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Bakgrund: FASB har i sitt projekt kring verkligt värde givit ut en form av remiss/uttalande 

som förklarar hur värdering till verkligt värde ska ske. Detta uttalande ska ligga till grund för 

en standard om verkligt värde. Den definition av verkligt värde som FASB väljer kommer att 

få stor betydelse, även för de som inte har FASB som normgivare. IASB kommer nämligen 

att använda FASB:s standard som underlag för framtagandet av en egen standard. 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur tidigare värderingsteorier inom redovisning har 

påverkat FASB:s uttalande om verkligt värde samt utifrån den senaste diskussionen om 

verkligt värde se vilka för- och nackdelar uttalandet ger på värderingen.  

 

Tillvägagångssätt: FASB:s uttalande om verkligt värde analyseras gentemot de två 

normativa redovisningsteorierna Moonitz & Jordan (1963) och Ijiri (1975). En jämförelse 

med den senaste diskussionen kring verkligt värde genomförs även. 

 

Slutdiskussion: Det kan efter denna studie påvisas att FASB:s uttalande om verkligt värde 

har vuxit fram under viss påverkan av både Moonitz & Jordan (1963) och Ijiri (1975). 

Uttalandet lägger stor vikt vid att värderingen blir objektiv och innehar en viss stabilitet, 

precis som Ijiri (1975) påtalar. Samtidigt har uttalandet tagit fasta på Moonitz & Jordans 

(1963) tankar om att en värdering ska ta hänsyn till framtida händelser och inte historiska, 

dvs. den nytta vi har av en tillgång i framtiden. Dessutom kan det konstateras att FASB:s 

uttalande har samma för- och nackdelar som tidigare definitioner av verkligt värde, trots vissa 

försök att bli av med en del nackdelar. Den stora fördelen med FASB:s uttalande är att den 

redovisningsinformation som produceras blir relevant för användarna av 

redovisningsinformationen. Den stora nackdelen är att värderingen och 

redovisningsinformationen inte alltid blir tillförlitlig. 
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1 INLEDNING 
 

 detta kapitel introduceras läsaren i det ämne som studien behandlar. Först presenteras 

en bakgrundsbeskrivning till studien och sedan följer en problemdiskussion som avslutas 

med det för studien uppställda syftet . Kapitlet innehåller även en beskrivning av studiens 

objekt, relevans samt fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

Redovisning har en lång historia och kan spåras tillbaka till år 2 300 före Kristus. Till en 

början var redovisningen enbart minnesanteckningar över skulder och fordringar men 

utvecklades senare till den dubbla bokföringen av bl.a. Luca Pacioli. Den dubbla bokföringen 

är enligt många en utmärkt teknik för att hålla reda på de olika skuldförhållandena efter ett 

otal transaktioner. (Artsberg, 2003) Beskrivningen av redovisningen som ett sätt att hålla reda 

på tillgångar och skulder kan relateras till det vi idag kallar för balansräkning. 

Resultaträkningens inträde i redovisningen skedde däremot vid ett senare tillfälle och berodde 

till stor del på kapitalismens genombrott med extern kapitalanskaffning och ägarnas 

vinstintressen (Artsberg, 2003).  

 

De externa ägarna kräver ersättning, i form av utdelning, för att låta företaget förfoga över 

deras kapital. För att fastställa hur mycket som kan delas ut till ägarna, utan att företagets 

fortlevnad äventyras, behöver ett resultat över en viss tidsperiod fastställas. Eftersom det inte 

med exakthet går att fastställa resultatet över en viss tidsperiod uppstår olika 

värderingsproblem och behov av bestämda regler för resultatmätning och 

balansvärderingsfrågor. (Artsberg, 2003) 

 

En av de värderingsprinciper som uppstått är att värdera balansräkningens poster till historisk 

anskaffningskostnad. Historisk anskaffningskostnad definieras till det sammanlagda priset 

som betalas för att förvärva ägar- eller användarrättigheter. Den huvudsakliga fördelen med 

att använda historisk anskaffningskostnad är att värderingen är verifierbar genom en verklig 

transaktion. Den nackdel som huvudsakligen framförs är att värdet på en tillgång skiftar över 

tiden och efter en tid kan det redovisade värdet på tillgången sakna betydelse för att visa 

värdet på de tillgångar som företaget har.  (Hendriksen & Van Breda, 1992)   

 

I 
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Historisk anskaffningskostnad har i egenskap av värderingsprincip funnits under en längre tid 

och har länge ansetts som själva ryggraden inom redovisningsvärdering. Exempelvis skriver 

Ijiri (1975): 

 

”In this rapidly changing world, it is truly remarkable that the principle of historical cost has 

remained fundamental to the methodology of accounting over several centuries” 

Ijiri (1975) sid 85. 

 

Värderingsprincipen historisk anskaffningskostnad är långt ifrån självklar och oomtvistad, 

utan kritik har riktats mot värderingsprincipen av så väl akademiker som praktiserande 

redovisare. Enligt Ijiri (1975) är redovisningslitteraturen bestämt emot värdering till historisk 

anskaffningskostnad med hänvisning till att värderingen inte är väsentligt för beslutsfattare. 

Motståndarna vill istället använda sig av värderingsprinciper som baseras på ett verkligt värde 

eftersom det är mer väsentligt för beslutfattare (Ijiri, 1975). Därför är det inte förvånande att 

utvecklingen idag går mot ett ökat användande av värdering till marknadsvärde eller fair value 

(verkligt värde). Ett bevis för detta är införandet av IFRS/IAS1 (benämns fortsättningsvis som 

IFRS) inom EU där värdering till verkligt värde tillämpas i ett flertal standarder. (Artsberg, 

2003) 

 

Redovisningen har som tidigare nämnts en lång historia och det skulle kunna tänka sig att 

denna långa historia skulle bidra till entydighet inom redovisningen, där de flesta redovisar på 

ett liknande sätt. Visst finns det många likheter mellan olika redovisningstraditioner men även 

en hel del skillnader. Anledningen till dessa skillnader är den skiftande miljö de olika 

redovisningstraditionerna har utvecklats i, exempelvis har faktorer som ekonomisk tillväxt, 

grad av industrialisering, inflation, andelen privata företag, utbildningsnivå, juridisk tradition 

och politik påverkat de olika redovisningstraditionerna. (Radebaugh & Gray, 2002) 

 

Skillnaderna skapar problem för dem som producerar, konsoliderar, reviderar och tolkar 

redovisningsinformation, speciellt redovisningsinformationen från de multinationella 

företagen. Av denna anledning finns det ett antal internationella aktörer som arbetar för en 

ökad harmonisering inom redovisningen. Harmoniseringen syftar till att öka jämförbarheten 

genom att begränsa möjligheten till att skillnader uppkommer i redovisningsinformationen. 

                                                 
1 International Financial Reporting Standards / International Accounting Standards 
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Den ökade globaliseringen och internationaliseringen bidrar till en ökad efterfrågan på 

harmoniserade redovisningsprinciper.(Nobes & Parker, 2002) 

 

Det kan sägas att den internationella harmoniseringen fokuserar framförallt på två frågor, dels 

värderingsprinciper och dels förekomsten av olika redovisningskulturer. Frågan kring 

värderingsprinciper handlar framförallt om distinktionen mellan anskaffningsvärde och 

verkligt värde. Den andra frågan handlar om svårigheten att harmonisera beroende på att olika 

redovisningskulturer har olika traditioner och där är värderingsfrågan en viktig skiljelinje. 

(Artsberg, 2003) 

1.2 Problemdiskussion 

Från och med 2005 ska alla noterade bolag inom EU redovisa enligt IASB:s2 

redovisningsstandard IFRS. Denna förändring har en direkt påverkan på 7 000 företag och fler 

kommer att bli påverkade indirekt.(Van Hulle, 2004)  

 

IASB är en internationell organisation med ett Anglosaxiskt redovisningssynsätt.(Flowers & 

Ebbers, 2002) EU är en organisation med heterogena medlemmar, vilket även syns i deras 

redovisningstraditioner. På ena sidan har vi Storbritannien med den Anglosaxiska traditionen 

och på den andra Tyskland och Frankrike med det som kallas centraleuropeisk 

redovisningstradition (Deegan, 2000). Detta innebär att länderna med den centraleuropeiska 

redovisningstraditionen kommer att implementera en regel som skiljer sig från landets 

juridiska tradition.  

 

Att implementera en reglering med rötter från en annan juridisk tradition kan enligt Pistor, 

Keinan, Kleinheisterkamp och WestM (2003) innebära komplikationer och ge en ineffektiv 

reglering. Därför borde rimligtvis implementeringen av IFRS i EU medföra vissa svårigheter. 

Ett resonemang som stöds av Schipper (2005) då hon förutspår att företagen inom EU, som 

ska redovisa enligt IFRS, kommer att ha ett stort behov av hjälp och vägledning.  

 

Införandet av IFRS kommer att innebära att försiktighetsprincipen får en mindre betydelse då 

tillgångar och skulder kommer att värderas till verkligt värde i större utsträckning. Enligt 

                                                 
2 International Accounting Standards Board 
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Kellgren (2004) kommer detta att innebära svårigheter i att värdera alla tillgångar och det 

kommer även att ta tid.  

 

Att använda verkligt värde vid värdering av olika balansposter har av många ansetts som det 

teoretiskt mest korrekta och är den värderingsprincip som de stora normbildarna inom 

redovisning, IASB och FASB3, i många fall använder sig av (Artsberg, 2003). Även om 

begreppet verkligt värde har en bra teoretisk förankring diskuteras begreppet och möjligheten 

att tillämpa det flitigt av både forskare och praktiserande redovisare. Exempelvis skriver King 

(2003) att förespråkarna av verkligt värde inte har tänkt igenom vad de menar med begreppet 

och att det i verkligheten är ett väldigt otydligt och luddigt koncept. Han menar att en 

värdering till verkligt värde troligtvis kommer att ge en högre värdering än om den historiska 

anskaffningskostnaden används samt att värderingen till verkligt värde kommer att ge stora 

och snabba förändringar i de redovisade värdena.  

 

Den största diskussionen kring verkligt värde handlar inte om ifall värderingsprincipen ska 

användas eller inte utan mer om hur verkligt värde ska fastställas. Det har sedan tidigare 

ställts upp ett antal olika definitioner av verkligt värde inom redovisningsforskningen. Vilket 

har lett till diskussioner och olika förslag på hur verkligt värde ska fastställas. Dessa 

skillnader kring definitionen och tillämpningen av värderingsprincipen verkligt värde 

återfinns även i normbildarnas standarder. 

 

Som tidigare nämndes har IASB i ett flertal IFRS standarder funnit att värdering till verkligt 

värde ger den mest relevanta informationen för användarna av redovisningsinformationen. Av 

de 38 IFRS standarderna som tillämpas använder 25 värdering till verkligt värde, antingen 

direkt (17 st) eller indirekt (8 st) dvs. genom hänvisning till en annan standard. 

(www.iasplus.com) De olika standarderna tillämpar inte verkligt värde konsekvent utan de ger 

olika vägledning kring hur värderingen ska ske, vilket leder till att värderingen tillämpas på 

olika sätt. Av den anledningen startade IASB ett projekt för att ge vägledning till företag över 

hur de tillämpar värdering till verkligt värde av tillgångar och skulder när IFRS/IAS kräver 

det. Projektet syftar inte till att förklara när verkligt värde ska användas utan enbart hur det 

ska användas. (www.iasb.org) 

 

                                                 
3 Financial Accounting Standards Board 



- INLEDNING – 
 

7 

Samtidigt som IASB iscensatte sitt projekt kring verkligt värde fann de att FASB var i 

slutfasen av ett liknande projekt om just verkligt värde. Med anledning av det brådskande 

behovet av en överskådlig och konsekvent vägledning beslutade IASB att ge ut den slutliga 

standarden från FASB, när den är klar, som en typ av remiss (exposure draft). (www.iasb.org) 

FASB har i sitt projekt givit ut ett första utkast eller uttalande över hur värdering till verkligt 

värde ska ske, benämns fortsättningsvis som FASB:s uttalande om verkligt värde. Detta 

uttalande har olika instanser samt organisationer haft möjlighet att kommentera. FASB räknar 

med att kunna ge ut den slutliga standarden kring värdering till verkligt värde under 2006 (har 

i skrivandets stund ej givits ut). Utgångspunkten för FASB:s projekt har varit densamma som 

för IASB:s projekt, nämligen att ge en övergripande vägledning över hur värdering till 

verkligt värde ska ske. Den vägledning som finns har utvecklats gradvis över tiden och 

återfinns i olika standarder. Precis som IASB kan FASB konstatera att den nuvarande 

vägledningen bidrar till en ej konsekvent tillämpning av värdering till verkligt värde. 

(www.fasb.org) 

 

Den definition av verkligt värde som de stora normbildarna, IASB och FASB, väljer kommer 

att ha en stor betydelse och genomslagskraft. Därmed inte sagt att den kommer att vara den 

mest korrekta definitionen av värderingsprincipen eller ge den bästa värderingen. Det har 

sedan en lång tid tillbaka funnits teorier om värdering inom redovisning och vilka svårigheter 

det finns med att skapa en hållbar värderingsprincip. Den teoretiska diskussionen kring 

verkligt värde har även den funnits under en tid och har gradvis utvecklats till vad den är idag. 

Det finns ett antal teoribildningar som har påverkat utvecklingen i olika riktningar och 

FASB:s uttalande om verkligt värde är en produkt av denna utveckling men även ett nytt steg 

i den. Därför är det av intresse att studera hur FASB:s uttalande har vuxit fram och vad som 

har påverkat det.  

 

Som nämndes tidigare har det under den senaste tiden även förts en diskussion bland 

redovisare och forskare kring vad värderingsprincipen verkligt värde skulle innebära för 

värderingen. Olika argument för och emot ett användande av värderingsprincipen har 

framförts. Den diskussion som har förts grundar sig på andra definitioner av verkligt värde. 

Hur har den diskussionen påverkat FASB:s uttalande om verkligt värde? Gäller de för- och 

nackdelar som där har diskuterats även för FASB:s uttalande? Eller har FASB tagit till sig av 

diskussionen?  
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1.3 Studiens objekt 

Objektet för denna studie är FASB:s uttalande om verkligt värde. Studien ska dels undersöka 

hur tidigare värderingsteorier har påverkat utvecklandet av FASB:s uttalande och dels 

undersöka om de för- och nackdelar som har presenterats i den tidigare diskussionen kring 

verkligt värde även gäller för FASB:s uttalande om verkligt värde. 

