbsida, men använts 

tillsammans med andra källor för att argumentera om dagens redovisningssituation eller för 

att presentera ej resultatavgörande information.  

 

2.9 Etisk reflektion  

I denna uppsats är utgångspunkten att jämföra och redogöra för de skillnader som finns 

mellan de internationella regelverken IFRS och US GAAP gällande materiella 

anläggningstillgångar. Detta utifrån harmonisering och hur princip- och regelbaserade 

regelverk tolkas. Det har därför inte funnits någon anledning att kritisera eller peka ut 

enskilda fall utan syftet har enbart varit att granska de skillnader som finns mellan de olika 

regelverken och göra en jämförelse mellan dem. Alltså läggs det ingen värdering i de 

skillnaderna som återfinns mellan regelverken. De vetenskapliga artiklarna och de litterära 

verken som används i denna uppsats är tillämpade ur ett neutralt perspektiv, det vill säga att 

informationen inte grundas på några personliga åsikter. Vi kan därför förvissa oss om att vår 

uppsats följaktligen inte bör skapa något etiskt dilemma.   
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning  

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska referensram att presenteras med utgångspunkten 

i det ämne som valts att studeras. Detta avsnitt inleds med en övergripande bakgrund om 

regelverken. Vidare introduceras en förklaring av redovisningsprinciper som sedan följs av en 

översiktlig beskrivning av materiella anläggningstillgångar och de olika metoderna som 

tillämpas vid värdering av denna form av tillgångar, men även hur avskrivningar och 

nedskrivningar utförs. Denna del används främst för att ge läsaren en djupare förståelse för 

ämnet. De kvalitativa egenskaperna för både IASB och FASB kommer att tillämpas som ett 

analysverktyg tillsammans med följande delar av kapitlet. En presentation av skillnaden 

mellan principer och regler samt vilka allmänna orsaker som ligger till grund för skillnader i 

redovisningen kommer att ges. Detta följt av en beskrivning av harmoniseringen i 

redovisningen. Slutligen kommer det att redogöras för de teorier som valts att tillämpas i 

denna uppsats. 

 

3.2 IASB/IFRS 

År 1973 bildades den internationella normgivaren IASC (IFRS 2018c). Efter en 

omstrukturering år 2001 byte normgivaren IASC namn till IASB (Johansson 2010, s. 60). 

IASB:s huvudman är Accounting Standards Committee Foundation (IASC Foundation) som 

är en ideell internationell organisation som arbetar för att ta fram och utveckla 

världsomfattande redovisningsstandarder av hög klass (IFRS 2018b). IASC:s mål är att 

utveckla standarder som medför transparens, ansvar och effektivitet för de finansiella 

marknaderna internationellt. Syftet är att bringa förtroende, tillväxt samt finansiell stabilitet 

runt om i världen under lång sikt. Fler än 140 jurisdiktioner kräver idag IFRS:s standarder, 

dock tillåter fler tillämpningen av standarderna (IFRS 2018b). IASB:s standarder ges ut under 

beteckningen IFRS där standardens namn och ordningsnummer anges. Standarder som getts 

ut under tidigare år innan den omfattande omstruktureringen, går under namnbeteckningen 

IAS (Johansson 2010, ss. 60–61). IFRS är en samling av principbaserade standarder som 

betonar substans framför form, detta på grund av att externa ekonomier har ett högre 

incitament och behov av att kommunicera med externa finansiärer (Petaibanlue, Walker & 

Lee 2015, s. 279). 

I juni 2000 gavs ett förslag ut av Europeiska Gemenskaperna (EG) att antagandet av 

IAS/IFRS-bestämmelserna skulle bli obligatoriska under 2005 för alla företag som är 

börsnoterade i Europa (Capkun, Collins & Jeanjean 2016. s. 354). Omkring 7000 företag i 25 

olika länder runt om i Europa gick från inhemska redovisningsregelverk till det 

internationella regelverket IFRS (IFRS 2017). Även om IAS/IFRS antogs 2005, så följde inte 

alla europeiska länder med i utvecklingen. En del länder beslutade att låta de noterade 

företagen tillämpa antingen landets inhemska redovisningsprinciper eller IAS/IFRS. Över 

160 länder, även utanför den europeiska unionen, tillämpar idag IFRS-regelverket, till 

exempel Ryssland, Kina och Australien (IAS 2018; IFRS 2018a). 

IFRS-regelverket infördes för att öka jämförbarheten mellan företag men även för att höja 

kvalitén i redovisning (Petaibanlue, Walker & Lee 2015, s. 278). Här menar författarna 

Carmona och Trombetta (2008, ss. 455, 461) att standarderna som är upprättade enligt IAS 

och IFRS närmar sig harmonisering men att det fortfarande är en lång väg kvar innan 

internationell redovisningskonvergens kommer att uppnås mellan länder.  
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3.3 FASB/US GAAP 

Financial Accounting Standards Board (FASB) är en amerikansk organisation som uppkom 

1973 för att utveckla och publicera redovisningsstandarder. Bland annat den amerikanska 

finansinspektionen, Securities and Exchange Commission (SEC), har utsett FASB till det 

normgivande organet för redovisning. Standarderna som ges ut av FASB går sedan 2009 

under benämningen Accounting Standards Codification (ASC) (FASB 2009). Dessa 

standarder är till för alla organisationer, publika som privata, som följer det amerikanska 

redovisningsregelverket US GAAP (FASB 2018). Utländska organisationer som är noterade 

på den amerikanska börsen tillåts dock applicera IFRS istället för US GAAP sedan 2007 

(Wang & Smith 2009, s. 284). Syftet med FASB:s standarder är främst att ge information till 

användarna av finansiella rapporter, till exempel investerare, för att de ska kunna bedöma 

organisationens framtida kassaflöden (Pelger 2016, s. 53). I US GAAP:s standarder regleras 

specialbranscher var för sig som exempelvis flygbolag i ASC 360–908 och försäkringar i 

ASC 360–944.  

Detta redovisningsregelverk anses bestå av regler som ska följas vid särskilda transaktioner 

(Bennett et al. 2006, s. 190). FASB:s standarder utgår från en tillgång/skuld-synsätt och 

värdering till verkligt värde återkommer allt oftare i de nya standarderna (Benston, Bromwich 

& Wagenhofer 2006, s. 167). Benston et al. (2006, s. 167) anser att detta inte fungerar 

tillsammans, utan att värdering till verkligt värde passar bättre med ett intäkt/kostnad synsätt 

eftersom detta ger mer rättvisande siffror i de finansiella rapporterna.  

 

3.4 Redovisningsprinciper  

3.4.1 IASB:s kvalitativa egenskaper  

De finansiella rapporterna som ges ut av ett företag tillhandahåller information av ekonomisk 

karaktär om den enhet som det rapporteras om. De kvalitativa egenskaperna anger vilka 

former av information som är mest användbara för nuvarande samt potentiella investerare 

gällande beslutsfattning baserad på de finansiella rapporterna som ges ut av de rapporterande 

enheterna (IASB 2001, pp. 12, 24). De finansiella rapporterna tillhandahåller information om 

de ekonomiska resurserna samt de effekter som uppkommer av transaktioner och andra 

händelser som kan innebära en förändring av enhetens fordringar och resurser (IASB 2001, p. 

14). De kvalitativa egenskaperna som IASB:s föreställningsram ger ut gås igenom grundligt 

nedan. 

Begriplighet 

De finansiella rapporterna är skapade med en grundtanke att den som tillämpar rapporten har 

en viss kunskap inom ekonomisk verksamhet. Information som anses vara komplex men 

relevant som beslutsunderlag får inte uteslutas från de finansiella rapporterna om det enda 

skälet som föreligger är svårigheten för vissa användare att förstå informationen (IASB 2001, 

p. 25).  

 

Relevans  

Relevant finansiell information är sådan information som kan ha en inverkan på användaren 

så att denne tar ett visst beslut. Den information som är av finansiell karaktär kan skapa en 

skillnad i beslut om det är ett förutsägbart värde eller ett värde som bekräftar tidigare 

bedömningar eller förändrar utvärderingar som tidigare gjorts. Det är inte nödvändigt att 

presentera informationen som prognoser för att den ska vara användbar. Upplysningar som 
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lämnas angående ovanliga poster påverkar hur tidigare finansiell information presenteras 

(IASB 2001, pp. 26–28).  

 

Väsentlighet  

Väsentlig information anses vara sådan information som innebär att om den skulle uteslutas 

eller anges felaktigt så skulle den ha en inverkan på de primära tillämparnas beslut. 

Informationens relevans kan vara avgörande för om informationen anses vara väsentlig 

(IASB 2001, pp. 29–30).   

 

Tillförlitlighet 

För att informationen ska vara användbar så måste den vara tillförlitlig. Informationen anses 

vara tillförlitlig om den inte är vinklad samt inte innehåller felaktigheter som anses vara 

västenliga. Det måste även tas hänsyn till den osäkerhetsnivå som informationen kan ha 

(IASB 2001, pp. 31–32). Tillförlitligheten värderas utifrån fem utgångspunkter: korrekt bild, 

innebörd och form, neutralt, försiktighet och fullständighet. 

 

Korrekt bild  

För att informationen ska kunna anses vara tillförlitlig måste den ange händelser på ett 

korrekt sätt. Svårigheter kan dock uppstå i att identifiera transaktioner för att kunna mäta och 

presentera informationen rätt (IASB 2001, pp. 33–34).  

 

Innebörd och form  

Den juridiska innebörden av en transaktion behöver inte vara densamma som den 

ekonomiska innebörden. För att transaktioner ska presenteras tillförlitligt måste man ta 

hänsyn till den ekonomiska innebörden för att informationen ska visa en korrekt bild av vad 

som inträffat (IASB 2001, p. 35).  

 

Neutralitet  

Redovisningen ska ge en neutral bild av den finansiella informationen. Det vill säga att bilden 

som ges ska inte vara snedvriden, eller kunna presenteras på ett sådant sätt som kan påverka 

intressenters beslut (IASB 2001, p. 36).  

 

Försiktighet  

För att inte övervärdera tillgångar eller undervärdera skulder ska värderingen göras med 

försiktighet. Detta gäller specifikt när det föreligger en osäkerhet i värderingen eller osäker 

sannolikhet för inträffandet (IASB 2001, p. 37).  

 

Fullständighet  

Informationen skall vara fullständig inom ramen för väsentliga kostnader för framtagandet. 

Ofullständig information är inte tillförlitlig eller relevant (IASB 2001, p. 38).  

  

Jämförbarhet  

För att användare ska kunna jämföra olika organisationers finansiella rapporter ska 

redovisningsprinciper presenteras. Informationen ska ge möjligheter att uppfatta trender i 

organisationens resultat samt upplysa om eventuella förändringar i redovisningsprinciperna. 

För att underlätta detta ska jämförelseuppgifter från tidigare redovisningsperioder presenteras 

(IASB 2001 pp. 39–42).  
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3.4.2 FASB:s kvalitativa egenskaper  

Av FASB:s Statement of Financial Accounting Concepts no. 8 (2010, p. QC1) framgår de 

egenskaper som ligger till grund för användbar redovisningsinformation. Dessa egenskaper 

ska ge intressenterna den mest användbara redovisningsinformationen som finns tillgänglig 

(ibid). Informationen ska främst vara relevant och tillförlitlig, men även jämförbarbar, 

verifierbar, aktuell och förståelig (FASB 2010, pp. QC4-QC5). 

 
Relevant 

Redovisningsinformationen ska vara relevant och ha betydelse för redovisningssituationen 

eftersom den kan vara betydande och avgörande för intressenters beslut. Informationen kan 

vara förutsägande inför framtiden eller bekräftande beroende på vad användaren av de 

finansiella rapporterna är ute efter i sin analys av vissa punkter i rapporterna (FASB 2010, pp. 

QC6-QC10).    

 

Tillförlitlighet  

För att vara användbar måste informationen vara så tillförlitlig att intressenterna kan lita på 

att redovisningsinformationen visar den finansiella ställning som avses presenteras. 

Tillförlitligheten baseras på att informationen ska vara fullständig, neutral och felfri. 

