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Immateriella tillgångar ökar i betydelse då företagen blivit 
mer kunskapsintensiva. Redovisning till rättvisande bild ställs 
därför inför en stor utmaning. Redovisningen av patent är ett 
område som idag inte kan värderas till annat än nedlagda 
kostnader vilket ger upphov till en otillfredsställande bild av 
framtida ekonomiska möjligheter.  
 
Föreliggande uppsats har två syften. Det första är att 
undersöka hur internt upparbetade patent kan värderas. Det 
andra är att undersöka utvecklingstendenser inom detta 
område. 
 
Studien innehåller en kvantitativ undersökning genom 
granskning av fenomenet patent i årsredovisningar från tolv 
företag verksamma i läkemedelsindustrin. Vidare har en 
kvalitativ undersökning genomförts med fyra investerare från 
riskkapitalbolag och aktieanalysenheter. 
 
Genom institutionell teori belyses det sammanhang som 
redovisningen verkar och utvecklas i. Traditionell 
redovisningsteori har använts för att beskriva rådande 
regelverk och normer. 
 
Empirin visar att aktivering av internt upparbetade patent 
sällan sker då marknaden tolkar en sådan som ett svaghets-
tecken vilket begränsar företagens valmöjligheter. 
Institutionella förhållanden påverkar utvecklingen av 
redovisningen och dess syfte. Idag är redovisningens syfte 
mer fokuserat på marknadens behov och därmed riktas 
normgivarnas agenda mot dessa aktörer. Givet investerarnas 
behov kommer fokus hos normgivningen att ligga på ökad 
information, men inte till verkligt värde då detta inte är 
önskvärt av dessa. 
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The importance of intangible assets are increasing due to a 
knowledgebased economy and thus, fair value is challanged. 
Valuation of patents is one of the few areas today where fair 
value is not applied and this affects the possibility to evaluate 
a company´s future economical benefit.  
 
There are two purposes of this thesis. One is to examine how 
internally generated patents can be valuated in the financial 
statements and the other is to inquire the forthcoming 
development in this area. 
 
To be able to understand the phenomena of patents, we have 
first examined the financial statements, concerning this area, 
in the pharmaceutical industry. Through an analysis of the 
results from this study, we have carried out four interviews 
with two different types of investors.  
 
Institutional theory is applied to discuss the context and 
development of accounting. Traditional accounting theory 
has been used to describe current legislations and norms.  
 
Our empirical studies implicates that patents are seldom 
activated due to the signals this action would send to the 
market and thus restricts the options of valuation. The 
development and purpose of accounting is affected by 
institutional conditions and currently the market has the 
resources to set the agenda. The development will be focused 
on their need for information and our studies show that 
valuation based on future economical benefits are not desired.  
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1 

- INLEDNING - 

  
Första kapitlet ger en bakgrund till och utveckling av det fenomen som utgör 
utgångspunkten för uppsatsen. Studiens inriktning presenteras genom en 
forskningsfråga med efterföljande syfte. Inriktningen tydliggörs ytterliggare 
genom presentation av definitioner. För överskådlighetens skull finns sist en 
disposition över uppsatsens samtliga kapitel. 
 

1.1 Bakgrund 
Har relevansen i den finansiella 

 informationen minskat över tiden?1 
 

Redovisningen har många skilda syften och det blir svårare att skildra en allt mer 
komplicerad ekonomisk verklighet. Redovisning kan beskrivas som en process att 
identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information för att ge användarna 
möjlighet att ta välinformerade och därmed goda beslut.2  

  
Intresset för värderingar i balansräkningen har ökat den senaste tiden. 
Balansräkningen speglar de tillgångar och framtida ekonomiska möjligheter varje 
företag kan prestera 3 och på grund av detta har analysen av balansräkningen blivit 
mer central vid investeringsbeslut i företagen. Internationellt har trenden gått mot 
att finansiella rapporter inte bara ska visa vad som har skett under året, utan de ska 
också ge en indikation på vad företagets värde är på balansdagen. Syftet med den 
finansiella rapporteringen är därmed under förändring. Reglerna för många 
tillgångars värdering har ändrats i Sverige genom antagandet av IAS/IFRS som 
ska tillämpas från och med 2005 års bokslut. Tidigare har regelverken fokuserat 
på historiska anskaffningsvärden,4 men detta är inte längre ett måste då det 
numera finns möjlighet för årlig omvärdering av vissa tillgångar. Fortfarande 
finns det dock en rad olika metoder beroende på vilken tillgång som ska värderas 
och på vissa områden är reglerna fortfarande konservativa.  
  