 

Det finns en mängd olika faktorer som har påverkat framväxandet av den definition av 

verkligt värde som FASB:s uttalande är. Denna studie kommer att ha ett historiskt perspektiv 

och fokusera på hur faktorer i tidigare värderingsteorier inom redovisning kan ha påverkat 

framväxandet av FASB:s uttalande.   

 

När det gäller den andra delen av studien, dvs. för- och nackdelarna på värderingen, kommer 

denna studie att fokusera på FASB:s definition av verkligt värde som en allmän 

värderingsprincip. Studien kommer att ta upp de generella och väsentliga för- och nackdelarna 

med att använda FASB:s uttalande och kommer inte att behandla de för- och nackdelar som 

följer av att värderingsprincipen tillämpas för specifika tillgångar eller skulder.    

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur tidigare värderingsteorier inom redovisning har påverkat 

FASB:s uttalande om verkligt värde samt utifrån den senaste diskussionen om verkligt värde 

se vilka för- och nackdelar uttalandet ger på värderingen.  

1.5 Teoretisk och praktisk relevans 

Verkligt värde som värderingsprincip är inte ny, utan den har funnits under en längre tid. 

Däremot är den definition av verkligt värde som FASB gör i sitt uttalande ny och är ett steg i 

utvecklingen av värdering inom redovisning. Därför är det relevant ur ett teoretiskt perspektiv 

att undersöka hur FASB:s uttalande har vuxit fram och vilka faktorer som kan ha påverkat 

dess utveckling. Det finns sedan tidigare olika teorier som beskriver hur en värdering ska gå 

till och vilka krav som ställs på en värdering. Det är då av intresse att undersöka hur dessa 

teorier har påverkat utvecklingen av FASB:s uttalande om verkligt värde. 

 

Som nämndes i problemdiskussionen har värderingsprincipen verkligt värde och dess 

inverkan på värderingen diskuterats flitigt av både redovisare samt forskare. Den diskussion 
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som tidigare har förts grundar sig på andra definitioner av verkligt värde än den som FASB:s 

uttalande ger. Därför är det även intressant ur ett teoretiskt perspektiv att se om de för- och 

nackdelar som konkretiserats förut, enligt tidigare definitioner av verkligt värde, även gäller 

för den definition som FASB:s uttalande ger.  

 

De två frågeställningar som studien behandlar kommer att bidra till en ökad insikt och 

förståelse för värderingsprincipen verkligt värde. Vilket det finns ett behov av, speciellt hos 

de företag som ska tillämpa IFRS inom EU, enligt Shipper (2005). Förvisso behandlar studien 

FASB:s definition av verkligt värde och inte IASB:s men den definitionen kommer att ligga 

till grund för IASB:s projekt om verkligt värde. Därför är denna studie relevant ur ett praktiskt 

perspektiv.  

1.6 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 – Tillvägagångssätt  

I detta kapitel sker en genomgång av hur studien har genomförts och vilka ställningstaganden 

som har gjorts samt motiven till dessa. 

 

Kapitel 3 – FASB:s uttalande om verkligt värde  

Här sker en presentation av FASB:s uttalande om verkligt värde. Detta kapitel utgör 

tillsammans med kapitel 4 respektive 6 underlag för de analyserande diskussionerna i kapitel 

5 respektive 7. 

 

Kapitel 4 – Värderingsteori inom redovisning 

Här presenteras olika teoretiska synsätt på hur värdering inom redovisning ska ske. Teorierna 

beskriver vilka krav som finns på en värdering och vilka svårigheter en värdering medför. 

 

Kapitel 5 – Likheter och skillnader mellan FASB:s uttalande & värderingsteorierna  

I detta kapitel analyseras hur FASB:s uttalande om verkligt värde har påverkats av de 

värderingsteorier inom redovisning som presenterades i kapitel 4.  

 

Kapitel 6 – Den senaste diskussionen om verkligt värde 

Detta kapitel redogör för de argument som har presenterats för och emot värdering till verkligt 

värde i den senaste diskussionen. Argumenten som presenteras har framförts av forskare inom 

redovisning men även av praktiserande redovisare. 
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Kapitel 7 – Gäller argumenten även för FASB:s uttalande? 

I detta kapitel analyseras och diskuteras FASB:s uttalande om verkligt värde utifrån de 

argument som presenterades i kapitel 6.  
 

Kapitel 8 – Slutdiskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras de slutsatser som kan dras efter studien. 
 

Kapitel 9 – Källförteckning 

Här sker den obligatoriska redovisningen av de olika källor som använts för genomförandet 

av studien. 

 

Värderingsteori 
inom redovisning 

- Kapitel 4 

FASB:s uttalande 
om verkligt värde

- Kapitel 3 

Likheter och skillnader 
mellan FASB:s 

uttalande & 
värderingsteorierna - 

Kapitel 5

Den senaste 
diskussionen kring 

verkligt värde  
- Kapitel 6 

Slutdiskussion
- Kapitel 8 

Figur 1: Studiens disposition 

Gäller argumenten 
även för FASB:s 

uttalande? 
- Kapitel 7 
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 etta kapitel beskriver hur studien har genomförts och vilka ställningstaganden som 

har gjorts samt motiven till dem. Kapitlet innehåller även en beskrivning av den 

analysmodell som har använts. 

2.1 Ämnesval och inriktning 

Debatten inom redovisning har under de senaste åren handlat mycket om harmonisering och 

vilken möjlighet det finns för olika redovisningstraditioner att komma överens om 

gemensamma bestämmelser för hur redovisningen ska ske. Därför är det mycket intressant att 

följa det stora steg, inom harmoniseringen, som införandet av IFRS i EU innebär. Samtidigt 

som införandet av IFRS är en positiv händelse som förväntas ge många fördelar innebär den 

även en stor förändring för många länder och redovisningstraditioner, vilket kan medföra 

problem. Ett sådant problem är förändringen av värderingsprincip, från att tidigare ha använt 

historisk anskaffningskostnad till att nu värdera ett flertal balansposter till verkligt värde. 

Denna förändring är av fundamental betydelse och en del har påtalat svårigheten i denna 

förändring och behovet av vägledning. Av den anledningen valde jag att studera värdering till 

verkligt värde. 

 

När jag tittade närmare på värderingsprincipen verkligt värde upptäckte jag att det 

diskuterades hur verkligt värde skulle fastställas och vilka svårigheter det innebar. Då väcktes 

en tanke hos mig om att studera vad det innebär att värdera till verkligt värde. Efter vidare 

undersökning fann jag att det finns olika definitioner av verkligt värde och att dessa har 

undersökts och debatterats tidigare. Samtidigt fann jag att både IASB och FASB har startat 

projekt för att tillämpningen av verkligt värde i deras standarder ska bli mer konsekvent. 

Dessa projekt ska definiera och konkretisera vad värderingsprincipen innebär enligt dem. 

FASB har kommit en bra bit längre än IASB i sitt projekt och dessutom givit ut ett första 

uttalande där en definition av verkligt värde och en beskrivning av hur värderingen ska gå till 

erhålls. Uttalandet innebär att en ny definition och en ny beskrivning över hur värderingen ska 

genomföras presenteras. Av den anledningen bestämde jag mig för att titta närmare på 

FASB:s uttalande som värderingsprincip. Hur har uttalandet vuxit fram? Det vill säga vilka 

faktorer har varit med och påverkat utformningen?  

 

Det finns ett otal olika faktorer som kan ha påverkat hur FASB:s uttalande har vuxit fram, 

exempelvis ett antal omvärldsfaktorer: den amerikanska kulturen och juridiska traditionen, 

D 
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normbildaren och dess organisation, det politiska systemet etc. Därför var en avgränsning 

nödvändig. Jag valde därför att i ett första läge avgränsa studien till att omfatta hur tidigare 

värderingsteorier inom redovisning har påverkat FASB:s uttalande om verkligt värde. 

 

Genom att studera dessa teorier skulle denna studie få ett bra historiskt perspektiv. Däremot 

funderade jag över om det inte finns andra påverkande faktorer som tidsmässigt befinner sig 

närmare utgivandet av FASB:s uttalande? Det har framförts ett antal argument för och emot 

ett användande av verkligt värde och det har förts en diskussion kring verkligt värde som 

värderingsprincip. Därför bestämde jag mig för att även undersöka hur FASB:s uttalande har 

hanterat den diskussionen och om den har påverkat uttalandet. Detta genom att studera vilka 

för- och nackdelar det finns med att använda FASB:s uttalande som värderingsprincip utifrån 

den tidigare förda diskussionen. 

2.2 Val och ställningstaganden 

Efter att ha bestämt mig för att använda tidigare redovisningsteorier för att studera hur 

FASB:s uttalande har vuxit fram var jag tvungen att göra ett val över vilka teorier som skulle 

användas. Jag utgick från att det är högst sannolikt att de teorier som FASB har grundat sina 

tidigare standarder på även har en viss inverkan på FASB:s uttalande om verkligt värde. För 

att hitta lämpliga redovisningsteorier studerades litteratur som övergripande beskriver 

redovisningens normbildare och uppkomsten av de regelverk som finns idag. Hendriksen & 

Van Breda (1992) beskriver hur de amerikanska redovisningsstandarderna har utvecklats och 

mynnat ut i det konceptuella ramverk som FASB förlitar sig på när de ger ut olika 

redovisningsstandarder. De redogör för hur det inledningsvis var svårt för de amerikanska 

redovisarna att komma överens om övergripande standarder och principer. De fortsätter med 

att berätta om hur det konceptuella ramverket, som så småningom växte fram, utvecklades. 

Hendriksen & Van Bredas (1992) beskrivningar innefattar inte några längre utläggningar om 

vilka teoretiska förankringar som har påverkat FASB:s konceptuella ramverk och dess 

utvecklingsprocess. Några av de forskare inom redovisning som ändock nämns är Maurice 

Moonitz och Yuji Ijiri. Enligt Hendriksen & Van Breda (1992) har Moonitz och Ijiris teorier 

legat till grund för framväxten av FASB:s regelverk och rekommendationer. Moonitz nämns i 

samband med den redovisningsteoretiska diskussion som föregick de första standarderna i det 

konceptuella ramverket medan Ijiri nämns i samband med utvecklingen av själva ramverket. 

Både Moonitz och Ijiris teorier har varit en del i FASB:s utvecklande historiskt sett och därför  

kan det tänkas att de även har haft en påverkan på FASB:s uttalande om verkligt värde. Av 
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den orsaken valdes de till att utgöra grund för denna studie. Genom att använda dessa båda 

forskares syn på redovisning kommer denna studie även att väga in en viss tidsaspekt över hur 

olika aspekter från olika perioder har påverkat FASB:s uttalande om verkligt värde. Detta 

eftersom Moonitzs teorier är ett drygt decennium äldre än Ijiris.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie kommer att studera hur FASB:s uttalande om 

verkligt värde står sig i förhållande till Moonitz och Ijiris redovisningsteorier. Studien 

kommer att visa i vilken utsträckning tidigare använda teorier utgör grund även för FASB:s 

uttalande om verkligt värde. Har FASB:s uttalande om verkligt värde vuxit fram under 

påverkan av dessa teorier?  

 

När det gäller den andra delen av studien, nämligen vilka för- och nackdelar det innebär att 

använda FASB:s uttalande för värdering, fokuserar den på den senaste diskussionen kring 

värderingsprincipen verkligt värde. Utformningen av den delen krävde inte så många 

ställningstaganden och val, utan den senaste diskussionen kring verkligt värde studerades 

genom att läsa artiklar och litteratur som behandlar ämnet. Det framgick snabbt att 

diskussionen till stora delar handlar om ett fåtal olika diskussionspunkter. Av den anledningen 

valde jag att inte läsa alla artiklar som behandlar diskussionen, utan istället de artiklar som vid 

en övergripande läsning bedömdes föra den mest ingående diskussionen av dessa punkter.    

2.3 Analysmodell 

För att genomföra en värdering av en tillgång eller skuld används en viss värderingsprincip, i 

denna studie är det FASB:s uttalande om verkligt värde. När en värderingsprincip har 

tillämpats på tillgången eller skulden erhålls en värdering. Moonitz och Ijiris 

redovisningsteorier är båda normativa, dvs. att de beskriver hur en värdering bör gå till och 

vilka kvalitativa drag som utfallet av en värdering bör ha. De teorier som valdes ut beskriver 

alltså vilka krav det finns på en värdering och vilka svårigheter värderingen medför. Frågan 

som ställs i denna studie är hur väl FASB:s uttalande om verkligt värde står sig i jämförelse 

med dessa teorier, dvs. om FASB:s uttalande har påverkats av dessa teorier. Därför kommer 

en jämförelse att göras mellan den värdering som FASB:s uttalande leder till samt de krav och 

svårigheter som teorierna tar upp (se: figur 2, nästa sida). Genom den jämförelsen kan 

följande frågor besvaras. Når värderingen enligt FASB:s uttalande upp till de krav som ställs 

på en värdering? Hur hanterar uttalandet de svårigheter som finns?  
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Genom den jämförelsen kommer studien att visa på likheter och skillnader mellan den 

värdering teorierna beskriver och den värdering som blir resultatet av FASB:s uttalande. Om 

det finns likheter mellan den värdering teorin beskriver och den som erhålls genom ett 

tillämpande av FASB:s uttalande tyder det på att uttalandet har vuxit fram under viss 

påverkan av den teorin.  

 

Förutom en jämförelse med Moonitz:s och Ijiri:s teorier kommer en jämförelse att göras med 

de argument för och emot ett användande av verkligt värde som har presenterats i olika 

diskuterande artiklar av både praktiserande redovisare och forskare. Jämförelsen kommer 

förhoppningsvis att kunna visa om FASB:s uttalande har påverkats av kritiken mot 

värderingsprincipen eller inte, dvs. om det finns några likheter eller skillnader mellan kritiken 

av värderingsprincipen och den värdering uttalandet ger. Om det finns skillnader skulle vi 

kunna påstå att FASB har tagit till sig av kritiken och att de faktorerna i diskussionen har 

påverkat hur FASB:s uttalande har vuxit fram. Förutom detta kommer jämförelsen även att 

visa på vilka nackdelar det finns med att använda FASB:s uttalande om verkligt värde, dvs. 

vilka problem som återstår. 