Eftersom perfektion är svåruppnått, menar FASB att de tre egenskaperna ska uppfyllas så gott 

som möjligt. För att göra detta ska beskrivningar och förklaringar om till exempel 

redovisningsmetoder eller hur tillgångar grupperats finnas med i rapporterna. Med neutral 

menas att ingen information ska lyftas fram på ett vis som påverkar användaren att tolka 

informationen på ett visst sätt (FASB 2010, pp. QC12-14). 

 

Jämförbarhet 

Intressenter står inför val såsom att behålla eller sälja aktier i en organisation eller att 

investera i en utav två organisationer. Jämförbarheten mellan olika finansiella rapporter är 

därför viktig för att intressenten ska kunna förstå skillnader och likheter, för att sedan kunna 

ta det bästa beslutet (FASB 2010, pp. QC20-QC21).  

 

Verifierbarhet 

Verifierbarhet används för att säkerhetsställa att redovisningsmetoderna visar det de ska göra. 

För att säkerhetsställa detta ska olika personer kunna komma fram till samma resultat; att 

redovisningen är tillförlitligt presenterad. En direkt verifiering kan vara genom en direkt 

observation såsom att räkna kontanterna i en organisation medan en indirekt verifiering skulle 

kunna vara att man granskar en beräkningsmodell eller räknar om lagervärderingen (FASB 

2010, pp. QC26-QC27).  

 

Aktuell 
Aktuell information menar FASB ska vara tillgänglig i tid för att informationen ska kunna 

påverka till exempel investerares beslut. Redovisningsinformation från en tidigare 

redovisningsperiod kan vara aktuell för att kunna identifiera trender eller liknande, men oftast 

föredras det att informationen är så aktuell som möjligt (FASB 2010, p. QC29).   

 

Förståelig 

En tydlig presentation av redovisningsinformationen och klassificeringar gör den förståelig 

och konsekvent. Viss information kan vara komplicerad att presentera, vilket inte innebär att 

informationen inte ska tas med i de finansiella rapporterna eftersom rapporterna då inte är 

fullständiga. Vid upprättandet av de finansiella rapporterna utgår man ifrån att användarna 
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har en grundläggande förståelse för den informationen som presenteras (FASB 2010, pp. 

QC30-32). 

 

3.5 Materiella anläggningstillgångar  

Tillgångar genererar ekonomiska värden för företaget. Detta eftersom att tillgångar utgör 

grunden i ett företag. Det är dock inte alla tillgångar i ett företag som får redovisas som en 

tillgång i balansräkningen. Det finns tre kriterier för att en tillgång ska kunna betraktas vara 

en tillgång. Första kriteriet är att en resurs väntas innebära ekonomiska fördelar i framtiden 

för verksamheten. Det andra kriteriet är att resursen ska övervakas och kontrolleras av 

företaget. Det tredje kriteriet innebär att resursen ska ha uppstått som en följd av att en 

händelses har inträffat (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 43). En tillgångs 

anskaffningsvärde ska även kunna beräknas på ett sätt som anses tillförlitligt för att ge en 

korrekt bild av redovisningen (Marton, Lundqvist & Pettersson 2016, s. 224). Materiella 

anläggningstillgångar uppfyller vanligtvis dessa kriterier vid anskaffningstillfället (ibid). En 

materiell anläggningstillgång kan exempelvis ses som mark, byggnader, skog eller maskiner, 

men även andra inventarier (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s. 79). Här åsyftas 

regelverken IAS 16 samt ASC 360 som handlar om materiella anläggningstillgångar (IFRS 

2017; US GAAP 2017). Det finns även en del andra standarder som tillämpas vid redovisning 

av materiella anläggningstillgångar exempelvis IAS 36 och ASC 350. 

  

3.5.1 Värderingsmetoder 

Anskaffningsvärdemetoden  

Denna metod går ut på att tillgången redovisas till anskaffningsvärdet efter att ackumulerade 

avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar har dragits av. Värdet som 

redovisas anger inte vad tillgången är värd utan är enbart en formulering för ett 

anskaffningsvärde som är oavskrivet (Marton et al. 2016, s. 226).  

 

Omvärderingsmetoden 

Metoden grundas i vad en tillgång kan ha för värde på balansdagen, och på detta sätt ge 

redovisningen en högre relevans. Denna metod går ut på att tillgången redovisas till det 

verkliga värdet vid omvärderingstidpunkten när efterföljande ackumulerade avskrivningar 

och nedskrivningar har dragits av. Detta kan dock påverka tillförlitligheten av redovisningen, 

vilket har lett till att större krav på tilläggsupplysningar när denna metod används (Marton et 

al. 2016, s. 226).  

 

Verkligt värde  

Värderingsmetoden går ut på att tillgångar och skulder värderas vid varje bokslut till sitt 

verkliga värde (Marton et al. 2016, s. 43). Det verkliga värdet utgör oftast försäljningspriset 

av en tillgång reducerat med de beräknade försäljningskostnaderna det vill säga det så kallade 

nettoanskaffningsvärdet (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch 2015, s. 183). I vissa fall 

kan återanskaffningsvärdet tillämpas som verkligt värde. Återanskaffningsvärdet syftar till 

vad det skulle kosta att återanskaffa tillgången på balansdagen det vill säga den dagen då 

upprättandet av balansräkningen sker (ibid). IFRS 13 är den standard som reglerar 

värderingen till verkligt värde. Denna standard togs fram av IASB för att öka jämförbarheten 

mellan de standarder som tillämpar verkligt värde (Marton et al. 2016, s. 41). IFRS 13 
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behandlar enbart hur värdering till verkligt värde ska utföras (ibid). Den standard som 

reglerar verkligt värde i US GAAP är standarden vid namn 820 (FASB 2015). 

 

3.5.2 Avskrivningar 

Oavsett vilken värderingsmetod som väljs för att tillämpas så förutsätts det att avskrivningar 

ska göras på materiella anläggningstillgångar, dock görs inte avskrivningar på mark. 

Avskrivningarna ska på ett allmänt sätt "fördelas på ett systematiskt sätt över tillgångens 

nyttjandeperiod" (Sundgren et al. 2013, s. 83). Om en materiell anläggningstillgång har en 

nyttjandeperiod som är begränsad så skall en avskrivning göras (Marton et al. 2016, s. 229). 

En kostnadsföring görs av en tillgångs anskaffningsvärde under nyttjandeperioden (ibid). Det 

förväntas att en komponentavskrivning genomförs om anläggningstillgångarna består av 

olika komponenter som väntas ha olika nyttjandeperioder. Detta är främst förekommande när 

det handlar om byggnader (Sundgren et al. 2013, s. 83).  

Avskrivningar som görs på materiella anläggningstillgångar ska reflektera den planerade 

nyttan som företaget kommer att ha av tillgången (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch 

2015, s. 149). Det finns fyra olika avskrivningsplaner: Linjära avskrivningar som innebär att 

lika stora avskrivningar görs varje år samt är den metod som vanligtvis tillämpas. Degressiva 

avskrivningar som innebär att under de första åren görs större avskrivningar än under de 

senare åren. Progressiva avskrivningar innebär att små avskrivningar görs under de första 

åren för att sedan stegvis öka. Sedan finns det även Produktionsbaserade avskrivningar som 

innebär att avskrivningarna görs beroende på den beräknade producerande användningen 

(ibid).  

 

3.5.3 Nedskrivningar 

En nedskrivning har en inverkan på både balansräkningen och resultaträkningen. På 

balansräkningen ligger påverkan i att tillgångens redovisade värde minskar vid en 

nedskrivning och i resultaträkningen ligger den nedskrivningen som en kostnad (Marton et al. 

2016, s. 363). För nedskrivningar används det internationella regelverket IAS 36 och i USA 

använder man de amerikanska standarderna från US GAAP som heter ASC 350 för 

immateriella tillgångar samt regelverket ASC 360 för materiella tillgångar (KPMG 2015, s. 

48). 

IFRS:s standard IAS 36 reglerar de händelser som berör nedskrivningar, exempelvis hur en 

nedskrivningsprövning ska göras samt när en sådan ska genomföras. Även hur beräkningen 

av värdet på en tillgång ska gå till samt hur redovisningen av nedskrivningar skall ske 

regleras av denna standard (Marton et al. 2016, s. 363). En nedskrivning ska göras om 

återvinningsvärdet hos en tillgång är lägre än tillgångens redovisade värde (Sundgren et al. 

2013, s. 39). En nedskrivningsprövning behöver inte genomföras varje år för materiella 

anläggningstillgångar utan endast när en antydan finns för det, det vill säga skulle det uppstå 

en värdenedgång så beräknas återvinningsvärdet (Marton et al. 2016, s. 368). 

Återvinningsvärdet definieras som "det högsta av en tillgångs verkliga värde minus 

försäljningskostnaderna och nyttjandeperioden" (Marton et al. 2016, s. 370). Om tillgångens 

bokförda värde överstiger det framräknade återvinningsvärdet så ska en nedskrivning göras 

med den skillnaden (IAS 36 p. 119).  

US GAAP:s standard ASC 360 reglerar precis som IAS 36 de händelser som uppkommer när 

en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar bör göras men även tillvägagångssättet. 
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IFRS tillämpar ett en-stegs nedskrivningstest där det utgås ifrån en jämförelse mellan en 

tillgångs redovisade värde och tillgångens jämförelsevärde. Jämförelsevärdet består av det 

högsta värdet av återvinningsvärdet och nyttjandevärdet. Återvinningsvärdet innebär det 

högsta av en tillgångs verkliga värde subtraherat med det diskonterade (PWC 2017, s. 6–3).  

US GAAP använder sig av ett två-stegs nedskrivningstest. Steg 1 uppskattar de framtida 

odiskonterade kassaflödena för att jämföra det mot det redovisade värdet. Om det redovisade 

värdet är lägre än de framtida odiskonterade kassaflödena finns det inte något 

nedskrivningsbehov (ASC 360-10-35-17).  Detta kan leda till att en granskning av metoderna 

för avskrivningar och uppskattningar kan behöva genomföras (PWC 2017, s. 6–3). Finns ett 

nedskrivningsbehov går man vidare till steg 2 i nedskrivningstestet för US GAAP för att 

bestämma värdet på nedskrivningen. Det belopp som skall skrivas ner är det värde som utgör 

skillnaden mellan det vekliga värdet och det redovisade värdet (ibid). 

 

3.6 Internationella skillnader i redovisning 

3.6.1 Princip- och regelbaserade regelverk  

Allt sedan bokföringsskandalerna inträffade vid millenniumskiftet har det debatterats om 

redovisningsstandarder ska vara princip - eller reglerbaserade (Wüstemann & Wüstemann 

2010, s. 1). Det har handlat om olika diskussioner och meningsskiljaktigheter kring 

förändringar av reformer som behövs för att normerna ska bli transparanta och meningsfulla. 

Det har därför varit förmånligare att använda regelbaserade redovisningsstandarder än 

principbaserade redovisningsstandarder (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 133). Johansson 

(2010, s. 77) definierar en regelbaserad norm som att den har ett klart rekvisit och en 

rättsföljd som är tydlig. Trots att en norm anses vara regelbaserad så menar Johansson (2010, 

s. 78) att även den ibland behöver tolkas fram på grund av att alla händelser inte regleras. En 

norm som är regelbaserad kan även utgöra en princip vid tillämpningen (Johansson 2010, s. 

77). Johansson (2010, s. 79) definierar en redovisningsprincip som ett utfall av ett företags 

tolkning om hur de har gått tillväga när de kommit fram till en lösning för upprättandet av 

finansiella rapporter. En principbaserad regel karaktäriseras ofta av att de avgörande 

rekvisiten anses vara otydliga (Johansson 2010, s. 77).  

Skillnaden mellan regelverk som är regelbaserade och regelverk som är principbaserade är 

enligt Bennett et al. (2006, s. 190) inte väldefinierat och ligger därför till grund för olika 

tolkningar. De principbaserade standarderna karaktäriseras av tydliga förklaringar om 

avsikter men saknar detaljerade anvisningar för implementering av principerna, medans 

regelbaserade standarder karaktäriseras av att ge fler detaljer kring genomförande och 

efterlevnad (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 681). Detta innebär att regler kan vara en 

säkerhet i ett visst utförande men kan vara osäkert i ett annat utförande (Cunningham 2007, s. 