                                                 
1 Maines Laureen A et. al., (2003), Accounting Horizons, Vol.17, June2003, No. 2 pp.175-185 
2 Riahi-Belkaoui Ahmed, (2004), Accounting Theory, s 38  
3 Wolk, Dodd, Tearney, (2004), Accounting Theory, s 321 
4 Ibid, s 253 
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En nackdel med konservatism inom redovisningen är att det kan förorsaka en 
snedvriden bild av den finansiella rapporteringen, snarare än en realistisk 
uppskattning av tillgångarnas värde. Ett alternativ till en historisk värdering är att 
tillämpa värderingsmetoder som grundas på försök till att ge en mer rättvisande 
bild. Med alternativa värderingsmetoder har det dock påvisats att chefer och ägare 
har en naturlig tendens att överskatta företagets värde på tillgångar i 
balansräkningen. Värdering av tillgångar är viktig för att ge läsaren av 
årsredovisningar en bild av framtida ekonomiska möjligheter för verksamheten5 
och skälen för att gå över till en värderingsmetod som visar detta kan grunda sig i 
att tillfredställa informationsbehovet gällande alla sorters tillgångar.   
  
Konservatism inom redovisningen är inte enbart av ondo utan det finns även stora 
fördelar. Att redovisningen är konservativ och traditionsbunden säkerställer i viss 
mån att kvalitén på den externa rapporteringen är hög och tillförlitlig. Detta har 
dock ingen betydelse om redovisningen inte uppfyller de behov som läsare och 
användare av den externa rapporteringen har.6 

  
Vid bedömning av immateriella tillgångar ställs företagen inför två svårigheter. 
Den första är om kriterier för en tillgång är uppfyllda så att aktivering kan ske och 
den andra är på vilka grunder den identifierade tillgången ska värderas. Jämförs 
värdet av företaget på aktiemarknaden och värdet i balansräkningen leder detta till 
ett stort gap7. En del av detta gap beror på immateriella tillgångar som är en 
omdebatterad tillgång. Svårigheterna med immateriella tillgångar är att de inte 
existerar i fysisk- eller monetär form, de är immateriella. Trots det anser och inser 
kapitalmarknaden och redovisningsprofessionen att immateriella tillgångar har ett 
värde och vissa företag består nästan uteslutande av immateriella tillgångar.  
 
Med patent ställs redovisningen inför en speciell svårighet. Ett patent är en idé 
vars värde till stor del är beroende av själva idén men även av hur man exploaterar 
det, det vill säga vilka möjligheter företaget har att kommersialisera dem. Patent 
utgör ca 22 % av de licenserade intellektuella immateriella tillgångarna i 
amerikanska företag.8 Även detta faktum tyder på att patent är och blir en allt 
viktigare del av företagens tillgångar.  

 
Diskussionen om rättvisande bild vid eventuell värdering av tillgångar förs av 
flertalet forskare på området (Kam, 1986; Mars et. al. 2002; Wolk et. al. 2004). 
Dessutom är redovisningsprofessionen med revisorer, redovisare och normgivare 
långt ifrån överens om framtidens värdering av tillgångar i den externa 
redovisningen. Litteratur som behandlar värdering av immateriella tillgångar är 
vanligt förekommande, men vid denna typ av forskningsinriktning ligger fokus 
ofta på goodwill. Patent är då sällan explicit uttryckt som forskningsfokus utan 
ingår i övriga immateriella tillgångar. När patent diskuteras är det ofta med 
inriktning på de finansiella värderingsteknikerna och det finns idag existerande 

                                                 
5 Riahi-Belkaoui Ahmed, (2004), Accounting Theory, s 249 
6 Kam Vernon, (1986), Accounting Theory, , s 366 - 368 
7 Feng Gu; Baruch Lev, (2004), Accounting Horizons Vol. 18, No.1, March 2004 pp. 1-12 
8 Mard J Michael et. al., (2002), Valuation for Financial Reporting, Intangible assets, goodwill, 
and Impairment analysis, FAS 141 and 142, s 36 
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modeller för värdering av immateriella tillgångar (Damodaran 1994; Allison 
2004, Henly et. al. 2005).  