 

Moonitz:s värderingsteori ligger före Ijiri:s i tiden, samtidigt som diskussionen kring verkligt 

värde ligger långt ifrån både Moonitz och Ijiri, och därför kommer studien även att innehålla 

en tidsaspekt. Har synen på värdering förändrats över tiden? Förhoppningsvis kommer studien 

att visa om olika aspekter framstår som mer eller mindre väsentliga över tiden.   

2.4 Arbetsprocess och informationsinsamling 

Jag började studien genom att ta fram FASB:s uttalande om verkligt värde från sökmotorn 

Elin. Uttalandet studerades grundligt för att sedan sammanfattas samt översättas och utgöra 

det empiriska materialet i denna studie. För att hitta Moonitz:s och Ijiri:s värderingsteorier 

användes Libris. Ett antal tänkbara titlar hittades, innehållet i dessa studerades och sedan 

valdes en titel av varje författare till att utgöra grunden i teorikapitlet. 

 

För att studera den senaste diskussionen kring verkligt värde inhämtades ett antal artiklar från 

Elin, där sökord som ”fair value”, ”accounting”, ”measurement” och kombinationer mellan 

dessa ord användes. Dessutom användes Libris, med samma sökord, för att låna hem aktuell 

litteratur som kunde tänkas debattera värkligt värde. Detta material användes sedan för att ta 

fram de argument för och emot verkligt värde som skulle användas i en av de två analyserna. 
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När informationen om FASB:s uttalande, den traditionella värderingsteorin inom redovisning 

och den senaste diskussionen om verkligt värde hade inhämtats utfördes de två analyserna 

som sedan tillsammans var underlag för slutdiskussionen. Analyserna utfördes enligt den 

analysmodell som beskrevs i ovanstående avsnitt. 

 

 

 

Figur 2: Analysmodell 
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sionen om 
verkligt värde 

Argument för och 
emot ett använd-
ande av verklig 
värde 

FASB:s uttalande om verkligt värde

Värdering 

Likheter och skillnader 

Ijiri:s 
 

värderingsteori 

Krav på och 
svårigheten med 
värderingen  

Moonitz:s 
 

värderingsteori 

Krav på och 
svårigheten med 
värderingen  

Faktorer som har påverkat hur FASB:s uttalande om verkligt värde har vuxit fram 

Tidsaspekt 



- FASB:S UTTALANDE OM VERKLIGT VÄRDE - 

16 

3 FASB:S UTTALANDE OM VERKLIGT VÄRDE 
 detta kapitel presenteras FASB:s uttalande om verkligt värde (exposure draft) men även 

en liten beskrivning av det övergripande projektet om verkligt värde. Det är endast i det 

första stycket av det här kapitlet som det finns en källhänvisning, övrig text är baserad på 

FASB Exposure draft (2004). 

3.1 FASB:s projekt om verkligt värde 

FASB startade sitt projekt om verkligt värde i juni 2003. I juni 2004 gav organisationen ut ett 

uttalande (exposure draft) där olika instanser samt organisationer hade möjlighet att ge sin syn 

på verkligt värde och det uttalande som FASB gav ut. Allt sedan dess har organisationen 

arbetat med framtagandet av den slutliga standarden, med utgångspunkt från det tidigare 

utgivna uttalandet samt de synpunkter de fått in. Utgångspunkten för FASB:s projekt har varit 

densamma som för IASB:s projekt, nämligen att ge en övergripande vägledning över hur 

värdering till verkligt värde ska ske. Den vägledning som finns har utvecklats gradvis över 

tiden och återfinns i olika standarder. Precis som IASB kan FASB konstatera att den 

nuvarande vägledningen ej bidrar till en konsekvent tillämpning av värdering till verkligt 

värde.  (www.fasb.org) 

3.2 FASB Exposure Draft – Fair Value Measurement 

Nedan följer en genomgång av FASB:s uttalande om verkligt värde som är menat till att ge 

vägledning och förklara hur värdering till verkligt värde ska ske samt vad målen med 

värderingen är. För att veta när verkligt värde ska användas hänvisar FASB till respektive 

standard. Detta uttalande, som så småningom ska bli en standard, förklarar bara hur värdering 

ska ske, inte när. 

3.2.1 Definitionen av verkligt värde 
Enligt FASB:s definition är verkligt värde:  

 

”the price at which an asset or liability could be exchanged in a current transaction between 

knowledgeable, unrelated willing parties” FASB Exposure draft – Fair Value Measurement 

(2004) sid i 

 

Syftet med att värdera till verkligt värde är att uppskatta ett marknadspris för tillgången eller 

skulden utan att en transaktion sker i verkligheten. Transaktionen antas äga rum mellan 

I 
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marknadsaktörer som har samma nivå av kunskap kring den aktuella tillgången eller skulden 

(knowledgeable). Värderingen utgår ifrån en transaktion som inte är framtvingad, varken 

genom likvidation eller att den ena parten är nödställd. Den ska inte heller ta hänsyn till 

huruvida innehavaren av tillgången eller skulden har som intention att ge sig in i en sådan 

transaktion eller ej. Ur ett konceptuellt perspektiv är verkligt värde en marknadsbaserad 

värderingsprincip som inte tar hänsyn till företagsspecifika faktorer.   

 

När värderingen till verkligt värde görs ska värderingen, i största möjligaste mån, ske med 

hjälp av indata från marknaden. Med det menar FASB antaganden och data som de olika 

marknadsaktörerna skulle använda vid en värdering. Indata från marknaden ska dessutom 

vara grundad på information som är aktuell och kommer från en källa som är oberoende av 

företaget. Exempel på indata från marknaden som kan användas för att komma fram till 

verkligt värde kan vara: noterade priser, information om ränta, avkastningsnivåer, 

kreditbedömningar, valutakurser etc samt allmän ekonomisk statistik. 

3.2.2 Olika nivåer av verkligt värde 
Det är inte alltid lätt att få tag i indata från marknaden som avspeglar vilket pris tillgången 

eller skulden skulle utbytas till. Komplexiteten i värderingen till verkligt värde kan variera 

beroende på vilken typ av information som finns tillgänglig i värderingen. FASB har gjort en 

hierarkisk uppdelning i grupper av indata som är aktuell vid värderingen till verkligt värde – 

”fair value hierarchy”. De olika grupperna är sorterade i olika nivåer där den högsta nivån av 

indata (nivå 1) är den som i största möjligaste mån ska användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

I första hand

Om det inte finns tillgång 
till indata av Nivå 1. 

Om det inte finns tillgång 
till indata av Nivå 1 eller 2. 

Figur 3: FASB:s hierarkiska uppdelning av indata 
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3.2.3 Värdering med indata av Nivå 1 
Verkligt värde uppskattas då med hjälp av noterade priser från en aktiv referensmarknad, 

vilken avser tillgångar eller skulder som är identiska med den som ska värderas.  För att 

indatan ska räknas som nivå 1 får inga korrigeringar av det noterade priset göras. Som en 

aktiv referensmarknad räknas en marknad som företaget har omgående tillträde till, dvs. där 

den aktuella tillgången eller skulden kan säljas som den är.  Om företaget har omgående 

tillträde till mer än en referensmarknad ska priset från den mest fördelaktiga, dvs. där 

nettoförsäljningsvärdet maximeras (för tillgångar) respektive minimeras (för skulder), väljas. 

När värderingen till verkligt värde sker ska priset från den mest fördelaktiga 

referensmarknaden oftast inte justeras för försäljningskostnader eller liknande (för att veta 

säkert hänvisar FASB till respektive standard), utan den kostnaden redovisas först när 

transaktionen realiseras.  

3.2.4 Värdering med indata av Nivå 2 
Om noterade priser från en aktiv referensmarknad med identiska tillgångar eller skulder inte 

finns tillgängliga ska värderingen till verkligt värde ske med hjälp av noterade priser från en 

aktiv referensmarknad med liknande tillgångar eller skulder som den aktuella. Dessutom bör 

lämpliga justeringar göras för skillnader mellan den aktuella tillgången eller skulden och den 

liknande tillgången eller skulden. Om det är lämpligt att göra några justeringar bestäms av om 

tillgångarna eller skulderna är identiska, liknande eller på något annat sätt jämförbara med 

varandra. Om det inte finns någon väsentlig skillnad behövs heller ingen justering göras, utan 

en nivå 1 värdering kan göras. Om det finns någon eller några, men inte alla, väsentliga 

skillnader anses tillgången eller skulden vara liknande och om skillnaden/skillnaderna är 

objektivt definierbara så kan en värdering enligt nivå 2 göras. Är inte skillnaden objektivt 

definierbar utan den kräver en viss subjektiv bedömning anses tillgångarna eller skulderna 

inte som liknande utan bara jämförbara och en värdering enligt nivå 3 blir då istället aktuell. 

 

För att exemplifiera hur benämningen objektivt definierbar används kan följande exempel 

nämnas. Om en onoterad fordran ska värderas skulle priset för en noterad fordran kunna 

användas, men bara om priseffekten av att göra fordran noterad kan definieras objektivt. Om 

priseffekten inte kan definieras objektivt ska nivå 3 användas för värderingen.  

3.2.5 Värdering med indata av Nivå 3 

Om noterade priser från en aktiv referensmarknad med identiska eller liknande tillgångar eller 

skulder inte finns tillgängliga, eller om differensen med den liknande tillgången inte är 
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objektivt definierbar, ska värdering till verkligt värde ske med hjälp av nivå 3.  Det innebär att 

värderingen ska ske med hjälp av multipel värderingsteknik som är förenlig med marknads-, 

intäkts- eller kostnadssynsättet (market-, income- or costapproach). En grundförutsättning för 

tillämpandet av de olika synsätten är dock att nödvändig information finns tillgänglig utan 

orimlig kostnad eller ansträngning.  

 

Marknadssynsättet innebär att iakttagbara priser, och annan information, från verkliga 

aktuella transaktioner används för att göra värderingen. Intäktssynsättet innebär att 

värderingstekniker för att diskontera framtida belopp, exempelvis betalningsströmmar eller 

intäkter, används för att komma fram till ett aktuellt belopp. Tillgångens eller skuldens värde 

beräknas alltså till nuvärdet av framtida transaktioner. Kostnadssynsättet innebär att 

kostnaden för att ersätta den aktuella tillgången, och bevara samma kapacitet, används. 

Kostnaden för att anskaffa den jämförbara tillgången justeras för föråldrande och inkurans.   

 

Vad innebär det att använda multipel värderingsteknik? Jo, företaget utför värdering av 

tillgången eller skulden med samtliga ovan nämnda synsätt, under förutsättning att nödvändig 

information finns tillgänglig, för att sedan välja den värdering som använt den mest relevanta 

och tillförlitliga indatan. Oavsett vilken eller vilka värderingssynsätt som är tillämpbara är 

målet att välja den metod som bäst representerar det pris som en allmän transaktion mellan 

kunniga, fristående villiga parter skulle ge, dvs. en transaktion på marknaden. 

 

Exempel: Antag att ett företag ska värdera en tillgång som används i produktionen. Företaget 

väljer att inte göra en värdering enligt intäktssynsättet eftersom det inte går att identifiera den 

specifika maskinens betalningsströmmar. Värderingen enligt marknadssynsättet görs genom 

att använda noterade priser för försäljningar som inträffat nyligen, med korrigeringar av 

lämpliga differenser. Värderingen enligt kostnadssynsättet görs genom att använda priset för 

en ny tillgång, med korrigeringar för åldrande och inkurans. Företaget utvärderar sedan vilken 

av värderingssynsätten som är bäst lämpad med hänseende till om använd indata är relevant 

och tillförlitlig. I detta exempel skulle det kunna vara så att företaget väljer 

marknadssynsättet, därför att det är mer relevant och tillförlitligt än kostnadssynsättet 

eftersom det grundar sig på färre och mindre subjektiva korrigeringar av differenser. 

 

Värdering enligt nivå 3 kräver mycket bedömningar i valet samt tillämpningen av de olika 

värderingsteknikerna och de indata som de kräver. När en av värderingsteknikerna väljs ska 



- FASB:S UTTALANDE OM VERKLIGT VÄRDE - 

20 

den utvärderas med avseende på hur relevant och tillförlitlig den använda indatan är. Om inte 

nödvändig information för att tillämpa multipel värderingsteknik finns tillgänglig ska den 

värderingsteknik som bäst uppskattar vad marknadspriset skulle vara, under de gällande 

förutsättningarna, användas.  

 

Värderingstekniker som används under nivå 3 ska i största möjligaste mån använda indata 

från marknaden, detta eftersom den oftast är objektiv och genererad genom riktiga 

marknadstransaktioner mellan kunniga, fristående villiga parter. Ibland finns det dock 

tillfällen när marknadspriset bör korrigeras. Som exempel kan nämnas: Om priset inte är 

aktuellt (gammalt), om den underliggande transaktionen inte är representativ för en 

marknadstransaktion (beroende parter, transaktionen kan vara del av en större affär etc), om 

ett underliggande kontrakt kan ha påverkat transaktionens villkor osv. 

 

Det är inte alltid möjligt att grunda sin värdering på indata från marknader, utan företaget 

tvingas att använda internt genererad data som bygger på företagets egna antaganden och 

uppskattningar. När sådana data används måste stor försiktighet tillämpas. Detta eftersom det 

övergripande syftet för värdering till verkligt värde fortfarande är detsamma, dvs. att 

uppskatta ett marknadspris för tillgången eller skulden utan att en transaktion sker i 

verkligheten. Svårigheten ligger i att den internt genererade indatan är subjektiv medan det 

eftersträvade hypotetiska marknadspriset ska vara objektivt.  

 

Oberoende av vilken nivå eller vilken värderingsteknik som används ska verkligt värde 

tillämpas konsekvent. Ett byte i värderingsteknik är endast lämpligt om bytet resulterar i en 

mer tillförlitlig värdering, exempelvis genom att en ny marknad eller värderingsteknik blir 

tillgänglig.  

3.2.6 Upplysningar i årsredovisningen 

För varje delårsrapport eller årsredovisning som presenteras ska ett företag lämna viss 

information om hur de använt värdering till verkligt värde för att värdera tillgångarna och 

skulderna som presenteras. Följande upplysningar ska lämnas: 

 

i. För tillgångar och skulder som värderas om på en återkommande basis under perioden 

ska (1) de verkliga värdena vid slutet av perioden, både totalt och i procent av de totala 

tillgångarna och skulderna, (2) hur de kom fram till de verkliga värdena och (3) 
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effekten av omvärderingen på periodens resultat, dvs. orealiserade vinster och 

förluster förknippade med de tillgångar och skulder som finns kvar vid 

bokslutsdatumet, presenteras. 