1425). Exempelvis kan en komplex transaktion som inte direkt finns reglerad skapa en 

osäkerhet (Donelson, Mcinnis, Mergenthaler 2016, ss. 836–837). Detta kan leda till att 

användarna av ett regelbaserat regelverk vinklar händelsen och på så sätt kringgår reglerna, 

vilket leder till att normerna inte går att applicera. Detta kan förklaras genom ett 

regelexempel; om händelse A, B och C inträffar så blir svaret X. Här menar författaren att 

användaren kan manipulera händelsen och vinkla transaktionen så att B, C och D har 

förekommit istället, vilket i sin tur leder till att regeln inte tvunget behöver tillämpas då 

regelns rekvisit inte är uppnådd (Tweedie 2007, s. 7). Enligt Johansson (2010, s. 78) kan ett 

regelbaserat regelverk så som US GAAP tolkas som att om en händelse som inträffat inte är 

reglerad i en standard så anses det som tillåtet.  
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Principer kan ses som otydliga och oklara jämfört med regler, men kan vara lättare att 

tillämpa eftersom det finns en tydlig avsikt med bestämmelsen (Cunningham 2007, s. 1425). 

Detta på grund av att principer och regler förklaras genom en nivå av precision. Regler anses 

vara detaljerade och utge tydliga riktlinjer vilket innebär att regler innehar en högre nivå av 

precision, medan principer ger en vagare vägledning och kräver experters professionella 

omdöme för att kunna tillämpas (Wüstemann & Wüstemann 2010, ss. 14–15). På grund av 

den komplexitet som uppkommer, anlitas experter för att hjälpa bolagen i deras upprättande 

av redovisning eftersom transaktionerna blir allt mer avancerade och anses skrivna på ett 

onödigt komplicerat sätt (Tweedie 2007, ss. 4–5). 

Principbaserade standarder kan tillämpas och tolkas på olika sätt av olika företag gällande 

samma transaktioner, vilket medför att redovisningsstandarderna inte blir konsekvent 

tillämpade. Detta beror på att principer inte medför en tillräckligt tydlig struktur för att kunna 

begränsa de tolkningar som görs av principerna på särskilda händelser och transaktioner. För 

att användandet av redovisningsstandarder ska vara konsekvent så strävar man efter regler, 

som konsekvent måste tas fram av principerna på hög nivå (Wüstemann & Wüstemann 2010, 

s. 16). Anledningen är att principbaserade standarder ofta förlitar sig på tillämparens tolkning 

eftersom de inte kan skrivas för att reglera alla situationer. Tydliga principer förenklar 

tillämpningen för olika branscher samt händelser, men det är viktigt att dessa principer ses 

som en anvisning och inte kan tolkas som en regel av tillämparna. Detta eftersom att det 

anses vara av stor vikt att redovisa hur man har beslutat, samt hur värderingarna har gått till 

så att inga avvikelser förekommer från redovisningens grundprinciper (Tweedie 2007, s. 7). 

En helt principbaserad standard skulle däremot inte kunna existera på grund av att regler 

behövs för att kunna förtydliga och ge ett klargörande så att fel i redovisningsmetoden inte 

uppstår (Bennett et al. 2006, s. 198). Schipper (2003, s. 67) nämner ett visst antal olika 

effekter vid förtydligande anvisningar för applicering. Första effekten är att jämförbarheten 

stiger mellan företagen då de specifika anvisningarna minskar skillnaderna i redovisningen. 

Den andra effekten är ökad verifiering då differensen i mätningarna och antagandena 

reduceras på grund av att upprättarna av de finansiella rapporterna har likartade antaganden, 

samt att revisorerna har samma grundkunskaper. Den tredje effekten innebär mindre 

komplexitet kring tvister beträffande redovisning (Schipper 2003, s. 68).    

Detta leder bland annat till att principbaserade standarder är mindre kostnadseffektiva med 

anledning av den externa experthjälp som krävs för att tillämpa bestämmelserna. 

Regelbaserade standarder är mer effektiva på grund av att vägledning och riktlinjer för hur 

revisorerna ska gå tillväga i sitt utförande av granskning och bedömning redan finns, vilket 

innebär att de inte behöver "återuppfinna hjulet" för återkommande transaktioner (Donelson 

et al. 2016, s. 836). Trots detta är upprättandet av detaljerade regler även de kostsamma att ta 

fram, fast att de är socialt önskvärda när förmånen överstiger dess kostnader (Donelson et al. 

2016, s. 828).  

 

3.6.2 Allmänna orsaker till skillnader i redovisning 

Kulturella normer och beteenden kan ha stor inverkan på det nationella redovisningssystemet. 

Hofstede definierar kultur som "the collective programming of the mind which distinguishes 

the members of one group or society from those of another" (Hofstede 1984, s. 82). Kulturen 

har en psykologisk påverkan på befolkningen vilket kan förklara till exempel ledarens 

beteende, hur beslut tas och vad som anses vara viktigt att redovisa i finansiella rapporter 

(Khlif 2016, ss. 545–547).  
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Hofstedes fyra dimensioner för att definierar kultur används flitig inom litteraturen. Dessa 

dimensioner består av maktdistans, osäkerhetsundvikande, maskulinitet samt individualism. 

Maktdistans visar hur hierarkiskt organisationer är; hur stort avståndet mellan VD:n ner till 

de lägsta medarbetarna är samt hur mycket arbete som delegeras bort från chefer till andra 

medarbetare. Osäkerhetsundvikande visar om samhället vill ha en strukturerad miljö eller om 

den ska vara öppen för förändringar. Det visar även om man vill ha många tydliga regler att 

följa, eller är öppen för tolkningar från till exempel principer. Ledare i områden där 

maskuliniteten är hög sätter vikt på prestation, tävlingsinstinkter och framgång framför 

personliga relationer, livskvalitet och omhändertagande av andra. Om egenskaperna som 

klassas som maskulina inte är vidare starka klassas samhället som feminint istället. 

Individualism definieras av om samhället plagieras av ett vi eller av ett jag tänk; om de 

fokuserar på att klara sig själva eller som de förlitar sig på den omgivande familjen för stöd 

(Kristjánsdóttir, Guðlaugsson, Guðmundsdóttir & Aðalsteinsson 2017, s. 5794). 

 

Andra skillnader i kultur förutom Hofstedes dimensioner kan till exempel vara att vissa 

lägger större vikt vid universella egenskaper såsom ärlighet, medan andra kulturer lägger mer 

vikt vid lojaliteten till personer, även om det innebär att man ljuger för att skydda en annan 

person. Det kan därför vara svårt för organisationer som är verksamma i flera olika länder att 

anpassa sig till de olika kulturerna de stöter på (Ghemawat & Reiche 2011, s. 2). Andra 

kulturella skillnader kan vara religionens syn på alkoholkonsumtion eller landets statsskick i 

form av demokrati eller diktatur (Kristjánsdóttir et al. 2017, s. 5794). Kulturens påverkan på 

individernas personlighet och attityd påverkar även deras attityd i sin yrkesprofession. Alltså 

kommer revisorer från olika kulturer att påverka sin inhemska redovisningsnorm på olika sätt 

på grund av hur deras omgivning varit under deras uppväxt (Gray, 1988, s. 5). 

 

d'Arcy (2001, s. 329) menar att även om många baserar sin klassificering av kultur på 

Hofstedes fyra dimensioner behöver inte dessa vara tillräckliga för att beskriva eller definiera 

en kultur, utan det finns andra faktorer som också påverkar ett samhälles utformning och 

normer. Vidare påpekar d'Arcy (2001, s. 329) att det finns stöd för att kulturen påverkar 

redovisningen på olika nivåer, men även mycket stöd för att det inte finns någon koppling 

överhuvudtaget. 

 

 

3.7 Harmonisering 

Det har under de senaste åren arbetats frekvent med att försöka få de internationella 

regelverken mer harmoniserade för att kunna öka jämförbarheten i redovisningen mellan 

olika länder som tillämpar olika regelverk (Nobes & Parker 2006, s. 75). Baker & Barbu 

(2007, s. 281) menar att harmonisering är en lång process som pågår ideligen där två 

avseenden binds samman. Målet för många revisorer har under de senaste 40 åren varit en 

harmonisering av just de internationella redovisningsstandarderna (Baker & Barbu 2007, s. 

272). Detta då en uppsättning av redovisningsstandarder kan säkerställa att transaktioner 

behandlas och tillämpas på liknande sätt runt om i världen vilket leder till en internationell 

jämförbarhet av finansiella rapporter (Bradshaw & Miller 2008, s. 234). Den globala 

kapitalmarknadens utveckling har medfört att den internationella harmoniseringen av bland 

annat företag som ger ut aktier som handlas på de internationella marknaderna behöver 

tillmötesgå det behov av information som finns hos investerarna i andra länder (Cañibano & 

Mora 2000, s. 350).  

Europeiska kommissionen arbetade under 1970 fram till 1999 med att försöka harmonisera 

redovisningsstandarderna i Europa. Detta gjordes för att få en ökad jämförbarhet i bokslut 
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gällande utformning, värderingar samt allmänna regler för registrering. Det visade sig dock 

att denna process skulle bli långsam då upprättandet av de gemensamma direktiven tog lång 

tid att inrätta (Capkun et al. 2016, s. 354). Carmona & Trombetta (2008, s. 459) menar att 

även om harmoniseringen går framåt så är det fortfarande en bra bit kvar att gå för att uppnå 

jämförbarhet mellan länder och regioner gällande redovisningsåtgärder. Harmoniseringen har 

trots detta gjort stora framsteg på kort tid (Carmona & Trombetta 2008, s. 455).  

De olika tillvägagångssätten FASB och IASB använder sig av vid framtagandet av nya 

standarder, det vill säga användandet av regler eller principer, utgör en anledning till varför 

det uppstått skillnader mellan de olika standarderna. Detta utgör grunden för innehållet som 

de båda organisationerna vill konvergera. Tidigare harmoniseringar visar också att de olika 

tillvägagångsätten kan vara grunden för de skillnader som kvarstår efter att harmoniseringen 

genomförts (Hughes, Larson, Sander & Xiques 2017, s. 2).  

IFRS:s presentation av det principbaserade systemet har lett till den globala acceptansen av 

redovisningsstandarderna, det vill säga att användandet av IAS/IFRS-standarderna har lett till 

en förbättrad samordning av redovisningsprinciperna (Carmona & Trombetta 2008, s. 458). 

För att kunna uppnå harmonisering menar Whittington (2008, s. 501) att det behövs 

principbaserade standarder. Detta på grund av att principbaserade standarder anses vara mer 

gynnsamma när det föreligger skillnader i det ekonomiska, politiska och kulturella klimatet 

(Whittington 2008, s. 495). Benston et al. (2006, s. 170) menar däremot att regler ger ett mer 

harmoniserat resultat eftersom de ger en tydligare vägledning. Dessutom påpekar författarna 

att det inte endast är redovisningsregelverken som påverkar hur enhetligt olika tillgångar 

redovisas, utan skillnader i tillgångarnas användning och till exempel avskrivningsmetoder 

påverkar även de finansiella rapporterna.   

Ett enda redovisningsregelverk behöver dock inte vara det optimala. Carmona & Trombetta 

(2010, s. 3) menar att två oberoende regelverk som ömsesidigt accepterar och stödjer 

varandra kan vara bättre än ett enda harmoniserat regelverk. Vid efterlevnaden av ett enda 

redovisningsregelverk ger det normgivaren färre incitament för en snabb anpassning till 

förändringar i bland annat marknaden och för nya metoder att redovisa efter. Monopolistiska 

normgivare är dessutom mer mottagliga för pressen från politisk lobbying (Hail, Leuz & 

Wysocki 2010, s. 569).   