1.2 Problematisering 
Patentansökningar har ökat explosionsartat de senaste decennierna i takt med en 
mer kunskapsintensiv ekonomi. I Europa har antalet patentansökningar ökat från 
3600 (1978) till 55000 (2003)9. I Sverige har ansökningarna dock minskat något 
under de senaste fem åren och en förklaring till detta kan vara att företag kan göra 
en internationell ansökan, där patent söks i flera länder hos en så kallad PCT-
myndighet. Även om patentansökningarna har minskat så har det totala antalet 
verksamma patent ökat10 och internationaliseringen av patentansökningar är en del 
av ett företags konkurrenskraft. Det innebär att patent har ökat i betydelse för 
företagens förmåga att skapa intäkter och i och med detta bör den externa 
redovisningen angående patentvärdering bli allt viktigare.  
 
Det kan vara ett problem vid värdering av patent att ge en så rättvisande bild som 
möjligt över framtida lönsamhet och risk. Hur ska ett företag metodiskt gå till 
väga? För de patent som inte leder till ekonomiska fördelar skulle en direkt 
kostnadsföring av nedlagda kostnader vara relevant, men för de patent som ger 
stor lönsamhet borde det vara motiverat med en aktivering i balansräkningen. Det 
vore önskvärt i förhållande till rättvisande bild, att gapet mellan värdering i 
balansräkningen i möjligaste mån överensstämmer med aktiemarknadens 
värdering av företaget och en ökad förståelse för hur patent värderas bidra till att 
minska detta gap.  
 
Den stora utmaningen vid värdering av patent består i att definiera hur värdet 
uppstår. En del av värdet består av själva innovationen och en annan del genereras 
genom det nät av resurser11 som patentet förbrukar. Att kunna värdera själva 
innovationen innebär en subjektiv bedömning av hur mycket patentet skulle kunna 
tänkas generera i framtida kassaflöde. Att värdera resursförbrukningen innebär att 
värderingen egentligen tar sin utgångspunkt i något som man har begränsad 
möjlighet att påverka, men kanske framförallt att värdet inte skulle vara samma i 
alla företag eftersom resurstillgången är olika för olika företag. 12  
 
Vid externa förvärv av patent sker värderingen i balansräkningen till 
anskaffningsvärde och utgör därmed ingen värderingsproblematik. Förväntat 
kassaflöde är inräknat i priset när patentet förvärvas och blir därmed synligt för 
externa intressenter13. Vid internt upparbetade patent baseras redovisningen av 
värdet i balansräkningen på historiska transaktionsbaserade kostnader, vilket kan 
ses som ett uttryck av redovisningens starka traditioner, konservatism och 
oförmåga att anpassa sig till utveckling.  
                                                 
9 http://annual-report.european-patent-office.org/2003/statistics/_pdf/epa_jb03_76.pdf 2005-12-02 
10 http://www.prv.se/patent/statistik/arsstatistik.html 2005-12-02 
11 Mouritsen Jan and  Koleva Gergana, (2005), Packing and unpacking knowledge, Patents and 
intellectual capital, s 1 ff 
12 Ibid, s 1 ff 
13 Damodaran, Aswath, (1994), Damodaran on Valuation, s 1ff 
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Utifrån ett investerarperspektiv bör den externa redovisningen utgöra en viktig 
informationskälla och att internt upparbetade patent värderas annorlunda jämfört 
med externt förvärvade kan därmed ställa till problem. Frånvaron av konsekvent 
värdering av patent kan leda till informationsasymmetri14, vilket i sin tur kan leda 
till att den finansiella informationen blir mindre relevant för läsaren.  