 

ii. För tillgångar och skulder som värderas om på en ej återkommande basis under 

perioden ska (1) anledningen till omvärderingen, (2) de verkliga värdena, (3) hur de 

kom fram till de verkliga värdena, och (4) effekten av omvärderingen på periodens 

resultat presenteras 

 

Upplysningar av liknande karaktär för omvärderingar uppmuntras av FASB men är inte ett 

krav. 
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4 VÄRDERINGSTEORI INOM REDOVISNING 
 detta kapitel presenteras den värderingsteori inom redovisning som ska utgöra en av de 

två delarna för att analysera FASB:s uttalande. Den teori som presenteras bygger 

uteslutande på de två källorna Ijiri (1975) och Moonitz & Jordan (1963).   

4.1 Värdering enligt Moonitz & Jordan (1963) 

Moonitz & Jordan (1963) nämner att det finns ett centralt problem inom redovisningen, 

nämligen hur ett resultat för en viss period bestäms. Resultatet för en viss period bestäms, 

enligt Moonitz & Jordan (1963), av värdeförändringen på tillgångar och skulder. Problemet är 

att bestämma när och hur stor värdeförändringen är.  

4.1.1 Värdeförändringen av tillgångar och skulder 
När värdeförändringar av tillgångar och skulder ska mätas måste vi först bestämma hur vi ska 

mäta värdet på tillgångar och skulder. Vad ska presentationen över företagets finansiella 

position visa? Ska de värden som presenteras visa vilket värde tillgångarna och skulderna har 

haft historiskt sett eller vilket värde de har med hänsyn till framtida utfästelser? Moonitz & 

Jordan (1963) talar om framtida händelser (futurity) och att det som har hänt kan vi inte göra 

någonting åt utan det är bara det som ligger framför oss som ledningen för ett företag kan 

påverka. Bilden som presenteras över företagets finansiella position ska därför visa framtida 

händelser och inte tidigare händelser, enligt dem. Exempelvis vilka inbetalningsöverskott 

genererar innehavet av en viss tillgång i? 

 

Innan vi kan värdera en tillgång måste vi veta vad en tillgång är. Moonitz & Jordan (1963) 

nämner att det finns ett antal definitioner över vad en tillgång är men att de flesta har vissa 

gemensamma drag. De definierar själva en tillgång som: 

 

”a right, residing in the owner, to prospective benefits” Moonitz & Jordan (1963) sid 163 

 

Den framtida nyttan (prospective benefit) kan vara mottagande av pengar men även 

mottagande av tjänster eller varor som har ett värde i pengar. Nyttan kan vara tillgänglig 

direkt eller vara utspridd i en obestämd framtid. Moonitz & Jordan (1963) väljer även att 

definiera skulder som: 

 

I 
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”an obligation resting upon an owner or proprietor to convey assets, usually in the form of 

cash but sometimes in the form of other assets, or to perform services which possess a market 

value” Moonitz & Jordan (1963) sid 163 

 

I samband med att Moonitz & Jordan (1963) definierar tillgångar och skulder vill de belysa 

tre saker, nämligen 1) att tillgångar och skulder är något som reflekterar framtida händelser 

även om de vanligtvis kan härledas från en historisk transaktion 2) att tillgångar och skulder 

existerar endast i relation till en person eller en grupp av personer och det i form av att de 

innehar tillgångarna och skulderna 3) att alla tillgångar utgör ett knippe av rättigheter och är 

identiska, åtminstone i fundamentala termer. På samma sätt utgör skulder ett knippe av 

skyldigheter och är identiska i fundamentala termer. 

4.1.2 Osäkerhet 
Alla tillgångar och skulder innebär enligt Moonitz & Jordan (1963) rättigheter och 

skyldigheter i framtiden. Vilket innebär att det uppstår ett problem med värderingen och 

beräkningen av dem. Framtida händelser innehar en större eller mindre del osäkerhet och 

värderingen av tillgångar och skulder blir mer komplicerad ju större osäkerheten är. Det går 

inte med säkerhet att bestämma hur mycket varje tillgång bidrar med till det framtida 

inbetalningsöverskottet, utan vi måste använda oss av beräkningar och uppskattningar. Att 

använda sig av beräkningar och uppskattningar medför inte bara en osäkerhet utan även 

oundvikliga fel. Detta innebär att vi inte exakt kan ta reda på hur stora 

inbetalningsöverskotten av framtida händelser blir och när vi erhåller dem, vilket medför att 

värderingen blir fel och att värdet på företaget i redovisningsinformationen på motsvarande 

vis ej heller blir helt korrekt. Att göra skäliga uppskattningar kräver bra omdöme och en 

förmåga att göra bra bedömningar, vilket innebär att kunskap om vilka faktorer som påverkar 

uppskattningen, samt hur, måste innehas. De praktiska problemen med att uppskatta och 

beräkna tillgångarnas och skuldernas värde, och i förlängningen intäkter och kostnader, 

varierar beroende på vilket företag det gäller och under vilka villkor som värderingen görs. 

För att kunna göra värderingen måste iakttagbara bevis inhämtas och utgöra underlag för 

beräkningarna i värderingen.   

 

Osäkerheten kring de framtida rättigheterna och skyldigheterna kan vara av olika karaktär och 

därför har Moonitz & Jordan (1963) valt att specificera olika typer av osäkerheter som uppstår 

när värderingen ska genomföras. 
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i. Det finns en viss osäkerhet i gäldenärernas möjlighet att betala. Kommer de verkligen 

att kunna betala de utestående beloppen på utsatt tid? 

 

ii. Det finns även en osäkerhet i den ränta som används för nuvärdesberäkningen av 

framtida betalningar, vilken ränta är rätt att använda? Moonitz & Jordan (1963) menar 

att den osäkerheten kan reduceras genom att antingen undersöka kontraktet, för att 

erhålla en lämplig räntesats, eller använda en marknadsränta för samma typ av 

kontrakt. 

 

iii. Osäkerhet kan även uppstå när det gäller storleken och tidpunkten för de framtida 

betalningsströmmarna. Det är i vissa lägen svårt att uppskatta hur stora betalningarna 

kommer att bli men även när de ska ske, exempelvis när det gäller varor som är 

producerade utan kontrakt och som finns i lager. 

 

iv. Det uppstår även en osäkerhet när en direkt värderingsmetod, genom 

nuvärdesberäkningar, inte kan användas eftersom ingen säker beräkning eller 

uppskattning kan göras. Som exempel kan nämnas svårigheten i att bestämma vilka 

betalningsströmmar som anläggningstillgångar ger upphov till.  

4.1.3 Effekten av osäkerhet 
Moonitz & Jordan (1963) menar att de olika osäkerheterna i de framtida händelserna har 

bidragit till effekter inom redovisningen. En effekt av att det finns osäkerheter är den 

försiktighetsprincip som redovisare använder sig av. Den innebär att tillgångar hellre värderas 

för lågt och att skulder hellre övervärderas än undervärderas, vilket leder till att de som 

förlitar sig på redovisningsrapporterna får missvisande information. Moonitz & Jordan (1963) 

menar att försiktighetsprincipen har sitt ursprung från en tid då ägarna hade ett incitament att 

övervärdera sina tillgångar för att sända goda signaler till kreditorer. Vidare menar de att detta 

incitament ej gäller längre utan ägarna vill istället hålla nere vinsten, genom undervärdering, 

för att slippa undan skatt. De nämner även att den bästa värderingen inte alltid är den lägsta 

utan den som har störst sannolikhet att visa sig vara rätt.  

 

En annan effekt av osäkerhetens existens är enligt Moonitz & Jordan (1963) att redovisare 

alltid ska tillämpa en konsekvent värdering mellan åren genom bl a jämförbarhetsprincipen. 
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Visst är det bra för användarna av redovisningsinformationen att jämförbarheten prioriteras 

men Moonitz & Jordan (1963) menar att det kan leda till att redovisare håller fast vid en 

mindre tillförlitlig värderingsmetod för att vara konsekventa istället för att välja en 

värderingsmetod med högre tillförlitlighet.  

 

Ytterligare en effekt av osäkerhet är användandet av den historiska anskaffningskostnaden 

som värderingsmetod, vilket resulterar i en försiktig värdering. Till en början är denna 

värderingsmetod ett bra mått på tillgångens värde, enligt Moonitz & Jordan (1963), eftersom 

det är en transaktion mellan två parter som agerar efter eget intresse. Däremot är de något 

tveksamma till att ingen annan metod används för att värdera tillgången efter 

anskaffningsdatum. Den värdestegring som ett innehav av en tillång många gånger innebär 

negligeras helt och påverkar inte resultatet förrän en realisering av tillgången sker. Däremot 

redovisas en eventuell nedgång av värdet på tillgången innan den realiseras. (Moonitz & 

Jordan, 1963)   

4.1.4 Direkt och indirekt värdering 
Förutom att diskutera osäkerhetens påverkan på värderingen gör Moonitz & Jordan (1963) en 

uppdelning över hur olika poster värderas inom redovisningen. De skiljer mellan direkt och 

indirekt värdering. Den direkta värderingen innebär att rättighetens eller skyldighetens 

betalningsströmmar, dvs. in- respektive utbetalningar, är identifierbara eller att rättigheten är 

möjlig att direkt utbyta mot betalning. På så vis kan betalningarna diskonteras och räknas om 

till ett nuvärde av rättigheterna och skyldigheterna. Den indirekta värderingen däremot 

uppstår när det inte finns några identifierbara betalningsströmmar som är förknippade med 

rättigheten eller skyldigheten, exempelvis för anläggningstillgångar. En maskin som används i 

produktionen kanske inte själv genererar några inbetalningsöverskott utan det är tillsammans 

med användandet av andra tillgångar som värde skapas. Då uppstår svårigheten att värdera 

maskinen till nuvärdet av de framtida betalningsströmmarna som är förknippade med 

maskinen. Problemet är inte att uppskatta storleken på betalningsströmmarna utan det faktum 

att det är svårt att urskilja vilka betalningsströmmar som tillgången är upphov till. Av den 

anledningen ska värderingen grunda sig på andra metoder än den att nuvärdesberäkna 

framtida betalningsströmmar, enligt Moonitz & Jordan (1963), och det är det de kallar för 

indirekt värdering.    
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4.2 Värdering enligt Ijiri (1975) 

Ijiri (1975) för en diskussion kring redovisningens uppgift och varför redovisning existerar. 

Han kommer där fram till att skyldigheten att redovisa inför någon (accountability) är ett 

viktigt inslag i redovisningens uppgift, både vad det gäller historisk och framtidsinriktad 

information. Anledningen till att redovisningsskyldigheten finns är att den redovisnings-

skyldige ska utvärderas mot vissa förutbestämda mål. För att kunna genomföra denna 

utvärdering måste en form av prestationssmått användas. Prestationen av en entitet används 

som underlag för beslutsfattande inom entiteten men kommuniceras även ut till intressenter 

utanför den, såsom aktieägare, kreditgivare och staten. Det är inte alltid som entitetens (den 

redovisningsskyldiges) intressen sammanfaller med intressenternas (den redovisnings-

berättigades). Därför är det viktigt att måttet som används för att mäta prestationen är mycket 

standardiserat samt verifierbart och på så vis ger lite utrymme för tvister kring 

prestationsmåttet. Alltså behövs ett mått som inte är tvivelaktigt eller tvetydigt. 

4.2.1 Stabilitet och objektivitet 
Ijiri (1975) nämner att en värdering måste innehålla en viss stabilitet (hardness) samt vara 

objektiv (objectivity). Med stabilitet menar han att det ges lite utrymme för diskussioner kring 

värderingen och att det är svårt att inte samtycka. Ett exempel på en värdering med hög grad 

av stabilitet är likvida medel. För att uppnå en stabil värdering bör värderingen ha inslag av 

tre komponenter. För det första bör den grunda sig på verifierbara fakta, att använda fiktion, 

hypoteser, subjektiva åsikter och ej verifierbara fakta inbjuder till diskussioner. För det andra 

måste värderingsrutinerna vara väl specificerade för att olika redovisningsskyldiga på ett 

entydigt vis ska kunna tillämpa värderingsrutinen på rätt sätt. Att enbart ha verifierbara fakta 

ger inte en stabil värdering utan det krävs även att de redovisningsskyldiga vet hur de ska 

använda dessa fakta. För det tredje bör antalet rättmätiga rutiner begränsas för att inte ge olika 

värderingar. Därför är det viktigt att definiera när respektive regel ska användas. 

Sammanfattningsvis kan en stabil värdering beskrivas som ett förfarande där verifierbara 

fakta med rättmätiga regler och ett rigoröst ramverk, som bara tillåter tillämpningen av en viss 

regel under vissa specifika förutsättningar, används. 

 

Vad innebär det att en värdering är objektiv? Med objektivitet menas generellt något som 

existerar i den externa verkligheten, ej influerad av en persons uppfattningar. Denna definition 

gäller inte fullt ut när det gäller värdering inom redovisningen. Ijiri (1975) vill definiera en 

värdering som objektiv när en grupp oberoende redovisare kommer fram till värderingar som 
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inte innehåller några väsentliga skillnader. Ijiri (1975) tolkar därför objektivitet inom 

redovisning som en hög grad av samstämmighet mellan ett antal redovisare som är neutrala, i 

den meningen att de ej har något intresse av utgången på värderingen.  

4.2.2 Fundamentala begrepp inom redovisningsvärdering 
Ijiri (1975) nämner i sin beskrivning över hur värdering inom redovisning ska ske vissa 

fundamentala begrepp. Tre av de begrepp som benämns och som värderingen vilar på är 

kontroll, kvantitet och utbyte. 

 

Tidigare nämndes att redovisning huvudsakligen handlar om att mäta hur en entitet har 

presterat, ekonomiskt. För att kunna utvärdera företagets prestation måste det jämföras mot ett 

tidigare uppsatt ekonomiskt mål. Ijiri (1975) menar att ett företags ekonomiska mål är att öka 

sina resurser, därav blir redovisningens mål att mäta/värdera de resurser som en entitet har 

kontroll över. Kontroll är ett av de fundamentala begrepp inom redovisningsvärdering som 

han nämner. Kontroll kan vara i juridisk mening genom ägande eller kontraktsliknande 

förhållanden men även genom makt i form av majoritetsägande eller sociala relationer. Ijiri 

(1975) definierar kontroll över resurser som oinskränkt makt att utnyttja eller överlåta 

resursen. Kontroll är fundamentalt i den betydelsen att det bestämmer vad som ska värderas 

och ingå i redovisningen.   