 

3.8 Principal och agentteori  

I större bolag åtskiljer man ofta mellan företagets ledning och dess ägare. Agentteorin består 

av två parter; principalen och agenten. Principalen är den som innehar det faktiska ägandet i 

företaget medan agenten är den som driver företaget, det vill säga företagsledningen 

exempelvis VD:n. Principalens roll är att bära risk, bidra med kapital samt att upprätta 

incitament medans agentens uppgift är att ta beslut på principalens vägnar, men även att 

inneha en del av risken (Lambert 2001, s. 6). Agentteorins relation mellan principalen och 

agenten definieras enligt Jensen och Meckling (1976, s. 308) som följande:  

A contract under which one or more (principals) engage another person (the 

agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision-making authority to the agent. 

Informationsasymmetri mellan parterna kan dock leda till osäkerhet (Agoglia, Hatfield, 

Lambert 2015, s. 4). Ekonomer har varit bekymrade över de incitamentsproblem som 

uppkommer när företagsledningen ska fatta beslut inom företaget (Fama 1980, s. 288). Detta 
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ledde till att under 1960-talet och i början av 1970-talet studerade ekonomer riskdelning 

mellan individer och grupper. Det de kom fram till var att ett problem förelåg vid riskdelning. 

Detta problem uppstod när olika attityder till risk fanns mellan samarbetsparterna (Eisenhardt 

1989, s. 58). Detta på grund av att agenten antas drivas av ett egenintresse, vilket leder till att 

beslut som gynnar agenten kommer att fattas om den inte övervakas av principalen (Parker, 

Dressel, Chevers & Zeppetella 2018, s. 240). Det som har gjort agentteorin tilltalande för 

forskare inom redovisning är att själva teorin uttryckligen tillåter att införliva 

intressekonflikter, incitamentsproblem samt mekanismer för att kunna kontrollera dessa 

incitamentsproblem (Lambert 2001, s. 4). För att kunna kontrollera incitamentsproblem antas 

principalen ha ett initiativ till att ingå avtal för att kunna minska de beslutsfattningar som görs 

av egenincitament av agenten (Deegan & Unerman 2011, s. 264). Detta görs genom att en 

tredje part granskar företaget genom en revision, på grund av att ägarna inte kan lita på att 

företagsledningen gör rättvisande finansiella rapporter på egen hand (Lambert 2001, s. 4).  

 

3.8.1 Positiv redovisningsteori  

Positiv redovisningsteori (PAT) uppkom på 1960-talet då de positiva teorierna fick ett 

uppsving över normativa teorier (Deegan & Unerman 2011, s. 255). En positiv teori försöker 

förklara och förutsäga ett fenomen medan normativa teorier beskriver hur något bör vara 

(Deegan & Unerman 2011, ss. 255, 6).  PAT grundar sig i agentteorin och utgår från 

antagandet att alla agerar ur egenintresse för att öka den egna nyttan. Principalen antas ha 

överlåtit valet av redovisningsstrategi helt till agenten. Agenten kontrolleras sedan av 

revisorn för att se till att principalens intresse inte förbises (Collin, Tagesson, Andersson, 

Cato & Hansson 2009, s. 146).  

PAT används för att förklara och förutsäga vilka organisationer som kommer att välja en viss 

redovisningsstrategi beroende på vilken ekonomisk effekt metoden har på de finansiella 

rapporterna, vilket i sin tur påverkar intressenterna. Teorin säger däremot ingenting om vilken 

metod som borde användas. Den ekonomiska påverkan på rapporterna är viktig eftersom 

intressenterna använder informationen i dem för till exempel kreditvärdighetsbeslut eller 

investeringsbeslut (Watts & Zimmerman 1986, ss. 2–3).   

Nedan presenteras tre orsaker som utgör vanliga anledningar till olika val av 

redovisningsstrategier. 

Politisk påverkan 

Stora företag kommer att välja en redovisningsstrategi som minimerar organisationens 

resultat för att undvika politisk påverkan. Detta kan göras genom att till exempel flytta 

intjänade intäkter till nästa redovisningsperiod (Watts & Zimmerman 1986, s. 234). På så sätt 

undviker agenten kortsiktigt att bli utsatt för till exempel högre skattesatser (Watts & 

Zimmerman 1990, s. 133).   

 

Andel skulder 

Ju större andel skulder som organisationen har desto mer troligt är det att organisationen 

väljer en strategi som flyttar framtida intäkter till den nuvarande redovisningsperioden (Watts 

& Zimmerman 1986, s. 216). 

 

Bonussystem 

Om agenten utlovas en bonus som baseras på redovisningen, till exempel en viss försäljning, 

kommer agenten att välja en redovisningsstrategi som påverka rapporteringen av intäkter 
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eller kostnader till nästa redovisningsperiod för att uppnå målet om det inte kan nås den 

aktuella perioden (Watts & Zimmerman 1986, s. 208).  

 

3.9 Dimensionsteori 

Dimensionsteorin är en normativ teori som behandlar ekonomisk verklighet samt rättvisande 

bild. Denna teori grundas i olika dimensioner av beståndsdelarna som verkar enskilt eller 

gemensamt och som anses vara av stor vikt i en normativ teori om den ekonomiska 

verkligheten (Johansson 2010, s. 487). Beståndsdelarnas dimensioner kan användas inom 

redovisningen för att utforma nya regler för att spegla den ekonomiska verkligheten och 

bringa en mer rättvisande bild (Johansson 2010, s. 494).  

De dimensioner som anges i denna teori samarbetar samt har en inverkan på den information 

som anges i de finansiella rapporterna (Johansson 2010, s. 487). De olika beståndsdelarna, 

och de olika dimensionerna som de består av, återfinns i stor utsträckning i IASB:s 

Föreställningsramen för rapportering av de finansiella rapporterna (Johansson 2010, s. 488). 

Dimensionsteorin syftar framför allt till att utgöra ett verktyg för att bedöma om en norm 

anses vara regelbaserad till en lägre eller högre grad eller om den anses vara principbaserad 

till en lägre eller högre grad (Johansson 2010, s. 494). Bedömningen om en standard är 

principbaserad eller regelbaserad, som görs när den upprättas, medför en väsentlig dimension 

gällande informationskvalitet (ibid). Johansson (2010, ss. 493–494) skriver att 

informationskvalitén består av dimensionerna relevans, jämförbarhet, neutralitet, koherens 

samt regelkaraktär men att jämförbarhet och koherens främst ska beaktas vid utformandet om 

en standards karaktär är principbaserad eller regelbaserad. 

De fem dimensionerna inom informationskvalité definieras enligt följande:  

Relevans definieras som att en trovärdighet ska skapas i upprättandet av de finansiella 

rapporterna över organisationens ekonomiska ställning. Jämförbarhet definieras med att den 

finansiella redovisningen som skapas i företagen ska vara lagligt reglerad så att en reell 

jämförelse skall kunna utföras. Neutralitet innebär att ekonomiska och politiska intressen och 

åsikter inte skall ha någon inverkan på redovisningsnormerna. Den fjärde dimensionen 

koherens innefattar att en inträffad händelse ska redovisas samtidigt och på samma sätt för 

båda parterna som den ekonomiska händelsen berör. Koherens ser även till att missvisande 

bild undviks och ökar därmed jämförbarheten i redovisningen. Slutligen definieras 

dimensionen regelkaraktär som menar att en norm eller en standard kan vara antingen 

regelbaserad eller principbaserad i olika utsträckning (Johansson 2010, s. 493).  

I denna uppsats kommer dock störst vikt att läggas vid jämförbarhet och regelkaraktär på 

grund av att syftet med denna uppsats är att se hur princip- respektive regelbaserat 

regelverken IFRS och US GAAP är. I uppsatsens analyskapitel kommer denna teori att 

tillämpas med hjälp av en figur för att visa i vilken grad de standarder och regler för 

materiella anläggningstillgångar som presenteras i arbetet är harmoniserade respektive 

princip eller regelbaserade (se figur 1).  
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Figur 1: Introduktion till dimensionsteorin 

 

 

 

Källa: Modifierad figur från Johansson (2010) 

Figur 1 illustrerar hur harmoniserade standarderna är i förhållande till varandra. Standarden 

markeras med ett kryss på linjen beroende på hur regel- eller principbaserad den anses vara. 

Avståndet mellan standardernas båda kryss visar hur harmoniserade de är med varandra. Ju 

kortare avståndet är desto mer harmoniserade är regelverken. 
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens empiri samt analys av empirin. Inledningsvis kommer 

det att redogöras för de standarder och normer som kommer att analyseras löpande. I 

analysen kommer de skillnader som finns mellan regelverken IFRS och US GAAP gällande 

avskrivningar och nedskrivningar att identifieras. Det kommer även presenteras två typfall 

som visar på ett exemplifierande av de mest synliga skillnaderna. Detta kommer sedan att 

följas av i vilken omfattning harmonisering skett mellan de två regelverken gällande 

materiella anläggningstillgångar.  

 

4.2 Definition av materiella anläggningstillgångar 

Nedan presenteras definitionen av en materiell anläggningstillgång enligt regelverket IFRS 

samt enligt regelverket US GAAP. 

 

4.2.1 IAS 16  

Definitionen av en materiell anläggningstillgång är hämtad och citerad från IASB. 

IAS 16 establishes principles for recognising property, plant and equipment as assets, 

measuring their carrying amounts, and measuring the depreciation charges and 

impairment losses to be recognised in relation to them. Property, plant and equipment are 

tangible items that: 

• are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to 

others, or for administrative purposes; and 
• are expected to be used during more than one period. (IAS 16 p. 6) 

 

4.2.2 ASC 360  

Definitionen av en materiell anläggningstillgång är hämtad och citerad från FASB.  

Property, plant and equipment typically consist of long-lived tangible assets used to 

create and distribute an entity's products and services and include: 

a. Land and land improvements 

b. Buildings 

c. Machinery and equipment 

d. Furniture and fixtures (ASC 360-10-05-3)  

 

4.2.3 Analys av normgivningen 

Definitionen av materiella anläggningstillgångar skiljer sig tydligt åt mellan regelverken. 

Först och främst definierar IASB att livslängden på tillgångarna som redovisas ska användas i 

mer än en redovisningsperiod. Vilket Sundgren et al. (2013, s. 79) nämner innebär att enligt 

IAS 16 p. 6 så bör tillgången redovisas i balansräkningen trots att den endast förväntas brukas 

under minst två år. I FASB:s definition av en materiell anläggningstillgång formuleras endast 

att tillgången ska ha en lång levnadslängd (ASC 36-10-05-3). Det kan därför uppstå större 

skillnader mellan vad som redovisas som en anläggningstillgång mellan de olika regelverken 
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X 

ASC360 

X 

IAS16 

då en bedömning av lång livslängd måste göras. En del kanske tolkar det som en 

levnadslängd på minst fyra eller fem år medan IAS anser att två år är en lång levnadslängd.  

Tydligheten i IASB:s definition gör det enklare att tolka vissa delar av normen. Detta 

relateras till Collins, Pasewark & Riley (2012, s. 681) och Cunningham (2007, s. 1425) då de 

skriver att en standard som baseras på principer karaktäriseras av att bestå i tydliga 

förklaringar om själva avsikten, men att detaljerade anvisningar saknas för hur en 

implementering ska göras av principerna. IASB:s definition anses därför vara principbaserad.  

Däremot ger FASB tydliga exempel på vad som anses vara en materiell anläggningstillgång 

vilket återfinns i normen ASC 360-10-05-3, där exemplen på en materiell anläggningstillgång 

är byggnader, maskiner och utrustning. Detta kan tolkas som en regel för att dessa tillgångar 

alltid ska redovisas på detta sätt. Det underlättar tillämparnas bedömning eftersom det är 

tydligt vad som klassas som en materiell anläggningstillgång. Detta stämmer överens med 

Wüstemann & Wüstemanns (2010, ss. 14–15) åsikt om att regler är detaljerade samt att de 

utgör tydliga riktlinjer och att principer utgör vagare riktlinjer. Detta styrks även av 

Johansson (2010, s. 77) som i sin avhandling nämner att regler utgör tydliga rekvisit samt att 

rättsföljden är klar och tydlig. De som följer IFRS måste däremot göra en bredare tolkning på 

vad som till exempel används inom produktionen för att sedan kunna avgöra om en tillgång 

ska redovisas eller inte. Detta stöds av det Tweedie (2007, s. 7) syftar till att de som tillämpar 

principbaserade standarder behöver förlita sig på tolkningarna som tillämparna gör, då 

principer inte skrivs och utformas för att reglera alla situationer.  

Skillnaderna i definitionerna av en materiell anläggningstillgång kan anses vara relativt små 

men vi anser att det kan uppstå stora skillnader mellan de olika regelverkens efterföljare. 

Även om IFRS generellt anses vara ett principbaserat regelverk så regleras nyttjandeperioden 

likt en regel som säger så här är det. US GAAP reglerar inte detta lika utförligt trots att 

regelverket anses bestå av regler.  

Utifrån Johannsons dimensionsteori (2010, s. 494), som grundas i att undersöka i vilken 

utsträckning en norm anses vara regelbaserad eller principbaserad, kan det utläsas att 

definitionerna av en materiell anläggningstillgång enligt IAS 16 kan anses vara 

principbaserad medan ASC 360 kan anses vara regelbaserad. Detta då definitionerna i 

standarderna är utformade med olika detaljnivåer.  

Utifrån de kvalitativa egenskaperna för FASB och IASB bör finansiella rapporter kunna 

jämföras med varandra (FASB 2010, pp. QC20-QC21; IASB 2001, pp. 39–42). Enligt vår 

uppfattning så är definitionernas innebörd så pass lika varandra att en jämförelse kan göras 

trots olika regelverk och formuleringar. Därför borde det inte uppstå någon större skillnad i 

redovisningen av materiella anläggningstillgångar vilket tyder på att definitionerna kan anses 

vara harmoniserade i grunden men inte i själva utformningen av normerna.  

Figur 2: Regel-/principbaserade definitioner 

 

 

Figur 2 visar hur regelbaserade samt hur principbaserade de olika definitionerna av materiella 

anläggningstillgångar är beroende på vilket regelverk som tillämpas.  
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4.3 Avskrivningar  

Nedan presenteras ett urval av normer som skall följas för hur en avskrivning på en materiell 

anläggningstillgång skall göras enligt regelverken IFRS och US GAAP. 

 

4.3.1 IAS 16 

Normerna som anges här nedan är hämtad och citerad från IASB:s standard IAS 16 som 

reglerar materiella anläggningstillgångar. De normer som anges nedan är de punkter som 

sedan analyseras mot FASB:s standard ASC 360 samt referensramen. Normerna som kan 

medföra en skillnad i de finansiella rapporterna exemplifieras sedan i typfall 1. 

 

Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in 

relation to the total cost of the item shall be depreciated separately (IAS 16 p. 43).  

The depreciable amount of an asset shall be allocated on a systematic basis over its 

useful life (IAS 16 p. 50).  

The residual value and the useful life of an asset shall be reviewed at least at each 

financial year-end and, if expectations differ from previous estimates, the change(s) shall 

be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with IAS 8 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (IAS 16 p. 51). 

Depreciation is recognised even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, 

as long as the asset’s residual value does not exceed its carrying amount. Repair and 

maintenance of an asset do not negate the need to depreciate it (IAS 16 p. 52).   

The future economic benefits embodied in an asset are consumed by an entity principally 

through its use. However, other factors, such as technical or commercial obsolescence 

and wear and tear while an asset remains idle, often result in the diminution of the 

economic benefits that might have been obtained from the asset. Consequently, all the 

following factors are considered in determining the useful life of an asset:  

(a) expected usage of the asset. Usage is assessed by reference to the asset’s expected 

capacity or physical output.  

(b)  expected physical wear and tear, which depends on operational factors such as the 

number of shifts for which the asset is to be used and the repair and maintenance 

programme, and the care and maintenance of the asset while idle.  

(c)  technical or commercial obsolescence arising from changes or improvements in 

production, or from a change in the market demand for the product or service 

output of the asset. Expected future reductions in the selling price of an item that 

was produced using an asset could indicate the expectation of technical or 

commercial obsolescence of the asset, which, in turn, might reflect a reduction of 

the future economic benefits embodied in the asset.  

(d)  legal or similar limits on the use of the asset, such as the expiry dates of related 

leases (IAS 16 p. 56). 

The depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset’s future 

economic benefits are expected to be consumed by the entity (IAS 16 p. 60).  

The depreciation method applied to an asset shall be reviewed at least at each financial 

year-end and, if there has been a significant change in the expected pattern of 

consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method shall be 

changed to reflect the changed pattern. Such a change shall be accounted for as a change 

in an accounting estimate in accordance with IAS 8 (IAS 16 p. 61).   
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A variety of depreciation methods can be used to allocate the depreciable amount of an 

asset on a systematic basis over its useful life. These methods include the straight-line 

method, the diminishing balance method and the units of production method. Straight-

line depreciation results in a constant charge over the useful life if the asset’s residual 

value does not change. The diminishing balance method results in a decreasing charge 

over the useful life. The units of production method results in a charge based on the 

expected use or output. The entity selects the method that most closely reflects the 

expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. 

That method is applied consistently from period to period unless there is a change in the 

expected pattern of consumption of those future economic benefits (IAS 16 p. 62).   

A depreciation method that is based on revenue that is generated by an activity that 

includes the use of an asset is not appropriate. The revenue generated by an activity that 

includes the use of an asset generally reflects factors other than the consumption of the 

economic benefits of the asset. For example, revenue is affected by other inputs and 

processes, selling activities and changes in sales volumes and prices. The price 

component of revenue may be affected by inflation, which has no bearing upon the way 

in which an asset is consumed (IAS 16 p. 62a). 

  

4.3.2 ASC 360 

Normerna som anges här nedan är hämtad och citerad från FASB:s standard ASC 360 som 

reglerar materiella anläggningstillgångar. De normer som anges nedan är de punkter som 

sedan analyseras mot IASB:s standard IAS 16 samt referensramen. Normerna som kan 

medföra en skillnad i de finansiella rapporterna exemplifieras sedan i typfall 1. 

 

Depreciation expense in financial statements for an asset shall be determined based on 

the asset's useful life (ASC 360-10-35-3).  

The cost of a productive facility is one of the costs of the services it renders during its 

useful economic life. Generally accepted accounting principles (GAAP) require that this 

cost be spread over the expected useful life of the facility in such way as to allocate it as 

equitably as possible to the periods during which services are obtained from the use of 

the facility. This procedure is known as depreciation accounting, a system of accounting 

which aims to distribute the cost or other basic value of tangible capital assets, less 

salvage (if any), over the estimated useful life of the unit (which may be a group of 

assets) in a systematic and rational manner. It is a process of allocation, not of valuation 

(ASC 360-10-35-4).  

The declining-balance method is an example of one of the methods that meet the 

requirements of being systematic and rational. If the expected productivity or revenue-

earning power of the asset is relatively greater during the earlier years of its life, or 

maintenance charges tend to increase during later years, the declining-balance method 

may provide the most satisfactory allocation of cost. That conclusion also applies to 

other methods, including the sum-of-the-years'-digits method, that produce substantially 

similar results (ASC 360-10-35-7).  

Annuity methods of depreciation are not acceptable for entities in general (ASC 360-10-

35-10).  
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4.3.3 Analys av normgivningen 

Skillnaderna som återfinns mellan IFRS och US GAAP är regleringen som rör omvärdering 

samt regleringen av nyttjandeperioden av en materiell anläggningstillgång. En annan skillnad 

återfinns i att US GAAP reglerar att annuitetsmetoden är förbjuden att tillämpa i 

redovisningen (ASC 360-10-35-10) medan IFRS inte reglerar detta.  

En annan skillnad som återfinns mellan regelverken är att US GAAP ger fler exempel på 

scenarion som kan inträffa och hur man ska gå tillväga, vilket IFRS inte gör i sina normer. Ett 

exempel på detta är att US GAAP föreslår i en norm att det ska skrivas av mer i början av en 

tillgångs livslängd. Detta leder till att avskrivningarna som görs med hjälp av den degressiva 

avskrivningsmetoden anses ge en av den bästa kostnadsfördelningen av tillgången (ASC 360-

10-35-7).  

Valet av avskrivningsmetod är flexibelt enligt båda regelverken och kan medföra en skillnad 

mellan de finansiella rapporterna. Detta på grund av att resultatet påverkas olika mycket av 

den avskrivningsmetod som väljs på grund av hur stor kostnadsföringen av tillgången blir 

varje år (Marton et al. 2016, s. 229). En agent kan därmed utnyttja valfriheten till att välja en 

avskrivningsmetod som påverkar redovisningen på det sätt som agenten för tillfället vill. Till 

exempel för att visa ett resultat som ökar möjligheten att principalen utfärdar en bonus till 

agenten (Watts & Zimmerman 1986, s. 208). Dessutom kan valet av en avskrivningsmetod 

anpassas efter normen i det land som organisationen är verksam i samt efter vad som anses 

vara viktigt att rapportera enligt kulturen (Khlif 2016, ss. 545–547). Detta ger en större 

möjlighet till val av olika avskrivningsmetoder men därmed sämre jämförbarhet mellan olika 

finansiella rapporter. I rubrik 4.2.4 Typfall 1 presenteras ett exemplifierande av de olika 

avskrivningsmetoderna för att tydliggöra hur metoderna kan komma att påverka företagens 

redovisning under nyttjandeperioden då den materiella anläggningstillgången skrivs av.  

I IAS 16 beskrivs tydligt att en omvärdering av en tillgångs nyttjandeperiod skall göras varje 

år medan US GAAP inte reglerar att någon omvärdering av nyttjandeperioden skall göras 

(IAS 16, pp. 51, 61). IFRS ger en väldigt detaljerad beskrivning av hur en tillgångs 

nyttjandeperiod ska bestämmas utifrån fyra punkter i IAS 16 p. 56. Detta kan leda till en mer 

komplex process för att bestämma nyttjandeperioden, vilket dock innebär att processen blir 

mer likartad mellan olika organisationer då det finns underlag för hur man ska gå tillväga, till 

skillnad från vid användandet av US GAAP (Schipper 2003, s. 67). Detta medför att de 

kvalitativa egenskaperna berörs eftersom en ökad jämförbarhet uppkommer mellan olika 

enheter som tillämpar IFRS (IASB 2010, pp. 39–42; FASB 2010, pp. QC20-QC21). Nobes & 

Parker (2016, s.75) menar att harmoniseringsarbetet mellan de olika regelverken har ökat för 

att finansiella rapporter ska bli mer jämförbara. Väljer en organisation att exempelvis 

tillämpa den linjära avskrivningsmetoden och en annan den degressiva avskrivningsmetoden 

så uppstår inte en möjlighet för jämförelse eftersom kostnadsföringen blir olika (Marton et al. 

2016, s. 229). Även en ökad verifierbarhet uppstår då olika tillämpare kan komma fram till 

samma resultat vid användning av de finansiella rapporterna (FASB 2010, pp. QC26-QC27).   

IAS 16 kan anses vara principbaserad eftersom normerna ger tydlig information om vad 

avsikten med normen är. Däremot finns det inga distinkta vägledningar för hur redovisningen 

ska utföras. Detta anser Cunningham (2007, s. 1425) och Wüstemann & Wüstemann (2010, 

ss. 14–15) vara vanliga tendenser för principer. Däremot kan det till synes enligt oss ses en 

del regler även i det principbaserade regelverket, till exempel "The residual value and the 

useful life of an asset shall be reviewed at least at each financial year-end ..." (IAS 16 p. 51). 

Bennett et al. (2006, s. 198) menar att en princip inte hade kunnat existera om det inte hade 

funnits regler i grunden eftersom principen oftast inte är tillräckligt tydlig annars. FASB:s 
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normer är däremot korta och konsista och ger en tydlig vägledning. Däremot kan en 

osäkerhet uppstå om rekvisiten inte är helt uppfyllda. Detta stödjs av Cunningham (2007, s. 