 

Kvantiteter är ett annat fundamentalt begrepp. Inom redovisningsvärdering kvantifieras de 

olika resurserna som ett företag har kontroll över, för att sedan kunna värderas. De delas in i 

grupper efter vad som skiljer dem åt och om de är substituerbara med varandra. Det 

ekonomiska målet för ett företag blir därför att öka kvantiteten av varje resurs som de har 

kontroll över. Om vi inte vet hur mycket av varje resurs som ett företag har kontroll över är 

det omöjligt att genomföra en värdering och av den anledningen är begreppet kvantitet 

fundamentalt. 

 

Hur kan vi då göra en jämförelse mellan de olika grupperna av resurser eller sammanfoga 

dem i en värdering? Ijiri (1975) nämner utbyte som ett tredje fundamentalt begrepp inom 

redovisningsvärdering. En resurs kan utbytas till förmån för en annan och på så vis ändras 

kvantiteterna av resurser som företaget har kontroll över. För att få nytta av en ny resurs måste 

en uppoffring av en annan resurs göras, dvs. ett utbyte av resurser genomförs. Enligt Ijiri 

(1975) används utbytestänkandet för att värdera de olika resurserna, alla resurser utbytes 
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hypotetiskt till resursen pengar. Frågan är då vilken del av utbytet som ska användas vid det 

hypotetiska utbytet, nyttan eller uppoffringen? Ska en handelsvara värderas till vad den i ett 

framtida utbyte skulle ge för nytta (försäljningspriset) eller vad företaget har givit i form av 

uppoffring, för att komma i kontroll över resursen (inköpspriset)? Utbytet av resurser är 

fundamentalt inom redovisningsvärdering vilket även följande citat från Ijiri (1975) bekräftar. 

 

”This means that the identification of the exchanges in which a resource was involved 

provides a basis for accounting measurement…” 

Ijiri (1975), sid 64  

 

Om nyttan av ett framtida utbyte av resursen används för värdering blir värderingen svårare 

och mycket mer komplicerad när flera resurser är inblandade i produktionen. Hur stor del av 

nyttan av en produkt har exempelvis maskin x respektive maskin y stått för när produktionen 

av produkten kräver att båda maskinerna används? Att besvara den frågan skulle kräva en stor 

del bedömning av den som genomför värderingen och det skulle vara svårt att komma fram 

till en objektiv fördelning av nyttan. Ijiri (1975) skriver att tvetydigheten över hur värdering 

ska ske i största möjligaste mån måste undvikas. Därför är det nödvändigt att komma fram till 

en av de två ovan beskrivna värderingsgrunderna (nyttan eller uppoffringen) eftersom 

redovisningsvärdering kräver ett tydligt sätt att värdera på för att uppnå den önskade 

jämförbarheten mellan olika redovisningar. (Ijiri, 1975) 

4.2.3 Ijiri om verkligt värde 
Ijiri (1975) tar även upp ett stycke om begreppet verkligt värde i sin bok. Enligt honom 

bestäms verkligt värde generellt av marknadsvärdet på den aktuella resursen men begreppet är 

bredare än det eftersom det även bestäms av ett hypotetiskt marknadsvärde när det inte finns 

någon marknad för resursen. När det gäller värdering till historisk kostnad är registreringen av 

det verkliga utbytet tillräckligt men när det gäller verkligt värde är förmågan att skapa 

hypotetiska utbyten avgörande. När ett sådant hypotetiskt utbyte ska skapas är det viktigt att 

ställa upp lämpliga gränser för utbytet, exempelvis är det lämpligt att en värdering i ett 

amerikanskt företag baseras på priser från den amerikanska marknaden och inte från något 

isolerat utländskt land. 

 

En skillnad mellan historisk kostnad och verkligt värde är att en additiv metod används vid 

värdering till historisk kostnad. Det innebär att värdet av A och B beräknas genom att lägga 
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ihop värdet för de båda resurserna. Värdering enligt verkligt värde behöver inte innebära att 

värdet för en viss sak är detsamma som det sammanlagda värdet av dess komponenter. Ijiri 

(1975) nämner att det är vanligt att det verkliga värdet av ett företag skiljer sig markant från 

summan av dess resurser.  
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5 LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN FASB:S UTTALANDE & 
VÄRDERINGSTEORIERNA 

  detta kapitel analyseras och diskuteras FASB:s uttalande om verkligt värde utifrån den 

värderingsteori inom redovisning som presenterades i föregående kapitel. I den 

analyserande diskussionen presenteras ett antal likheter och skillnader mellan teorierna och 

FASB:s uttalande om verkligt värde.  

5.1 Moonitz & Jordan (1963) 

5.1.1 Värdeförändringar av tillgångar och skulder 
Moonitz & Jordan (1963) skriver att ett resultat för ett företag bestäms av den värdeförändring 

som har skett på företagets tillgångar och skulder.  De gör sedan gällande att tillgångarna ska 

värderas med hänsyn till framtida händelser och inte till historiska händelser. När det gäller 

FASB:s uttalande kan vi säga att det vill använda en värdering som bygger på framtida 

händelser eftersom det i största möjligaste mån tillämpar marknadsvärdering. Den värdering 

som marknaden gör bygger generellt på vad de olika marknadsaktörerna tror om framtiden 

och vilken nytta tillgången kan ge i framtiden. Däremot är det inte säkert att en värdering som 

bygger på FASB:s uttalande alltid kommer att ske med hänsyn till framtida händelser. När 

olika bedömningar och uppskattningar ska göras, dvs. när framförallt indata av nivå 3 används 

men även nivå 2, kan det tänkas att historisk information används i värderingen, exempelvis 

ekonomisk statistik. När den multipla värderingsmetoden används kan det bli så att en 

värdering enligt marknadssynsättet grundar sig på den mest relevanta samt tillförlitliga 

indatan och av den anledningen blir det den värderingen som används. Vilket kan innebära att 

värderingen sker med hjälp av information från tidigare genomförda transaktioner, dvs. 

historiska händelser.  

 

Ambitionen i FASB:s uttalande är att värderingen ska spegla framtida händelser. Ambitionen 

har alltså stora likheter med Moonitz & Jordans (1963) resonemang om framtida händelser. 

Däremot är det inte alltid säkert att utfallet av att tillämpa FASB:s uttalande har denna likhet, 

utan värderingen kan vara baserad på historiska och/eller framtida händelser.  

5.1.2 Osäkerhet 
Moonitz & Jordan (1963) för en stor diskussion kring den osäkerhet som det innebär att i 

värderingen av tillgångar och skulder ta hänsyn till framtida händelser. När det gäller FASB:s 

I 
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uttalande om verkligt värde är utgångspunkten att det inte ska uppstå några sådana 

svårigheter, dvs. problem med att bedöma den osäkerheten som finns i framtida händelser, 

eftersom uttalandet eftersträvar användandet av marknadsvärde. Däremot skulle det kunna 

sägas att de osäkerhetsfaktorer som finns i samband med innehavet av en viss tillgång eller 

skuld, finns inräknade i den värderingen marknaden utför när de sätter priset. Bedömningen 

av osäkerhetsfaktorer är alltså något som FASB:s uttalande i de flesta fall överlämnar till 

marknaden, vilket kanske kan vara bra för, den av Ijiri (1975) nämnda, objektiviteten.  

 

Det finns dock tillfällen där den som gör värderingen enligt FASB:s uttalande måste bedöma 

de osäkerhetsfaktorer som Moonitz & Jordan (1963) tar upp, nämligen när intäktssynsättet i 

den multipla värderingsmetoden används. Det synsättet innebär just att framtida 

betalningsströmmar nuvärdesberäknas genom diskonteringar. Vilket gör att de tre första 

typerna av osäkerhet som Moonitz & Jordan (1963) beskriver gäller för denna typ av 

värderingar. Den fjärde och sista osäkerheten handlar om att det uppstår en osäkerhet när 

nuvärdesberäkningar av framtida betalningsströmmar, dvs. intäktssynsättet, inte kan 

användas. Denna osäkerhet reduceras genom tillämpningen av FASB:s uttalande eftersom det 

finns bestämda alternativa värderingsmetoder, marknads- och kostnadssynsättet. 

 

Efter detta skulle vi kunna påstå att det finns en viss likhet mellan FASB:s uttalande och 

Moonitz & Jordans (1963) resonemang om att vissa osäkerhetsfaktorer måste vägas in när 

värderingen genomförs. Däremot finns det även en klar skillnad i vem som ska göra den 

bedömningen. FASB:s uttalande eftersträvar att marknaden ska göra denna bedömning medan 

Moonitz & Jordan (1963) talar om att det är företaget eller den person som genomför 

värderingen som ska göra bedömningen.  

 

När en värdering görs enligt FASB:s uttalande och med hjälp av indata av nivå 2 och 3 krävs i 

vissa fall att den som genomför värderingen gör vissa uppskattningar och beräkningar. 

Exempelvis ska skillnaderna mellan den aktuella tillgången och den liknande uppskattas vid 

värdering med hjälp av indata av nivå 2. Enligt Moonitz & Jordan (1963) medför användandet 

av uppskattningar och beräkningar en högre osäkerhet och de menar att det resulterar i 

oundvikliga fel i värderingen och den redovisningsinformation som presenteras. Detta innebär 

att en tillämpning av FASB:s uttalande om verkligt värde bidrar till fel i redovisnings-

informationen. Frågan är hur stora dessa fel kan bli och om de är relevanta för framställningen 
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av företaget i redovisningsinformationen? Företagen ska lämna tilläggsupplysningar i 

årsredovisningen över hur de kom fram till det verkliga värdet. Denna information skulle 

kunna bidra till att väsentliga fel uppmärksammas, vilket kan resultera i att företagen är 

noggrannare i sina uppskattningar och beräkningar. Frågan är om tilläggsupplysningarna 

kommer att vara tillräckligt detaljerade för att användare av redovisningsinformationen ska 

kunna bedöma om de uppskattningar och beräkningar som är gjorda verkar rimliga? Den 

frågan är svår att besvara genom denna studie, utan det är något som får undersökas när FASB 

har arbetat igenom de olika standarderna för respektive tillgång samt skuld och justerat dem 

till att följa uttalandet om verkligt värde.  

 

Att använda FASB:s uttalande för att genomföra en värdering innebär alltså att uppskattningar 

och beräkningar i vissa fall måste användas. Det finns alltså en likhet mellan FASB:s 

uttalande och Moonitz & Jordan (1963) eftersom båda deras förslag på hur en värdering ska 

gå till resulterar i att uppskattningar och beräkningar behöver användas. Skillnaderna mellan 

dem ligger i vad som ska uppskattas och beräknas. De beräkningar och uppskattningar som 

behöver göras enligt Moonitz & Jordan (1963) handlar mycket om framtida händelser. De 

beräkningar och uppskattningar som FASB:s uttalande däremot resulterar i handlar inte så 

mycket om framtid utan mer om beräkningar och uppskattningar vid själva 

värderingstidpunkten eller dessförinnan. Vilket skulle kunna innebära att beräkningarna och 

uppskattningarna inte blir lika osäkra som när framtida händelser ska uppskattas och 

beräknas. 

 

I samband med diskussionen om uppskattningar och beräkningar nämner Moonitz & Jordan 

(1963) att det krävs bra omdöme för att göra skäliga uppskattningar och beräkningar men 

även att värderingen grundar sig på iakttagbara bevis. FASB:s uttalande kräver att indata från 

marknaden används i största möjligaste mån, vilket är att betrakta som iakttagbara bevis. Det 

finns alltså i detta hänseende en klar likhet mellan FASB:s uttalande och Moonitz & Jordans 

(1963) syn på värdering.  

5.1.3 Effekten av osäkerheten 
En av effekterna av osäkerhet i framtida händelser är, enligt Moonitz & Jordan (1963), 

förekomsten av försiktighetsprincipen. De nämner även att de incitament till att använda 

försiktighetsprincipen som tidigare fanns inte längre föreligger, utan det finns inget behov att 
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tillämpa en försiktig värdering. I FASB:s uttalande finns det heller inga tecken på att en 

försiktig värdering ska tillämpas. Det finns alltså en likhet mellan Moonitz & Jordans (1963) 

syn på försiktighetsprincipen och FASB:s uttalande om verkligt värde. 

 

En annan effekt av osäkerheten som uppstår vid uppskattningar och beräkningar är, enligt 

Moonitz & Jordan (1963), jämförbarhetsprincipen och risken att redovisare håller kvar vid en 

mindre tillförlitlig värderingsmetod. När det gäller FASB:s uttalande uttrycker det att det är 

viktigt att tillämpa en konsekvent värderingsteknik men ett byte av teknik får göras om det 

leder till en mer tillförlitlig värdering. Uttalandet innehåller en försiktig hållning till byte av 

värderingsteknik och därför skulle vi kunna säga att vissa fragment av jämförbarhetsprincipen 

finns. Samtidigt finns det inget klart uttryck för jämförbarhetsprincipen utan FASB:s 

uttalande är att anse som ett mellanting. Det innebär att FASB:s uttalande försöker att 

reducera osäkerheten genom att vara restriktiv med byte av värderingsteknik. Samtidigt vill 

uttalandet inte minska tillförlitligheten i den presenterade redovisningsinformationen genom 

att inte tillåta en värderingsteknik med högre tillförlitlighet. Det innebär att den som utför 

värderingen måste göra en uppskattning över om det finns någon mer tillförlitlig metod än 

den som använts tidigare. Resultatet av detta kan bli att osäkerheten ökar och att det finns en 

risk för att värderingen blir fel.   

 

Det finns alltså en viss likhet mellan FASB:s uttalande och Moonitz & Jordans (1963) 

eftersom det tillåter ett byte av värderingsteknik. Däremot är likheten inte absolut utan det 

finns en viss skillnad eftersom FASB:s uttalande belyser vikten av att tillämpa en konsekvent 

värderingsteknik. FASB:s uttalande tar ett litet steg ifrån jämförbarhetsprincipen för att öka 

tillförlitligheten i redovisningsinformationen men vågar inte ta steget fullt ut.  