1425) och Donelson et al. (2016, ss. 836–837) som säger att regler kan utgöra en säkerhet i 

vissa fall men en osäkerhet i ett annat, exempelvis om en komplex transaktion inte är direkt 

reglerad medför det en osäkerhet i hur transaktionen ska redovisas.  

 

Sammanfattningsvis anses standarderna vara harmoniserade till största del eftersom båda 

regelverken reglerar att liknande avskrivningar skall genomföras. Skillnaderna som återfinns 

mellan punkterna i standarderna är främst hur normerna är utformade och skrivna. Det 

förekommer även skillnader i hur nyttjandeperioden tas fram men även om en omvärdering 

ska göras. Enligt IAS 16 anges det att en omvärdering av nyttjandeperioden skall göras 

medan US GAAP inte reglerar detta. Detta medför därför att dessa två standarder kan anses 

vara harmoniserade till stor del men att det förekommer mindre skillnader mellan dem, som 

inte medför en större skillnad i de finansiella rapporterna. Däremot kan utformandet på 

standarden tolkas som att IAS 16 är mer principbaserad medan ASC 360 är mer baserad på 

regler. 

 

Figur 3: Regel-/principbasering mellan avskrivningar 

 

 

 

 

Figur 3 illustrerar hur harmoniserade IAS 16 och ASC 360 är gällande avskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar.  

 

4.3.4 Typfall 1 

I detta typfall illustreras olika avskrivningsmetoder för materiella anläggningstillgångar. 

Beroende på vilken avskrivningsmetod som tillämpas kommer olika belopp att skrivas av 

under de olika åren vilket medför att redovisningen kommer att skilja sig åt mellan de olika 

åren för företagen men kommer i slutet att vara avskrivet samtidigt. Alla beloppen i typfall 1 

anges i enheten dollar. 

Tillgång A anskaffas den 1 januari 20XX till anskaffningsvärdet på $100 000. Tillgången 

förväntas ha en nyttjandeperiod på 10 år.  
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Starkt 
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Tabell 1: Redovisade värden vid tillämpning av olika avskrivningsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 visar de belopp som kommer att skrivas av på tillgång A under nyttjandeperioden på 

10 år beroende på vilken avskrivningsmetod som tillämpas. 

 

Figur 4: Avskrivning över tid 

 

Figur 4 illustrerar ett diagram över hur det redovisade värdet ser ut under nyttjandeperioden 

beroende på vilken avskrivningsmetod som tillämpas.  

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Anskaff.

värde

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Avskrivning över tid 

Linjär Degressiv Progressiv Produktionsbaserd
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År 1:  20 000 
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År 5:  10 000 

År 6:    5 000 

År 7:    5 000 

År 8:    5 000 

År 9:    2 500 
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Linjär avskrivning  
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År 5:   10 000 

År 6:   10 000 

År 7:   10 000 
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År 10: 10 000 
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Produktionsbaserad avskrivning 
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4.3.5 Analys av typfall 1  

Som syns i tabell 1 blir beloppen som avskrivs olika beroende på vilken avskrivningsmetod 

som används. Alltså blir den årliga kostnadsföringen olika stor varje år, exempelvis mellan 

den degressiva avskrivningsmetoden och den linjära. Användandet av den linjära metoden 

ger en mer konsekvent och stabil kostnadsföring eftersom samma belopp skrivs av varje år 

(Johansson et al. 2015, s. 149). Enligt FASB:s standard ASC 360 så ges ett exempel på att 

den degressiva metoden kan anses vara bättre på grund av att det skrivs av mycket i början av 

nyttjandeperioden för att sedan skrivas av mindre över tid (ASC 360-10-35-4). Detta då den 

degessiva avskrivningsmetoden kan ge en mer rättvisande bild om tillgången används och 

förbrukas mer i början av nyttjandeperioden än i slutet. 

I figur 4 ser man att den linjära avskrivningsmetoden ger en rät linje över åren som visar hur 

kostnadsföringen påverkar det redovisade värdet av tillgången. Den degressiva 

avskrivningsmetodens kurva är mer konvext lutande på grund av de olika 

avskrivningsbeloppen under åren. Den produktionsbaserade avskrivningsmetoden varierar 

varje år då den stiger och sjunker beroende på att den producerade mängden avgör hur 

mycket som ska skrivas av. Den progressiva avskrivningsmetoden är dock konkav, då denna 

metod innebär att det skrivs av mindre belopp i början av nyttjandeperioden för att sedan öka 

(Johansson et al. 2015, s. 149). De redovisade värdena är lika stora vid anskaffandet samt vid 

slutet av nyttjandeperioden enligt tillämpningen av alla avskrivningsmetoderna, men olika 

under årens gång. Denna skillnad kan uppstå mellan två användare av IFRS och US GAAP, 

men även mellan två användare av IFRS eller mellan två användare av US GAAP. Positiv 

redovisningsteori säger inte vilken redovisningsmetod en organisation kommer att välja, men 

att agenten väljer en metod som gynnar den själv (Watts & Zimmerman 1986, ss. 2–3).  

Eftersom det är fullt tillåtet att själv välja vilken avskrivningsmetod som är den mest lämpliga 

att använda för företaget vid redovisningen av avskrivningarna, medför det att en viss 

skillnad i jämförbarhet uppstår mellan olika företags finansiella rapporter på grund av de 

olika avskrivningsmetoderna. Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet (IASB 2001, pp. 39–

42; FASB 2010, pp. QC20-QC21) kan inte anses vara uppfylld, på grund av att de finansiella 

rapporterna inte kan jämföras rakt över om de tillämpar olika avskrivningsmetoder i 

redovisningen.  

 

4.4 Nedskrivningar 

I regelverken IFRS och US GAAP återfinns hur de två regelverken går tillväga när en 

nedskrivning ska göras för en materiell anläggningstillgång. Nedan presenteras ett urval av 

normer som är hämtade från standarderna IAS 36 och ASC 360. 

 

4.4.1 IAS 36 

Normerna som anges här nedan är hämtad och citerad från IASB:s standard IAS 36 som 

reglerar nedskrivningar. Dessa normer analyseras sedan mot FASB:s standard ASC 360 samt 

referensramen. De största skillnaderna som återfinns mellan regelverken exemplifieras sedan 

i typfall 2. 
 

It is not always necessary to determine both an asset’s fair value less costs of disposal 

and its value in use. If either of these amounts exceeds the asset’s carrying amount, the 

asset is not impaired and it is not necessary to estimate the other amount (IAS 36 p. 19). 
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Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not 

generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of 

assets. If this is the case, recoverable amount is determined for the cash-generating unit 

to which the asset belongs (see paragraphs 65–103), unless either:  

(a) the asset’s fair value less costs of disposal is higher than its carrying amount; or  

(b) the asset’s value in use can be estimated to be close to its fair value less costs of 

disposal and fair value less costs of disposal can be measured (IAS 36 p. 22).  

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the 

carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. That reduction is 

an impairment loss (IAS 36 p. 59). 

An impairment loss shall be recognised immediately in profit or loss, unless the asset is 

carried at revalued amount in accordance with another Standard (for example, in 

accordance with the revaluation model in IAS 16). Any impairment loss of a revalued 

asset shall be treated as a revaluation decrease in accordance with that other Standard 

(IAS 36 p. 60). 

An impairment loss on a non-revalued asset is recognised in profit or loss. However, an 

impairment loss on a revalued asset is recognised in other comprehensive income to the 

extent that the impairment loss does not exceed (IAS 36 p. 61). 

A reversal of an impairment loss for an asset other than goodwill shall be recognised 

immediately in profit or loss, unless the asset is carried at revalued amount in accordance 

with another IFRS (for example, the revaluation model in IAS 16). Any reversal of an 

impairment loss of a revalued asset shall be treated as a revaluation increase in 

accordance with that other IFRS (IAS 36 p. 119). 

A reversal of an impairment loss for a cash-generating unit shall be allocated to the assets 

of the unit, except for goodwill, pro rata with the carrying amounts of those assets. These 

increases in carrying amounts shall be treated as reversals of impairment losses for 

individual assets and recognised in accordance with paragraph 119 (IAS 36 p. 122).  

In allocating a reversal of an impairment loss for a cash-generating unit in accordance 

with paragraph 122, the carrying amount of an asset shall not be increased above the 

lower of:  

(a)  its recoverable amount (if determinable); and  

(b) the carrying amount that would have been determined (net of amortisation or 

depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior periods.  

The amount of the reversal of the impairment loss that would otherwise have been 

allocated to the asset shall be allocated pro rata to the other assets of the unit, except for 

goodwill (IAS 36 p. 123). 

 

4.4.2 ASC 360 

Normerna som anges här nedan är hämtad och citerad från FASB:s standard ASC 360 som 

reglerar materiella anläggningstillgångar och nedskrivningar. De normer som anges nedan är 

de normer som sedan analyseras mot IASB:s standard IAS 36 samt referensramen. De största 

skillnaderna som återfinns mellan regelverken exemplifieras sedan i typfall 2. 
 

An impairment loss shall be recognized only if the carrying amount of a long-lived asset 

(asset group) is not recoverable and exceeds its fair value. The carrying amount of a 

long-lived asset (asset group) is not recoverable if it exceeds the sum of the undiscounted 

cash flows expected to result from the use and eventual disposition of the asset (asset 



   
 

31 

 

group) at the date it is tested for recoverability, whether in use (see paragraph 360-10-35-

33) or under development (se paragraph 360-10-35-34). An impairment loss shall be 

measured as the amount by which the carrying amount of a long-lived asset (asset group) 

exceeds its fair value (ASC 360-10-35-17).  

In applying the provisions of this Subtopic, the carrying amount of the asset being tested 

for impairment shall include amounts of capitalized asset retirement costs. Estimated 

future cash flows related to the liability for an asset retirement obligation that has been 

recognized in the financial statements shall be excluded from both of the following: 

a. The undiscounted cash flows used to test the asset for recoverability 

b. The discounted cash flows used to measure the asset's fair value (ASC 360-10-35-

18).  

If the fair value of the asset is based on a quoted market price and that price considers the 

costs that will be incurred in retiring that asset, the quoted market price shall be increased 

by the fair value of the asset retirement obligation for purposes of measuring impairment 

(ASC 360-10-35-19).  

If an impairment loss is recognized, the adjusted carrying amount of long-lived assets 

shall be its new cost basis. For a depreciable long-lived asset, the new cost basis shall be 

depreciated (amortized) over the remaining useful life of that asset. Restoration of a 

previously recognized impairment loss is prohibited (ASC 360-10-35-20).  

A long-lived asset (asset group) shall be tested for recoverability whenever events or 

changes in circumstances indicate that its carrying amount may not be recoverable. The 

following are examples of such events or changes in circumstances: 

a. A significant decrease in the market price of a long-lived asset (asset group) 

b. A significant adverse change in the extent or manner in which a long-lived asset 

(asset group) is being used or in its physical condition 

c. A significant adverse change in legal factors or in the business climate that could 

affect the value of a long-lived asset (asset group), including an adverse action or 

assessment by a regulator 

d. An accumulation of costs significantly in excess of the amount originally expected 

for the acquisition or construction of a long-lived asset (asset group)  

e. A current-period operating or a cash flow loss combined with a history of operating 

or cash flow losses or a projection or forecast that demonstrates continuing losses 

associated with the use of a long-lived asset (asset group) 

f. A current expectation that, more likely than not, a long-lived asset (asset group) 

will be sold or otherwise disposed of significantly before the end of its previously 

estimated useful life. The term more likely than not refers to a level of likelihood 

that is more than 50 percent (ASC 360-10-35-21).  

 

4.4.3 Analys av normgivningen 

De skillnader som återfinns mellan regelverken gällande nedskrivningar är följande. Av US 

GAAP framgår det att en nedskrivning av en tillgång ska göras om det redovisade värdet 

överstiger värdet av det odiskonterade framtida kassaflödet samt det verkliga värdet (ASC 

360-10-35-17). IAS 36 (p. 59) reglerar däremot att erkännandet av en nedskrivning sker när 

det redovisade värdet överstiger återanskaffningsvärdet, som är det högsta värdet av antigen 

det verkliga värdet (minus försäljningskostnader) eller nyttjandevärdet. Skillnaden mellan 

regelverken består alltså av de jämförelsevärden man använder sig av i bedömningen om det 

finns ett nedskrivningsbehov eller inte. Detta medför att nedskrivningsvärdet kan bli olika 

stort vid användandet av olika regelverk. Dessutom kan det ena regelverket kräva att en 
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nedskrivning ska göras medan det andra regelverket inte tillåter att en nedskrivning görs, på 

grund av de olika jämförelsevärdena.  