 

Den sista effekten av osäkerhet som Moonitz & Jordan (1963) nämner är det faktum att 

historisk anskaffningskostnad används som värderingsprincip och att det negligerar den 

värdeförändring som ett innehav av en tillgång eller skuld medför. FASB:s uttalande innebär 

att en tillgång eller skuld på återkommande basis värderas till det värde som någon är beredd 

att betala för tillgången eller skulden, dvs. marknadspriset. Detta innebär att FASB:s uttalande 

har tagit vara på Moonitz & Jordans (1963) kritik mot historisk anskaffningskostnad och att 

det finns en likhet mellan Moonitz & Jordans (1963) syn på värdering och FASB:s uttalande.   
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5.1.4 Direkt och indirekt värdering 
Moonitz & Jordan (1963) gör en uppdelning över hur värderingar sker, de skiljer mellan 

direkt och indirekt värdering. Direkt värdering är när betalningsströmmarna är identifierbara 

eller när tillgången kan utbytas direkt mot pengar. I FASB:s uttalande får vi därför anse att de 

värderingar som görs med hjälp av indata av nivå 1 är direkta värderingar eftersom 

marknadspriset är den summa pengar tillgången kan utbytas mot direkt. Även den värdering 

som utförs utifrån intäktssynsättet i FASB:s uttalande är vad Moonitz & Jordan (1963) kallar 

för direkt värdering, eftersom synsättet innebär att framtida betalningsströmmar 

nuvärdesberäknas. Däremot är värderingar med hjälp av indata av nivå 2 indirekta värderingar 

då det inte finns någon marknad för tillgången och därför kan de inte utbytas direkt. Även 

värderingar med hjälp av nivå 3, förutom värderingar enligt intäktssynsättet, räknas som 

indirekta värderingar eftersom värderingen grundar sig på andra metoder än att 

nuvärdesberäkna tillgången eller skulden. 

 

Både Moonitz & Jordan (1963) och FASB:s uttalande använder sig av indirekta och direkta 

värderingsmetoder, dvs. de innehar en viss likhet. Däremot skiljer det mellan vilka indirekta 

respektive direkta metoder som FASB:s uttalande använder och de som Moonitz & Jordan 

(1963) förespråkar.   

 

Samtidigt som resultatet av att tillämpa FASB:s uttalande blir att både direkta och indirekta 

värderingsmetoder används ska det som presenterades tidigare nämnas, nämligen att 

värderingen kommer att vara baserad på historiska och/eller framtida händelser. Detta innebär 

att FASB:s uttalande inte tillämpar konsekventa värderingsmetoder. Ijiri (1975) menar att en 

värdering inte får vara tvivelaktig och tvetydig samt ge lite utrymme för tvister. Frågan är om 

den inkonsekvens, som en värdering enligt FASB:s uttalande innebär, kan leda till några 

tvetydigheter och tvister. Det är svårt att svara på genom denna studie men det är värt att 

tänka på när verkligt värde används. 

5.2 Ijiri (1975) 

5.2.1 Stabilitet och objektivitet 

Ijiri (1975) skriver att en värdering måste inneha en viss stabilitet, vilket innebär att 

värderingen grundar sig på verifierbar fakta med specificerade regler och ett ramverk som 

bara tillåter tillämpningen av en viss regel. När det gäller FASB:s uttalande kan sägas att det 
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endast har möjlighet att påverka att värderingen grundar sig på verifierbar fakta. Det är först 

när FASB har justerat och specificerat hur verkligt värde ska användas i de enskilda 

standarderna som vi kan se om ramverket är tillräckligt och om reglerna är väl specificerade. 

När det gäller frågan om värderingen grundar sig på verifierbar fakta kan vi påstå att de 

värderingar som grundar sig på indata av nivå 1 och även nivå 2 kommer att grunda sig på 

verifierbara fakta. Detta eftersom ett marknadspris går att verifiera. Värderingar med hjälp av 

indata av nivå 3 kommer i vissa fall att ha en mindre stabilitet pga att de ej grundar sig på 

verifierbar fakta, speciellt de värderingar som bygger på uppskattningar. De värderingar som 

bygger på internt genererad indata, även det nivå 3, kan inte anses vara mindre stabila bara för 

att indatan är internt genererad, den kan vara lika verifierbar för det. Däremot kan den internt 

genererade indatan bygga på uppskattningar som kan leda till diskussioner om värderingen 

och då anses värderingen vara mindre stabil. Värderingar som bygger på internt genererade 

indata som anses som stabila kan däremot brista i det som Ijiri (1975) kallar för objektivitet, 

vilket innebär en hög grad av samstämmighet mellan ett antal redovisare om de skulle 

genomföra samma värdering. Det är inte bara en del av de värderingar som görs med hjälp av 

indata av nivå 3 som får problem, utan troligtvis kommer alla värderingar som bygger på 

indata av nivå 3 få problem med objektiviteten. De värderingarna kräver att den som 

genomför värderingen väljer mellan olika alternativ och tar ställning i ett antal frågor, vilket 

gör att risken är stor att olika redovisare inte kommer fram till en liknande värdering. Även 

när det gäller värderingar som bygger på indata av nivå 2 finns det en viss tveksamhet kring 

om de kommer att nå objektivitetsmålet. När det inte finns en marknad för tillgången som ska 

värderas ska indata från en marknad med liknande tillgångar användas och korrigeras för 

väsentliga differenser som finns mellan den aktuella och den liknande tillgången, enligt 

FASB:s uttalande. När differenser ska bedömas och beräknas kommer det att finnas en risk 

för att objektiviteten i värderingen minskar då det är personen som utför värderingen som 

avgör vilka differenser som ska korrigeras samt hur beräkningen av dessa ska gå till. 

 

Efter diskussionen ovan kan sägas att det finns en likhet mellan FASB:s uttalande och Ijiri 

(1975). FASB:s uttalande eftersträvar en stabil och objektiv värdering och så blir ofta fallet, 

speciellt när indata av nivå 1 används. Likheten är dock inte total utan det finns fall där 

värderingen inte kommer att nå upp till den önskade stabiliteten och objektiviteten. 

Exempelvis värderingar som till stor del bygger på uppskattningar och beräkningar samt är 

grundade på internt genererad indata.   
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5.2.2 Fundamentala begrepp inom redovisningsvärdering 
Ijiri (1975) skriver även om tre fundamentala begrepp som värdering inom redovisning vilar 

på, nämligen kontroll, kvantitet och utbyte. Vad innebär dessa tre begrepp vid tillämpandet av 

FASB:s uttalande om verkligt värde? FASB:s uttalande om verkligt värde har inga problem 

med att lyckas med de två fundamentala begreppen kontroll och kvantitet. Vilket i och för sig 

inte är så konstigt eftersom det är en värderingsprincip och det är först vid själva värderingen 

av den kontrollerade kvantiteten av en viss tillgång eller skuld som det kan uppstå skillnader 

mot andra värderingsprinciper, dvs. i utbytet för att använda Ijiris (1975) termer. Ijiri (1975) 

nämner att utbytestänkandet används för att värdera om resurserna till resursen pengar och då 

kan antingen uppoffringen eller nyttan av utbytet användas som värderingsgrund. Genom 

FASB:s uttalande eftersträvas en värdering till marknadsvärde. Ett marknadsvärde 

representerar nyttan eftersom det är det värde som en försäljning av tillgången skulle ge, dvs. 

den kvantiteten av resursen pengar som vi skulle komma i kontroll över och ha nytta av.  

 

Används nyttan av utbytet även för värdering i de fall där värderingen inte bygger på ett 

marknadsvärde? I den multipla värderingstekniken bygger intäktssynsättet på framtida nyttan 

genom nuvärdesberäkningar, kostnadssynsättet på vad det skulle kosta att anskaffa tillgången 

nu, inte när vi anskaffade den och marknadssynsättet på ett användande av iakttagbara priser 

från verkliga och aktuella transaktioner. Av de synsätt som används i den multipla 

värderingstekniken är det inget som bygger på uppoffringen, dvs. det pris som vi en gång i 

tiden gav för tillgången. De bygger kanske inte på den framtida nyttan heller men mening är 

att de ska ligga nära ett tänkbart marknadspris. Därför kan vi påstå att den värdering som 

följer vid ett tillämpande av FASB:s uttalande använder nyttan av resursen som 

värderingsgrund, även när värderingen inte grundar sig på ett marknadspris. 

 

Enligt Ijiris (1975) resonemang skulle ett användande av nyttan som värderingsgrund medföra 

att FASB:s uttalande om verkligt värde skulle ge en svårare och mer komplicerad värdering 

när flera resurser används i produktionen. Detta eftersom det är svårt att dela upp nyttan 

mellan olika produktionsresurser på ett objektivt vis. Frågan är om så verkligen är fallet när 

FASB:s uttalande tillämpas för värdering? När Ijiri (1975) skriver att en tillgång ska värderas 

till den framtida nyttan av tillgången innebär det att framtida inbetalningsöverskott 

nuvärdesberäknas. Det är då det uppstår ett problem med att avgöra hur stor del av 

inbetalningsöverskotten som maskin x respektive maskin y står för. FASB:s uttalande 
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använder sig förvisso av nyttan av en tillgång vid värderingen men det använder 

marknadsvärdet för tillgångarna som ett substitut för nuvärdesberäkningen av framtida 

inbetalningsöverskott. Meningen är att marknaden på ett objektivt vis ska avgöra vilken nytta 

en viss tillgång kan ge och på så vis slipper vi det problem som Ijiri (1975) tar upp, angående 

svårigheten att fördela framtida inbetalningsöverskott mellan olika tillgångar.  

 

Vad händer när det inte finns något marknadsvärde? Uppstår det något problem med att 

fördela nyttan mellan olika produktionsresurser? Eftersom FASB:s uttalande tillämpar 

multipel värderingsmetod när det inte finns något marknadsvärde finns det andra alternativ än 

att nuvärdesberäkna framtida betalningsströmmar (intäktssynsättet). Multipel 

värderingsmetod innebär att alla tre synsätten ska användas (intäkts-, marknads- och 

kostnadssynsättet), för att sedan avgöra vilket synsätt som använt den mest relevanta och 

tillförlitliga indatan. Vilket gör att intäktssynsättet kan väljas bort om det bygger på alltför 

mycket bedömningar och hotar objektiviteten.  

 

Den ovan förda diskussionen påstår inte att FASB:s uttalande måste ge en objektiv värdering 

utan enbart att det argument mot ett användande av nyttan som värderingsgrund, som Ijiri 

(1975) nämner, inte behöver gälla för FASB:s uttalande. Det finns alltså en skillnad mellan 

FASB:s uttalande och Ijiri (1975) eftersom Ijiri (1975) förespråkar ett användande av 

uppoffringen som värderingsgrund medan FASB:s uttalande använder nyttan. När Ijiri (1975) 

gör ställningstagandet att förlita sig på uppoffringen istället för nyttan känns det som om han 

väljer bort nyttan pga. de svårigheter som det innebär och inte pga. de fördelar som 

uppoffringen ger. FASB:s uttalande har hanterat svårigheten med nyttan som värderingsgrund 

genom att använda marknadsvärde istället för att nuvärdesberäkna framtida 

inbetalningsöverskott. Skillnaden mellan Ijiri (1975) och FASB:s uttalande är alltså inte total 

utan FASB:s uttalande har funnit en annan lösning för att använda nyttan som 

värderingsgrund. 

5.2.3 Ijiri om verkligt värde 
Ijiris (1975) generella beskrivning av verkligt värde som en värdering till marknadsvärde 

gäller även för FASB:s uttalande eftersom det i alla lägen eftersträvar en marknadsvärdering. 

Även när värderingen sker med hjälp av indata av nivå 3 eftersträvas en värdering till 

marknadsvärde eftersom det synsättet som bäst representerar ett marknadspris ska väljas i den 
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multipla värderingsmetoden. När indata av nivå 3 används görs en värdering enligt det som 

Ijiri (1975) kallar för hypotetiskt marknadsvärde eftersom det inte finns någon marknad för 

den aktuella tillgången. Vi skulle även kunna säga att de värderingar som görs med hjälp av 

indata av nivå 2 bygger på ett hypotetiskt marknadsvärde. Detta eftersom det inte finns en 

marknad för den aktuella tillgången, utan en marknad för liknande tillgångar används 

tillsammans med vissa korrigeringar av differenser. Det finns en stor likhet mellan Ijiris 

(1975) beskrivning över verkligt värde och FASB:s uttalande. Däremot tror jag inte att Ijiri 

(1975) ser verkligt värde som en möjlig värderingsprincip eftersom den diskussion han till 

största delen för handlar om att välja mellan värdering till historisk anskaffningskostnad eller 

en nuvärdesberäkning av framtida betalningsströmmar.   
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6 DEN SENASTE DISKUSSIONEN OM VERKLIGT VÄRDE 
 etta kapitel redogör för de argument som har presenterats för och emot värdering till 

verkligt värde i den senaste diskussionen. Argumenten som presenteras har framförts 

av forskare inom redovisning men även av praktiserande redovisare.  

6.1 Inledning 

Den debatt som historiskt har förts kring verkligt värde tenderar till att vara en debatt kring 

om verkligt värde eller historisk anskaffningskostnad ska användas. Verkligt värde analyseras 

i många fall genom en jämförelse mot den alternativa värderingsprincipen historisk 

anskaffningskostnad. Nedan presenteras en del kommentarer och diskussioner kring verkligt 

värde och många av argumenten kommer från Lee (1996), som gör en jämförelse mellan 

värderingsprinciper som bygger på ett aktuellt värde och historisk anskaffningskostnad. 

Anledningen till att Lees (1996) argument presenteras är att många av de argument som 

framförs för/emot verkligt värde i den rådande diskussionen bygger på den historiska 

diskussionen som förts kring verkligt värde och Lees (1996) beskrivning är mer detaljerad. 

6.2 Argument för ett användande av verkligt värde 

Lee (1996) gör en beskrivning av den traditionella värderingsprincipen historisk 

anskaffningskostnad samt alternativa principer som bygger på en värdering till aktuellt värde 

(current value). Han redovisar ett antal argument för användandet av en värderingsprincip 

som bygger på aktuella värden. De argument som framförs bygger mycket på kritik av 

historisk anskaffningskostnad som värderingsprincip.  