IASB tillåter en återvinning av nedskrivningen vilket FASB inte gör (IAS 36 p. 119; ASC 

360-10-35-20). IASB menar att om anledningen till en nedskrivning har förändrats så är inte 

nedskrivningen längre motiverad och ska därför återföras. Det återförda värdet får dock inte 

överstiga det tidigare redovisade värdet innan nedskrivningen. Detta beskriver även Marton et 

al. (2016, s. 368) då de anger att om det uppstår en värdenedgång så ska återvinningsvärdet 

beräknas. Denna skillnad gör att nedskrivningens effekt minskar vid följandet av IFRS då det 

finns en möjlighet att påverka resultatet och de totala tillgångarna en gång till genom en 

återvinning. En nedskrivning anses därför inte ge samma resultat för IFRS-användare som 

följandet av US GAAP eftersom det finns en möjlighet att återvinna kostnaden. En effekt av 

detta är att det inte går att jämföra olika finansiella rapporter om organisationerna tillämpar 

olika regelverk, vilket går emot en av de båda regelverkens kvalitativa egenskaper (IASB 

2001, pp. 39–42; FASB 2010, pp. QC20-QC21). 

Dimensionsteorins femte dimension säger att en standard kan vara princip- eller regelbaserad 

(Johansson 2010, s. 493). I standarden IAS 36 kan vi se att den är principbaserad till en viss 

del men att det finns en del inslag av regler i normernas utformning, som exempelvis i IAS 36 

p. 122. De normer som anges kan anses vara principbaserade då de är formulerade på ett 

sådant sätt att innebörden av IASB:s avsikt är tydlig men det ges ingen vägledning för hur det 

faktiska utförandet ska gå till. Enligt Tweedie (2017, s. 7) måste en princip tolkas av 

tillämparen.  Detta stöds även av Collins, Pasewark & Riley (2012, s. 681) samt Cunningham 

(2007, s. 1425) när de skriver att en standard som grundas på principer har en karaktär av att 

inneha tydliga förklaringar om själva avsikten, men att detaljerade anvisningar saknas för hur 

principen skall tillämpas. I standarden kan man exempelvis se under IAS 36 p. 119 att 

formuleringen tyder på att användaren måste själv tolka hur normen skall tillämpas, på grund 

av att det inte anges tydligt hur man ska gå tillväga. Därför kan detta anses vara en 

principbaserad norm.  

FASB skriver ut i ASC 360-10-35-21 att en bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov 

ska göras och ger exempel på sådana situationer. Problematiken med regler såsom denna 

menar Tweedie (2007, s. 7) är att tillämparen av regelverket kan vinkla situationen så att 

rekvisiten i regeln inte uppfylls. Alltså skulle det gå att undvika att göra en 

nedskrivningsprövning trots FASB:s tydliga reglering om när en nedskrivning skall 

genomföras. I IAS 36 återfinns inget förtydligande om situationer när en 

nedskrivningsprövning ska göras utan endast information om vid vilken redovisningsmässig 

händelse en nedskrivning ska göras. Alltså är det upp till tillämparen av IFRS-regelverket att 

bedöma när ett möjligt nedskrivningsbehov har uppstått utifrån standardens avsikt.  

Eftersom nedskrivningar har en negativ resultatpåverkan på grund av den extra oplanerade 

kostnadsföringen, kan agenter vara motsträviga till att redovisa nedskrivningar. Agenten 

motiveras inte eftersom resultatpåverkan följaktligen har inflytande på till exempel vissa 

nyckeltal som speglar agenten och organisationens arbete (Watts & Zimmerman 1986, ss. 

208, 216, 234). Detta kan vara en anledning till att en värderingsbedömning inte görs varje år 

och inte för samtliga tillgångar i organisationen, eller anledningen till att agenten väljer en 

viss värderingsmetod redan vid anskaffandet av tillgången (Collin et al. 2009, s. 146). Enligt 

Parker et al. (2018, s. 240) drivs agenten av ett egenintresse som innebär att agenten kommer 

att agera med beslut som gynnar den själv.  

Analysen påvisar att det finns skillnader mellan IFRS och US GAAP då nedskrivningarna 

skiljer sig åt samt då återvinning får göras enligt IFRS men är förbjudet enligt US GAAP. 
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Dessutom anser vi att det finnas en skillnad mellan vad standarderna är baserade på, principer 

eller regler.  Skillnaderna leder till differenser i redovisningsbeloppen vilket tyder på att 

regelverken inte kan anses vara direkt harmoniserade när det gäller nedskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar. Då syftet med harmoniseringen är att binda samman två 

olika synsätt (Baker & Barbu 2007, s. 281) anser vi att det inte föreligger någon 

harmonisering mellan regelverken angående nedskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar. 

 

Figur 5: Regel-/principbasering mellan nedskrivningar 

 

 

 

 

Figur 5 illustrerar hur normerna i IAS 36 är harmoniserade med normerna i ASC 360.  

 

4.4.4 Typfall 2 

Tillgång A från typfall 1 har ett anskaffningsvärde på $100 000 och en nyttjandeperiod på 

10år. Vi befinner oss i början av år 4 vilket innebär att tre avskrivningar har gjorts då man 

använt sig av den degressiva avskrivningsmetoden.  

 

Tabell 2: Nedskrivning enligt ASC 360 

Redovisat värde  40 000 

Verkligt värde  30 000 

Odiskonterade framtida 

kassaflöden 

20 000 

Nedskrivning 10 000 

 

Tabell 2 redogör för hur värdena kommer att se ut när en nedskrivning har genomförts enligt 

regelverket US GAAP. 

Det har skrivits av $60 000 på tillgång A enligt degressiv avskrivningsmetod. Enligt två-stegs 

nedskrivningstestet jämförs det redovisade beloppet $40 000 med det odiskonterade framtida 

kassaflödet som uppgår till $20 000. Ett nedskrivningsbehov uppstår eftersom det redovisade 

värdet överstiger det odiskonterade kassaflödet, vilket medför att en nedskrivning skall göras. 

För att ta fram det belopp som nedskrivningen skall göras med jämförs det redovisade värdet 

på $40 000 med det verkliga värdet på $30 000. Skillnaden mellan dessa beloppen utgör det 

värdet som skall skrivas ner.  Här får sedan en reversering inte göras om en förändring i 

marknaden skulle inträffa. Tillgång A redovisas därför till $30 000.  
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Tabell 3: Nedskrivning enligt IAS 36 

Redovisat värde  40 000 

Återanskaffningsvärde  20 000 

Nedskrivning 5 000 

Återvinning 15 000 

 

I tabell 3 redogör hur beloppen kommer att se ut när en nedskrivning har genomförts enligt 

regelverket IFRS. 

Det har skrivits av $60 000 enligt den degressiva avskrivningsmetoden. Det redovisade 

värdet är då $40 000. Återanskaffningsvärdet är $20 000. Det innebär att det redovisade 

värdet är högre än återanskaffningsvärdet, vilket betyder att en nedskrivning skall göras på 

$20 000 så att det redovisade värdet motsvarar återanskaffningsvärdet. Efter att 

nedskrivningen har gjorts inträffar en förändring på marknaden som medför att 

anskaffningsvärdet uppgår till $35 000. Detta leder till att den tidigare nedskrivningen kan 

återvinnas med $15 000, det vill säga att en uppskrivning av det nedskrivna beloppet kan 

genomföras så att det redovisade värdet åter motsvarar återanskaffningsvärdet. Detta tillåts 

eftersom återvinningen inte överstiger det värde som redovisat innan nedskrivningen 

utfördes. Efter reverseringen är tillgång A redovisad till $35 000.   

 

4.4.5 Analys av typfall 2 

I detta typfall uppstår en skillnad i redovisningen av de finansiella rapporterna beroende på 

vilket regelverk som tillämpas vid redovisningen. Detta med anledning av att det är tillåtet att 

genomföra en reversering av det nedskrivna beloppet enligt IAS 36 p. 119, men inte enligt 

den amerikanska standarden ASC 360-10-35-20.  

Som syns i typfallet så jämför US GAAP det redovisade värdet med det odiskonterade 

kassaflödet (PWC 2017, s. 3–6), det vill säga $40 000 jämförs med $20 000 vilket leder till 

att en nedskrivning skall göras. Nedskrivningen utgörs sedan av den skillnad som uppstår 

mellan det verkliga värdet och det redovisade värdet. I IAS 36 görs en jämförelse mellan det 

redovisade värdet på $40 000 med jämförelsevärdet på $20 000. Skillnaden utgör 

nedskrivningsbehovet. Återvinningen på $15 000 gör i slutändan att endast $5 000 har 

skrivits ner. Det leder till att hanteringen av nedskrivningar vid tillämpning av IFRS medför 

att en nedskrivning görs mycket tidigare jämfört med US GAAP. Detta på grund av att IFRS 

använder en en-stegs modell och US GAAP använder sig av en två-stegs modell (ibid).  US 

GAAP tar även hänsyn till det verkliga värdet i sin bedömning om en nedskrivning skall 

göras. Detta eftersom US GAAP har fler kriterier att uppfylla för att en nedskrivning skall få 

göras. Det här leder även till att värderingen av nedskrivningar i ett företag som tillämpar 

IFRS är lägre än vad värderingen av nedskrivningar är i ett företag som tillämpar US GAAP. 

En effekt av detta kan bli att eftersom en nedskrivning enligt US GAAP inte får återföras, kan 

bolagen bli mer restriktiva med att göra en nedskrivning. Det kan även medföra att 

investerare tar olika beslut beroende på vilken finansiell rapport de tittar på, det vill säga om 

det är en finansiell rapport som är upprättad enligt IFRS eller US GAAP.  
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Eftersom jämförelsevärdena är olika, leder det till att det ena regelverket kan säga att en 

nedskrivning ska göras medan det andra regelverket säger att behovet inte finns. Eftersom det 

uppstår en skillnad i de finansiella rapporterna mellan de olika regelverken, beroende på om 

man tillämpar IFRS eller US GAAP, leder detta till att en direkt jämförelse av rapporterna 

inte kan göras på grund av att siffrorna blir olika i redovisningen. Det leder till att den 

kvalitativa egenskapen och dimensionen jämförbarhet inte kan anses uppfyllas (IASB 2001, 

pp. 39–42; FASB 2010, pp. QC20-QC21; Johansson 2010, s. 493).  

 

4.5 Analys av harmonisering  

Fokus i denna analys av de olika standarderna ligger i hur princip- respektive regelbaserade 

de är, samt hur harmoniserade regelverken är med varandra. Baker & Barbu (2007, s. 281) 

säger att harmoniseringen är en lång process, vilket betyder att det är hur långt man har 

kommit i harmoniseringsprocessen av dessa standarder som analyseras i denna studie. Detta 

då det finns en del märkbara och tydliga skillnader mellan regelverken IFRS och US GAAP.  

Bennett et al. (2006, s. 190) anser att det inte är väldefinierat huruvida en norm är regel- eller 

principbaserad vilket gör att det blir öppet för olika tolkningar. Bennett et al. (2006, s. 190) 

nämner även att det kan medföra svårigheter i att avgöra om harmonisering föreligger om 

definitionerna av vad en princip och vad en regel är inte är väldefinierat. Dessutom innehåller 

de flesta standarderna både principer och regler vilket gör att en bedömning måste göras av 

varje norm för att kunna komma fram till ett slutgiltigt svar. De normer som har plockats ut 

och citerats från de olika standarderna visar på de olikheter och skillnader som ligger mellan 

de två huvudregelverken IFRS och US GAAP, främst gällande nedskrivningar. Enligt typfall 

2 kan det uppstå skillnader mellan olika redovisningssätt. Detta tyder på att regelverken inte 

är konvergerade med varandra gällande nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar.  