 

Ett användande av historiska anskaffningsvärden vid värdering innebär att den 

värdeförändring som sker ignoreras och viktig information om företagets resurser och 

utveckling utelämnas. Användarna av redovisningsinformationen är oftast intresserade av 

företagets aktuella situation och därför bör informationen presentera aktuella värden över 

företaget. Den information som presenteras för användarna ska vara relevant för dem. Det 

innebär att informationen måste vara lämplig i de olika beslut som användarna fattar med 

hjälp av redovisningsinformationen. En värderingsprincip som grundar sig på aktuella värden 

är av större relevans för användare av redovisningsinformation än vad en värdering till 

historisk anskaffningskostnad är. (Lee, 1996)  

 

D 
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Historisk anskaffningskostnad förlitar sig mycket på realisationsprincipen, vilket innebär att 

en värdeförändring inte redovisas förrän den är realiserad. Det innebär att värdeökningen inte 

redovisas när den har uppkommit och att den inte alltid matchas med kostnader som är 

förknippade med den. Detta resulterar i missvisande information över företagets prestationer 

och att användarna av redovisningsinformationen inte vet om företagets prestationer beror på 

företagsledningens handlande under den aktuella perioden eller tidigare perioder. En 

värdering till aktuella värden skulle innebära att orealiserade intäkter redovisas och att 

värdeökningen presenteras under den period där den uppkom. Därmed kommer företagets 

omsättning enbart att innehålla intäkter som är genererade under den aktuella perioden, vilket 

är mer rättvisande och relevant. (Lee 1996) 

 

En beslutsfattare använder jämförelser som underlag för sina beslut, både jämförelser inom 

företaget och med andra företag. När historisk anskaffningskostnad används blir, som 

nämndes i stycket ovan, jämförelser inom företaget mellan olika perioder svår och 

missvisande. Även jämförelsen mellan företag blir missvisande. Exempelvis skulle två företag 

med samma resurser redovisas till olika värden beroende på när de har införskaffat sina 

resurser. Vilket leder till att redovisningsinformationen ej är ett bra underlag när ett beslut ska 

fattas. En värderingsprincip som bygger på aktuella värden skulle ge bättre och mer 

användbar redovisningsinformation eftersom företagens resurser blir värderade vid samma 

tidpunkt. (Lee, 1996) 

 

Lees (1996) argument för ett användande av en värderingsprincip som bygger på aktuella 

värden kan sammanfattas med ordet relevans. En värderingsprincip med aktuella värden har 

större relevans för beslutsfattare, enligt honom. Relevans är generellt det starkaste argumentet 

för att använda verkligt värde istället för historisk anskaffningskostnad. Exempelvis skriver 

Shortridge, Schroeder och Wagoner (2006) följande när de kommenterar FASB:s uttalande 

om verkligt värde: 

 

”Perhaps the strongest argument for a move to fair-value accounting is that historical-cost 

financial statements do not provide information that is relevant to investors.”  Shortridge et al 

(2006) sid 37 

 

Vidare skriver Shortridge et al (2006) att det finns en diskussion kring användandet av 

verkligt värde kring begreppen relevans och tillförlitlighet. Där förespråkarna för verkligt 
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värde argumenterar för att det ger mer relevant information, medan motståndarna påstår att 

värderingsprincipen inte ger tillräckligt tillförlitlig information för att användas som 

beslutsunderlag. (Shortridge et al, 2006)  

 

Varför ger då verkligt värde mer relevant information? Enligt Shortridge et al (2006) skapas 

en balansräkning som på ett bättre sätt representerar företagets värde, vilket inte historisk 

anskaffningskostnad gör. Exempelvis är marknadsvärdet på noterade aktier vid New York 

Stock Exchange fem gånger högre än det bokförda värdet på deras nettotillgångar.    

6.3 Argument mot ett användande av verkligt värde  

Lee (1996) presenterar även några argument mot användandet av en värderingsprincip som 

bygger på aktuella värden. Ett argument är att värderingen blir mindre objektiv och verifierbar 

än en värdering till historisk anskaffningskostnad. Detta eftersom värderingen är subjektiv 

och innefattar en hel del egna ställningstaganden.  

 

FASB motiverar valet av verkligt värde som värderingsprincip med att principen är den mest 

relevanta. Den motiveringen är endast hållbar om begreppet verkligt värde är tydligt klargjort 

och entydigt samt att värderingen kan göras med en viss tillförlitlighet, enligt Ernst & Young 

(2005). De anser att tillförlitlighet är en förutsättning för att informationen ska vara relevant 

och att den måste nå upp till tillförlitlighetskravet innan det kan bedömas om den är relevant 

eller inte. Enligt Ernst & Young (2005) kommer många av tillgångarna och skulderna som ska 

värderas till verkligt värde att bygga på en hypotetisk marknadsvärdering genom olika 

antaganden från företaget. Den fundamentala frågan är om dessa värderingar uppnår kraven 

på begriplighet, tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet, som alla är en del av de kvalitativa 

karaktäristika som återfinns i FASB:s konceptuella ramverk för redovisningsinformation? Är 

användarna av redovisningsinformationen medvetna om hur hypotetiska och subjektiva vissa 

värderingar till verkligt värde kan vara? Kan värderingar som inte är bättre verifierbara anses 

som tillförlitliga? Om informationen inte är tillförlitlig är den då relevant för användarna av 

redovisningsinformationen?  (Ernst & Young, 2005) 

 

Ett svar på den sista frågan diskuteras i Colleen (2004), som anser att: 

”Relevant information that is unreliable is useless to an investor.”  Colleen (2004), sid 6 
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Varför ger värdering till verkligt värde mindre tillförlitlig information? Ernst & Young (2005) 

nämner i sin artikel tre saker som innebär problem för tillförlitligheten och relevansen när 

verkligt värde beräknas genom matematiska modeller. För det första är framtidsbedömningar 

just bedömningar och inte verkliga, oavsett om de görs av företaget, värderingsexperter eller 

ekonomer. För det andra är värderingen subjektiv och reflekterar en viss uppfattning istället 

för en hel marknads uppfattningar. Den tredje och sista saken är att en matematisk modell kan 

ge väldigt skiftande resultat när små förändringar i de underliggande antagandena och 

framtidsbedömningarna görs och Ernst & Young (2005) är oroade över att användare av 

redovisningsinformationen inte förstår denna risk. Det gör att ett av de krav som FASB ställer 

på redovisningsinformation (i sitt konceptuella ramverk) riskerar att inte bli uppnått, nämligen 

begriplighet.  

 

Shortridge et al (2006) diskuterar även dem risken med att verkligt värde ibland grundar sig 

på bedömningar och uppskattningar. De menar att verkligt värde innebär att ledningen ges 

möjlighet att manipulera samt påverka resultatet och av den anledningen är verkligt värde en 

mindre tillförlitlig värderingsprincip än historisk anskaffningskostnad. 

 

Även Federal Reserve, den amerikanska riksbanken, har vissa tankar kring tillförlitligheten. 

Schmidt (2004) skriver i en artikel som sammanfattar Federal Reserves syn på FASB:s 

uttalande att om det fanns likvida och transparenta marknader för samtliga tillgångar och 

skulder skulle verkligt värde absolut ge beslutsfattare tillförlitlig information. Däremot menar 

de att det inte finns sådana marknader för alla tillgångar och skulder. Vilket resulterar i att 

matematiska modeller måste användas och det verkliga värdet blir mer subjektivt bestämt och 

därmed mindre tillförlitligt.  

 

FASB föreslår i sitt uttalande att tillförlitligheten kan öka genom att använda indata från 

marknaden vid värderingen. Federal Reserve menar att problemet med tillförlitligheten ändå 

kvarstår eftersom ledningen bedömer vilken indata från marknaden som ska användas. 

Federal Reserve förkastar även FASB:s argument om att värderingen blir mer tillförlitlig 

genom att använda en multipel värderingsmetod som är förenlig med marknads-, intäkts- eller 

kostnadsmetoden. Tillförlitligheten ökar inte bara för att fler värderingsmetoder används 

eftersom de ofta bygger på samma underliggande information, speciellt vid värdering av 

finansiella instrument. (Schmidt, 2004) 
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7 GÄLLER ARGUMENTEN ÄVEN FÖR FASB:S UTTALANDE? 
 detta kapitel analyseras och diskuteras FASB:s uttalande om verkligt värde utifrån de 

argument som presenterades i föregående kapitel. Kapitlet diskuterar de likheter och 

skillnader som finns mellan FASB:s uttalande och tidigare argument för och emot verkligt 

värde.  

7.1 Inledning 

Genom att granska de argument som finns för och emot ett användande av verkligt värde 

framkommer det tydligt att det är en diskussion mellan de två begreppen tillförlitlighet och 

relevans. Båda begreppen ingår i FASB:s konceptuella ramverk, vilket innebär att den 

redovisningsinformation som presenteras ska inneha de karaktäristiska dragen relevans och 

tillförlitlighet. Frågan som bör ställas i denna studie är då: Blir den värdering som tillämpar 

FASB:s uttalande om verkligt värde både relevant och tillförlitlig?  

7.2 Relevans 

De argument som har presenterats för ett användande av verkligt värde bygger mycket på att 

värderingen av tillgångarna och skulderna blir mer relevant för beslutsfattare än om den skulle 

göras till historisk anskaffningskostnad. Gäller de argumenten även för FASB:s uttalande? 

Lee (1996) menar att beslutsfattarna vill ha aktuella värden på företagets tillgångar och 

skulder, vilket gör att en värdering som grundar sig på aktuella värden är relevant. Han 

nämner också att en värdering till ett aktuellt värde skulle göra att jämförelsen mellan 

perioder och mellan företag blir mer rättvisande och korrekt. Lees (1996) argument borde 

även gälla för FASB:s uttalande eftersom verkligt värde definieras som ”the price at which an 

asset or liability could be exchanged in a current transaction..”, dvs. att marknadsvärdering 

används. Marknadsvärderingen gör att aktuella värden används samt att jämförelsen mellan 

perioder och företag blir mer rättvisande eftersom värdeförändringar redovisas under den 

period de uppkommer respektive att alla företag värderar sina tillgångar och skulder vid 

samma tidpunkt. Av dessa anledningar kan vi säga att effekten på värderingen av att använda 

marknadsvärdering enligt FASB:s uttalande är att värderingen blir relevant för beslutsfattare.  

 

Däremot kan vi fundera över om den värdering som görs med hjälp av indata av nivå 3 är 

relevant för beslutsfattare. Speciellt när indatan är internt genererad men även när indata från 

marknaden används. En värdering med hjälp av indata av nivå 3 kräver en del uppskattningar 

och beräkningar. Som nämndes i den diskuterande analysen under avsnitt 5.1.2 kan 

I 
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uppskattningar och beräkningar leda till fel i värderingen och den redovisningsinformation 

som presenteras. Om beslutfattare vet att värderingen är beroende av uppskattningar och 

beräkningar av personen som utför värderingen samt att det finns en risk för fel och att 

värderingen inte avspeglar de värden som finns i företaget, använder de då informationen? 

Om de inte använder informationen är den ej heller att anse som relevant. Samtidigt nämns 

det under avsnittet 5.1.2 att det är svårt att avgöra om de fel som uppstår är relevanta eller ej. 

 

I samband med detta ska vi även väga in den fråga som Ernst & Young (2005) ställer sig, 

nämligen om användarna av redovisningsinformationen verkligen förstår hur hypotetiska och 

subjektiva värderingarna till verkligt värde kan vara? FASB har gjort ett försök att öka 

begripligheten i redovisningsinformationen som bygger på verkligt värde genom att ställa upp 

vissa krav på tilläggsupplysningar. I tilläggsupplysningarna ska omfattningen (hur stora de 

verkliga värdena är), tillvägagångssättet (hur värderingen är genomförd) och effekten (i 

jämförelse med förgående redovisningsrapport) av värderingen presenteras. Naturligtvis ökar 

det begripligheten men frågan är om det är tillräckligt. Förstår användarna av 

redovisningsinformationen hur värderingen gått till och vad den innebär? Om det är 

tillräckligt beror till stor del på hur FASB kommer att agera fortsättningsvis, dvs. hur de 

kommer att utforma de specifika standarderna. Speciellt när det gäller vilka krav som ställs på 

beskrivningen av tillvägagångssättet för värderingen.  

 

Av den ovan förda diskussionen kan vi säga att den värdering som följer av att tillämpa 

FASB:s uttalande om verkligt värde kan ge relevant redovisningsinformation men att det 

finns en risk att den inte alltid blir det.   

7.3 Tillförlitlighet 

När det gäller tillförlitligheten i den redovisningsinformation som presenteras med hjälp av 

värdering till verkligt värde nås en hög sådan när marknadsvärdet används, i alla fall enligt 

Federal Reserve. Det innebär att det inte uppstår några större problem i tillförlitligheten med 

värderingar enligt FASB:s uttalande som bygger på indata av nivå 1 och 2. Vi skulle även 

kunna säga att värdering med hjälp av indata av nivå 1 och 2 lyckas att reducera Lees (1996) 

argument om att verkligt värde ger mindre objektivitet och verifierbarhet. Detta eftersom 

marknadsvärdet är verifierbart samt det värde som de flesta redovisare skulle komma fram till 

vid värdering av samma tillgång eller skuld (objektivitet). Däremot kan det tänkas att 

värderingar som bygger på indata av nivå 2 kan få vissa problem med objektiviteten eftersom 
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de inte enbart använder marknadsvärde, utan kräver vissa subjektiva bedömningar. Vilket i 

förlängningen skulle kunna hota tillförlitligheten. Att tillämpa FASB:s uttalande innebär alltså 

att de värderingar som använder marknadsvärde ger en tillförlitlig värdering. 

 

Däremot kan tillförlitligheten diskuteras ytterliggare när det gäller värderingar som bygger på 

indata av nivå 3. FASB har försökt att höja tillförlitligheten i redovisningsinformationen 

genom att dels kräva att indata från marknaden ska användas när så är möjligt och dels genom 

att använda en multipel värderingsteknik. Frågan är om detta höjer tillförlitligheten? Genom 

att använda indata från marknaden bygger värderingen på objektiva och verifierbara indata 

men det behöver inte betyda att värderingen blir tillförlitlig. Om det exempelvis finns mer än 

en marknad att hämta indata ifrån måste ett subjektivt val göras, vilket skulle kunna ge en 

sämre tillförlitlighet i redovisningsinformationen. FASB:s andra försök att höja 

tillförlitligheten, genom multipel värderingsteknik, skulle kunna ge en högre tillförlitlighet. 

Detta genom att inte binda upp sig vid en värderingsmetod utan istället använda tre för att 

sedan utvärdera dem och välja den metod som har använt den mest tillförlitliga och relevanta 

indatan. Problemet med detta är att det krävs fler bedömningar och val från den som utför 

värderingen, vilket ökar subjektiviteten och minskar tillförlitligheten. Ett annat argument mot 

att multipel värderingsteknik höjer tillförlitligheten är det som Federal Reserve presenterar: 

Tillförlitligheten ökar inte för att fler värderingsmetoder används eftersom de oftast använder 

samma underliggande antaganden. 

 

Ovan diskuteras att det kan bli problem med tillförlitligheten när indata av nivå 3 används i 

och med att någon ska bedöma hur värderingen ska utföras. Ett annat problem med 

bedömningar är det som Shortridge et al (2006) diskuterar, nämligen att de som utför 

bedömningarna utnyttjar situationen för att manipulera den redovisningsinformation som 

presenteras. Något som skulle kunna motverka detta är det faktum att företagen ska lämna 

information om hur värderingen har genomförts i sina tilläggsupplysningar, frågan är dock 

hur omfattande den informationen kommer att vara.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de största problemen med tillförlitligheten uppstår när 

värderingar bygger på indata av nivå 3. Vilket till stor del beror på de argument mot verkligt 

värde som Lee (1996) nämner, nämligen svårigheten i att uppnå objektivitet och 

verifierbarhet.  
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Begreppet tillförlitlighet har en nära relation till begreppet relevans, Ernst & Young (2005) 

går så långt som att säga att tillförlitlighet är en förutsättning för att relevans ska uppnås. Det 

är svårt att säga om det är så eller inte men det är klart att begreppen har en nära relation till 

varandra. Den redovisningsinformation som presenteras ska enligt FASB:s konceptuella 

ramverk vara både relevant och tillförlitlig. När det gäller den redovisningsinformation som 

presenteras med hjälp av värderingar som tillämpar FASB:s uttalande om verkligt värde 

ligger problemet i att uppnå tillförlitligheten. Om värderingen lyckas uppnå tillförlitligheten 

råder det inte några tvivel om att redovisningsinformationen även blir relevant. 
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8 SLUTDISKUSSION  
 detta avslutande kapitel presenteras en slutlig diskussion där resultatet och slutsatserna  

av denna studie diskuteras. Det görs genom att svara på de två frågeställningar som 

studien består av. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om förslag på fortsatt forskning.  

8.1 Hur har FASB:s uttalande om verkligt värde påverkats av tidigare 
värderingsteorier?  

Utifrån den analys som gjordes av FASB:s uttalande om verkligt värde i det fjärde kapitlet 

kan vi säga att FASB:s uttalande har likheter med både Moonitz & Jordan (1963) och Ijiri 

(1975). Det innebär att FASB:s uttalande har påverkats av båda de normativa teorierna. Hur 

har de då påverkat FASB:s uttalande?  

 

De båda teorierna skiljer sig fundamentalt åt. Moonitz & Jordan (1963) talar om att en 

värdering ska spegla framtida händelser och den framtida nyttan av en resurs. Ijiri (1975) 

väljer däremot att luta sig något åt det andra hållet, dvs. att använda den andra delen av 

utbytet, uppoffringen. FASB:s uttalande har i denna diskussion påverkats av Moonitz & 

Jordan (1963) eftersom det eftersträvar användande av marknadsvärde, dvs. nyttan. Samtidigt 

ska sägas att FASB:s uttalande inte använder nyttan i den mening som Moonitz & Jordan 

(1963) talar om, utan de har valt att använda marknadsvärde som ett substitut för 

nuvärdesberäkning av framtida betalningsströmmar. Det kan bland annat bero på den kritik 

som Ijiri (1975) framför mot ett användande av nyttan, nämligen svårigheten att bestämma 

hur stor del av nyttan som kan hänföras till respektive resurs. Även Ijiris (1975) argument för 

att en värdering måste vara objektiv och inneha en viss stabilitet kan ha påverkat FASB:s 

uttalande till att inte använda nuvärdesberäkning av framtida betalningsströmmar för att 

komma fram till nyttan. Detta eftersom nuvärdesberäkning av framtida betalningsströmmar 

kräver en hel del uppskattningar och beräkningar, vilket hotar objektiviteten och stabiliteten. 

 

Jag skulle vilja säga att FASB:s uttalande har påverkats mycket av Ijiris (1975) tankar kring 

objektivitet och stabilitet. Den hierarkiska uppdelning av indata som FASB:s uttalande har 

gjort innebär att ett marknadsvärde är det värde som i största möjligaste mån ska eftersträvas 

vid en värdering. Ett marknadsvärde innehar just den objektivitet och stabilitet som Ijiri 

(1975) talar om. Även fast ett marknadsvärde inte finns tillgängligt eftersträvar FASB:s 

uttalande att värderingen bygger på indata som är objektiva och har en hög stabilitet genom 

att prioritera användandet av indata från marknaden. Däremot är det inte säkert att en 

I 
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värdering som görs utifrån FASB:s uttalande alltid kommer att inneha den önskade 

objektiviteten och stabiliteten. En del av de värderingar som görs enligt FASB:s uttalande 

kommer att bygga på uppskattningar och beräkningar, vilket gör att de inte kommer att uppnå 

den önskade objektiviteten och stabiliteten. 

 

Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att FASB:s uttalande om verkligt värde har 

påverkats av både Moonitz & Jordan (1963) och Ijiri (1975) eftersom det använder nyttan av 

ett utbyte vid värdering samt eftersträvar en objektiv och stabil värdering. 

  

De två likheterna mellan FASB:s uttalande och de normativa värderingsteorierna som 

nämndes ovan är enligt min bedömning de faktorer som, utifrån denna studie, har påverkat 

uttalandet i störst utsträckning. För att ytterliggare diskutera dessa faktorer kan vi fundera 

över den tidsaspekt som finns mellan de olika teorierna, Moonitz & Jordans (1963) teori är ett 

drygt decennium äldre än Ijiris (1975). Moonitz & Jordans (1963) teori fokuserar på hur en 

värdering bör utformas ur ett teoretiskt perspektiv, dvs. att en tillgång bör värderas till vilken 

nytta vi har av den i framtiden. Detta perspektiv har sedan kritiserats för att vara för svårt att 

genomföra, vilket märks i Ijiris (1975) teori som utgår från ett mer praktiskt perspektiv. Han 

menar att det är viktigare att den värdering som erhålls grundar sig på verifierbara fakta 

(stabilitet) samt att olika personer som utför en värdering ska komma fram till samma värde 

(objektivitet). Därför föredrar Ijiri (1975) en värdering som bygger på historisk 

anskaffningskostnad eftersom den inte är förknippad med svåra uppskattningar och 

beräkningar. Om vi sedan tar oss tre decennier framåt i tiden till FASB:s uttalande om 

verkligt värde kan vi konstatera att FASB inte tycker att uppoffringen, i form av historisk 

anskaffningskostnad, är en bra värderingsprincip utan att nyttan av en tillgång är ett bättre sätt 

att mäta värde på. Däremot håller de med Ijiri (1975) om att det är viktigt att den värdering 

som erhålls är objektiv och innehar en viss stabilitet. Därför väljer de att använda 

marknadsvärdet som ett substitut för nuvärdesberäkning av framtida inbetalningsöverskott. 

Utvecklingen över tiden har alltså gått från en teoretisk (Moonitz & Jordan, 1963) till en 

praktisk (Ijiri, 1975) till både en praktisk och teoretisk lösning (FASB:s uttalande om verkligt 

värde) över hur värdering inom redovisning ska ske. Detta visar att olika aspekter är mer eller 

mindre väsentliga över tiden. 

 

För att använda de termer som används i den senaste diskussionen om verkligt värde skulle vi 

kunna säga att FASB:s uttalande vill ha en värderingsprincip som ger relevant 
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redovisningsinformation för användarna av den. Därför har de valt marknadsvärdering 

framför historisk anskaffningskostnad eller för att använda Ijiris (1975) begrepp nyttan av ett 

utbyte framför uppoffringen. Samtidigt har de förstått att den redovisningsinformation som 

presenteras måste vara tillförlitlig, annars är den inte relevant för användarna. Därför har de 

utformat en värderingsprincip som eftersträvar en värdering som blir objektiv och verifierbar.  

8.2 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda FASB:s uttalande 
om verkligt värde för värdering? 

Den diskussion som tidigare har förts kring värderingsprincipen verkligt värde handlar till stor 

del om begreppen relevans och tillförlitlighet. Som fördel med att använda verkligt värde har 

nämnts att det ger mer relevant beslutsunderlag för användarna av redovisningsinformation 

och som nackdel att redovisningsinformationen inte anses som tillräckligt tillförlitlig. När det 

gäller FASB:s uttalande kan vi säga att det finns en uppdelning mellan de värderingar som 

bygger på en marknadsvärdering och de som inte gör det, dvs. mellan värderingar som bygger 

på indata av nivå 1 & 2 och värderingar som bygger på indata av nivå 3. De värderingar som 

bygger på marknadsvärde ger både relevant och tillförlitlig redovisningsinformation. De 

värderingar som inte använder marknadsvärde, och som till viss del förlitar sig på 

uppskattningar och beräkningar, har fortfarande den nackdelen att de kan resultera i 

redovisningsinformation som inte är tillräckligt tillförlitlig. 

 

FASB har i sitt uttalande gjort ett försök att komma till bukt med tillförlitlighetsproblemet. 

Detta genom att dels föreskriva att indata från marknaden ska användas när det finns och dels 

att använda en multipel värderingsteknik, som innebär att den värderingsmetod som ger den 

mest relevanta och tillförlitliga värderingen används. Trots dessa försök kan denna studie 

konstatera att FASB:s uttalande i stort sett har samma nackdel som tidigare har presenterats 

mot ett användande av verkligt värde, nämligen bristen på tillförlitlighet. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de väsentliga för- och nackdelar som presenterats i den 

tidigare diskussionen om verkligt värde även gäller för den definition av verkligt värde som 

ges i FASB:s uttalande. Problemet med FASB:s uttalande om verkligt värde ligger i de 

uppskattningar och beräkningar som behöver genomföras, speciellt när indata av nivå 3 

används. 
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För att knyta an till den frågeställning som ställdes i föregående avsnitt kan sägas att FASB:s 

uttalande har påverkats av den senaste diskussionen om verkligt värde i det hänseendet att de 

har försökt att gör något åt kritiken om att värderingen ej blir tillräckligt tillförlitlig. Däremot 

är jag inte övertygad över att FASB:s uttalande reducerar de nackdelar som den tidigare 

diskussionen om verkligt värde har nämnt, utan min bedömning efter denna studie är att de 

nackdelarna kvarstår. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har haft ett klart historiskt perspektiv för att studera vad som påverkat FASB:s 

uttalande om verkligt värde. Det vore intressant att titta på hur andra faktorer har påverkat 

utformningen av FASB:s uttalande, exempelvis: förekomsten av en annan allt starkare 

normbildare (IASB), framförd kritik mot gamla standarder, en allt starkare och mer 

betydelsefull kapitalmarknad, de stora redovisningsskandalerna m.m. Det finns ett otal olika 

faktorer som kan ha påverkat FASB:s uttalande om verkligt värde. 

 

Dessutom är FASB:s uttalande bara ett uttalande och inte en standard. Ett intressant 

studieområde skulle vara att se vilka skillnader som finns mellan detta uttalande och den 

slutliga standarden som så småningom kommer att presenteras. Vad har påverkat FASB till att 

genomgöra förändringar? Studien skulle exempelvis kunna göras genom att studera hur de 

remissvar som FASB erhöll, när de presenterade sitt uttalande, har påverkat den slutliga 

standarden om verkligt värde. Vilka grupper har haft inflytande?  

 

 

  

 

 

 

 

 



- KÄLLFÖRTECKNING - 

51 

9 KÄLLFÖRTECKNING 

9.1 Litteratur 

Artsberg K. Redovisningsteori –policy och –praxis, 2003, Liber ekonomi, Malmö. 

 

Deegan C. Financial Accounting Theory. 2000, McGraw-Hill Australia, North Ryde. 

 

Fagerström A, Lundh S (red). Internationella Redovisningsregler (IAS) –med ett svenskt 

perspektiv. 2005, Ekonomiska Institutionen –Linköpings Universitet. 

 

FASB Exposure draft – Prosposed Statement of Financial Accounting Standards – Fair Value 

Measurements. 2004, Financial Accounting Standards Board 

 

Flower J & Ebbers G. Global Financial Accounting. 2002 

 

Hendriksen E S & Van Breda M F, Accounting Theory, 1992, Irwin/Mcgraw-Hill 

 

Johansson, Johansson, Marton och Pautsch. Extern redovisning. 2004, Bonnier utbildning 

AB, Stockholm. 

 

Kellgren. Redovisning och beskattning. 2004, Studentlitteratur, Lund. 

 

Lee T, Income and value measurement. 1996, International Thomson Business Press, London 

 

Moonitz M & Jordan H J, Accounting – An Analysis of Its Problems. 1963, Holt, Rinehart and 

Winston Inc, New York 

 

Nobes C & Parker R, Comparative International Accounting, 2002, Pearson Education 

Limited. 

 

Radebaugh L H & Gray S J, International Accounting & Multinational Enterprises, 2002, 

John Wiley & Sons Inc, New York. 

 



- KÄLLFÖRTECKNING - 

52 

9.2 Artiklar 

Colleen S A. Fair Value Accounting: Fair for Whom? Financial Executive, Mar/Apr 2004, 

Vol 20, Issue 2, pp 6-6 

 

Ernst & Young. How fair is fair value?. IFRS Stakeholder series.  May 2005 

 

King M A. Fair Value Accounting- Its time has come and gone. Strategic Finance. 2003, Vol 

85, No 3, pp 54-58 

 

Pistor K, Keinan Y, Kleinheisterkamp J och WestM D. Evolution of Corporate Law and the 

Transplant Effect: Lessons from six countries. The World Bank Research Observer. 2003, 

18:1, pp 89-112.  

 

Schipper K. The Introduction of International Accounting Standards in Europe: Implications 

for International Convergence. European Accounting Review. 2005, Vol 14, No 1, pp 101-

126. 

 

Van Hulle K, From Accounting Directives to International Accounting Standards, 

unpublished working paper.    

9.3 Internet 

 
www.fasb.org  2006-07-08 
 
www.iasb.org  2006-07-05 
 
www.iasplus.com 2006-07-05 
 
 