Det internationella regelverket IFRS anses allmänt vara principbaserat (Bennett et al. 2006, s. 

190; Barth et al. 2012, s. 72) vilket även kan ses i utformandet på de punkter i standarderna 

som granskats i denna studie. Detta då normerna är väldigt breda och är öppna för många 

tolkningar av tillämparna. IFRS:s standarder gäller för alla organisationer vilket gör att 

regleringen är densamma oavsett vilken bransch det verkas inom. Standarderna kan därför 

anses vara utformade för att kunna tillämpas i många olika situationer, vilket leder till att 

normerna blir väldigt långa och omfattande på grund av att de innehåller väldigt mycket 

information. Jämförs dessa med US GAAP märker man att antalet relevanta punkter i 

standarden är betydligt färre, är mer kortfattade och tydligare då specialbranscher regleras var 

för sig, till exempel flygbolag i ASC 360–908 och försäkringar i ASC 360–944. Detta gör att 

den amerikanska regleringen kan vara mer specifik eftersom utformningen inte behöver 

anpassas för att kunna tillämpas på lika många branscher som IFRS. Vid mer detaljering 

öppnar det upp för möjligheten att formulera normerna som regler. De amerikanska 

standarderna ger en mer konkret tolkning över hur redovisningen och tillämpningen ska gå 

till och normerna anses därför vara regelbaserade (Barth et al. 2012, s. 72; Bennett et al. 

2006, s. 190).  

Eftersom principer kan anpassas efter olika situationer eller branscher skulle man även kunna 

anpassa det efter användarnas inhemska normer och kulturer (Whittington 2008, s. 495). Med 

tanke på att IFRS-regelverket appliceras i över 160 länder enligt IASB (2018a) kan man 

tänka sig att det principbaserade regelverket är lättare att anpassa till individuell inhemsk 

lagstiftning samt norm. Detta är en stor skillnad mot US GAAP:s regler eftersom detta 

regelverk är baserat på den amerikanska lagstiftningen, vilket gör att andra länder högst 

troligt inte skulle kunna applicera samma regelverk i sitt egna land utan att det skulle uppstå 
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X 

ASC360 

X 

IAS16 

konflikter. Alltså utgör det principbaserade regelverket en möjlighet att samordna den 

internationella redovisningsnormen trots att det exempelvis finns stora kulturella skillnader 

mellan regioner världen över. 

Regelverkens kvalitativa egenskaper är väldigt lika varandra vilket gör att standarderna är 

utformade med samma mål i tanken. Detta bidrar till en ökad jämförbarhet mellan 

regelverken och standarderna blir i grunden harmoniserade på grund av detta, främst gällande 

jämförelseegenskapen (IASB 2001, pp. 39–42; FASB 2010, pp. QC20-QC21). Angående 

jämförbarheten mellan olika organisationer som båda regelverken vill uppnå, borde 

användandet av regler medföra den mest konsekventa redovisningen då principer tillåter att 

olika tolkningar uppkommer. Denna skillnad gör att regelverken inte är harmoniserade 

sinsemellan eftersom olika redovisningsresultat uppstår.  

 

Då det i denna studie har kommits fram till att redovisningen av materiella 

anläggningstillgångar är harmoniserad mellan regelverken angående definitionen av vad en 

anläggningstillgång är samt hur avskrivningar hanteras, menar vi att redovisningen kan anses 

vara harmoniserad till viss del. Detta trots att vi inte anser att nedskrivningarna av 

tillgångarna är harmoniserade med varandra samt att det inte har skett någon officiell 

harmonisering av redovisningsregelverken som utfärdats av IASB och FASB. 

 

 

Figur 6: Harmoniseringen mellan regelverken gällande materiella anläggningstillgångar 

 

 

Figur 6 illustrerar hur harmoniseringen ser ut mellan IASB:s regelverk och FASB:s regelverk 

gällande materiella anläggningstillgångar.  
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5 Slutdiskussion  

5.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för slutsatserna som dragits från analysen i vår studie. Vidare kommer 

en diskussion att föras kring slutsatserna. Avslutningsvis redovisas det forskningsbidrag som 

studien lett fram till samt förslag till fortsatt forskning.  

 

5.2 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie har varit att granska skillnaderna mellan redovisningen av materiella 

anläggningstillgångar gällande avskrivningar och nedskrivningar samt att se huruvida de 

reglerande redovisningsnormerna kan anses vara principbaserade eller regelbaserade.  Vidare 

har det granskats om IASB:s standarder och FASB:s standarder kan anses vara 

harmoniserade med varandra, trots att det inte förekommit någon officiell harmonisering 

mellan regelverken IFRS och US GAAP.  

Värderingen av normernas regel- eller principbasering utgår från dimensionsteorin samt vad 

författarna till de vetenskapliga artiklarna uttrycker för åsikter. FASB:s regelverk US GAAP 

påvisade att de normer som granskats gällande definitionen av materiella 

anläggningstillgångar, avskrivningar samt nedskrivningar är baserade på regler. Denna 

slutsats stämmer alltså överens med den allmänna synen på regelverket. De normer som 

granskats från IFRS:s standarder visar däremot att främst principer används, men att en del 

regler förtydligar normgivningen. I den här studien syns användandet av regler i IFRS främst 

gällande de normer som reglerar avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Den 

slutsats som kan dras är att IFRS:s standarder inte endast består av principer trots den 

allmänna uppfattningen att regelverket är utformat på principer. I denna uppsats har fokus 

lagts på avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar, vilket innebär 

att ett allmänt uttalande gällande om hela redovisningsstandarderna kan anses vara princip- 

eller regelbaserade inte kan göras på grund av att hela standarderna inte har granskats. 

Gällande definitionerna av vad som räknas som en materiell anläggningstillgång 

konstaterades det att det inte återfinns några större skillnader i normgivningen mellan 

regelverken IFRS och US GAAP. De skillnader som finns utgörs främst av formuleringar 

som följd av att de är baserade på olika grunder, principer och regler.  

Redovisningen av avskrivningar skiljde sig inte åt särskilt mycket vilket förvånade oss då vi 

trodde att detta område skulle innehålla flest skillnader. De skillnader som främst återfanns 

var regleringen kring tillgångens nyttjandeperiod samt omvärderingen av den. Detta då IFRS 

ger tydliga beskrivningar av hur bedömningen av nyttjandeperioden skall göras, samt 

eftersom IFRS reglerar att nyttjandeperioden ska omvärderas varje år medan US GAAP inte 

reglerar detta.  

De största skillnaderna i redovisningsnormerna mellan US GAAP och IFRS återfanns vid 

regleringen av nedskrivningar. Nedskrivningar mellan de två regelverken kan liknas vid att 

jämföra äpplen med päron, eftersom regelverken använder sig av olika jämförelsevärden vid 

bedömningen om det finns ett nedskrivningsbehov. IFRS använder sig av 

återanskaffningsvärdet i jämförandet med det redovisade värdet. Återanskaffningsvärdet 

består då av det högsta värdet av det verkliga värdet (minus försäljningskostnader) eller 

nyttjandevärdet. US GAAP jämför däremot det redovisade värdet med det verkliga värdet, 

om det redovisade värdet är högre än de odiskonterade framtida kassaflöden. En annan 
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skillnad som återfanns var att IFRS tillåter att en nedskrivning kan återvinnas om den inte 

längre är motiverad medan US GAAP inte tillåter detta.  

I denna uppsats har vi använt oss av en figur baserad på dimensionsteorin för att illustrera hur 

harmoniserade normerna mellan regelverken kan anses vara gällande de materiella 

anläggningstillgångarnas definition, avskrivningar och nedskrivningar. Definitionen av en 

materiell anläggningstillgång anses vara harmoniserad till en viss del med mindre skillnader 

gällande tydlighet och normernas olika princip- och regelutformning. Detsamma gäller 

normerna om avskrivningar, att det finns en harmonisering men att det förekommer 

skillnader gällande utformningen. Dessa skillnader består som sagt av vilka jämförelsevärden 

som regelverken använder vid en nedskrivningsprövning samt att en återvinning av det 

nedskrivna beloppet är tillåtet enligt IFRS men inte enligt US GAAP. Därför drar vi 

slutsatsen att det inte föreligger någon harmonisering av nedskrivningar mellan IFRS:s och 

US GAAP:s normer då skillnaderna de medför i redovisningen är för stora för att anse 

motsatsen.  

I typfall 1 visas hur avskrivningsbeloppen varierar beroende på vilken avskrivningsmetod 

som används. I typfall 2 redovisas hur en nedskrivning genomförs enligt regelverken US 

GAAP och IFRS. Analysen av typfallen förstärker de slutsatser som dragits gällande 

harmoniseringen av regelverkens normer. Slutsatsen av analyserna gällande typfallen är alltså 

att typfall 1 exemplifierar att normgivningen är harmoniserad gällande avskrivningar 

eftersom redovisningen inte skiljer sig åt beroende på vilket regelverk som tillämpas. Det kan 

dock uppstå skillnader i redovisningen beroende på vilken avskrivningsmetod som används. 

Vidare påvisar typfall 2 de skillnader som uppstår vid användandet av olika regelverk då både 

utformning, tillämpning och tillvägagångsättet vid en nedskrivning skiljer sig åt mellan IFRS 

och US GAAP, samt att normgivningen därför inte är harmoniserad. 

Sammanfattningsvis kom vi fram till följande slutsatser. I denna studie återfinns skillnaderna 

mellan IFRS och US GAAP främst vid regleringarna av nedskrivningar. Anledningen till 

detta anser vi är att IFRS tillåter att nedskrivningarna återförs medan US GAAP inte tillåter 

en återvinning. Gällande avskrivningarna för de materiella anläggningstillgångarna kan 

standarderna anses vara harmoniserade till största del trots mindre skillnader gällande 

omvärdering och nyttjandeperiod. Vidare anser vi att IFRS är i grunden baserad på principer 

även om det förekommer regler. Däremot anser vi att US GAAP är baserat på regler, vilket 

kan utläsas av formuleringarna av normerna som anges i standarderna. Harmonisering av de 

normer som behandlas i denna uppsats anser vi förekommer till en viss del men inte fullt ut, 

då det förekommer differenser som medför redovisningsskillnader.  Enligt vår syn på regler 

och principer anser vi att en standard ska innehålla både regler och principer för att ge en mer 

korrekt bild av redovisningen, då man inte kan kringgå principer på samma sätt som man kan 

göra om det endast finns regler. Dessutom blir normens syfte tydligare om den utformas som 

en princip. Användandet av regler gör dock principen tydligare att tolka och efterleva.   

 

5.3 Forskningsbidrag 

Den här studien bidrar med information om att lyfta fram skillnader som återfinns mellan 

regelverken IFRS och US GAAP. Uppsatsen underlättar för förståelsen hur två olika 

regelverk kan hantera redovisningen av materiella anläggningstillgångar samt vilka skillnader 

som kan uppstå på grund av hur normgivningen utformas. Vidare bidrar studien med att 

tillföra kunskap om redovisningen av materiella anläggningstillgångar är harmoniserad eller 

inte mellan regelverken samt att regelverken är utformade på olika grunder; det ena på regler 

och det andra på principer.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning  

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka harmoniseringen inom andra 

redovisningsstandarder där en jämförelse sker mellan det internationella regelverket IFRS 

och det amerikanska regelverket US GAAP. Det som kan studeras är hur det principbaserade 

regelverket IFRS skiljer sig från det regelbaserade regelverket US GAAP på ett mer ingående 

sätt. Ett förslag på områden som kan studeras är finansiella tillgångar eller 

omsättningstillgångar utifrån de två stora normgivarnas reglering. Ett annat förslag till fortsatt 

forskning är att tillämpa regelverken på typfall som skildrar olika situationer för att se vilka 

skillnader som uppstår i redovisningens balans- och resultaträkning. Detta ger en mer 

grundlig förståelse för skillnaderna samt tydligare argument för skillnaderna som uppstår på 

grund av olika redovisningsnormer.  
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