1.3 Forskningsfråga 
Hur kan internt upparbetade patent värderas i den externa redovisningen? 

1.4 Syfte 
Föreliggande uppsats har två syften. Det första är att undersöka hur internt 
upparbetade patent kan värderas vid aktivering i balansräkningen. Det andra syftet 
är att undersöka utvecklingstendenser inom detta område. 

1.5  Definitioner 
Ämnet patent och patentvärdering kräver vissa klargörande definitioner. Patent 
kan definieras på olika sätt men i stort sett är innebörden densamma då 
patentansökningar kan göras globalt. PRVs definition på patent är följande 
 
”Patent är ett skydd för tekniska lösningar och uppfinningar. Det är själva idéns 
utformning och användning som du får skydd för, det betyder att inte bara 
produkter utan även metoder och användningar kan patenteras.”15 
 
Patent i juridisk mening innebär att en innovation måste kunna tillgodogöras 
industriellt för att patent ska vara sökbart. Dessutom måste innovationen vara ny i 
förhållande till tidigare kunskap.16 
 
Patent är teknologibaserade immateriella tillgångar17 och anses av FASB vara en 
intellektuell immateriell tillgång18. Det intellektuella kan anses representerat av 
det faktum att ett patent inte är en färdig produkt. Ett patent är en rättighet och kan 
ses som en option att i framtiden ha möjlighet att förverkliga den underliggande 
produkten/innovationen och kan ses som en tillgång till eventuella framtida 
ekonomiska fördelar. 
 
Vi har utgått från FARs definition av internt upparbetade patent som en 
immateriell tillgång vilket är att den är identifierbar, kontrollerbar och kan 

                                                 
14 Feng Gu; Baruch Lev, (2004), Accounting Horizons Vol. 18, No.1, March 2004 pp. 1-12 
15 http://www.prv.se/patent/vad.html 2005-11-29 
16 Patentlagen (1967:837) Sveriges Rikes Lag, (2003), §§ 1-2 
17 Mard J Michael et. al., (2002), Valuation for Financial Reporting, Intangible assets, goodwill, 
and Impairment analysis, FAS 141 and 142, s 20 
18 FASB nr 141, artikel 14 
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förväntas generera ekonomiska fördelar i framtiden19. Vår definition  är att 
företagen själva bedriver forskning, hanterar patentansökningar och eventuellt 
även producerar den färdiga produkten eller innovationen. 

1.6  Disposition  
Kapitel 1  Inledning: Kapitlet inleds med bakgrunden till valet av 

ämnesområde och följs därefter av problematiseringen, vår 
forskningsfråga, syftet med uppsatsen samt definitioner. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning över fortsatt disposition 

   
Kapitel 2  Litteraturgenomgång: I kapitlet ges först en beskrivning av 

redovisningens utveckling och därefter belyses de olika perspektiven 
inom den institutionella teorin. En redogörelse ges av de 
normgivande organ som anses relevanta för uppsatsen. Vidare 
beskrivs redovisningens kvalitativa egenskaper och olika 
redovisningsprinciper. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de 
dokumentstudier som gjorts samt frågeställningar rörande patent och 
slutligen en sammanfattning över kapitlet. 

 
Kapitel 3  Metod: I kapitlet följer en beskrivning av de metoder som har 

använts för att besvara frågeställningen i uppsatsen, samt för att 
uppnå syftet. Kapitlet inleds med forskningsansatsen följt av den 
datainsamlingsmetod som använts vid insamlandet av vår empiri. 
Kapitlet avslutas med källkritik och sammanfattning. 

 
Kapitel 4  Resultatredovisning: Kapitlet inleds med de frågor som använts vid 

bearbetningen av det kvantitativa materialet, samt en 
sammanställning och diskussion av de resultat som undersökningen 
har lett fram till. Vidare följer en beskrivning och diskussion av 
investerarperspektivet och det resultat som erhållits av den 
kvalitativa studien. Avslutningsvis går vi igenom de institutioner 
och det sammanhang som påverkar redovisningen av patent.  

 
Kapitel 5 Slutdiskussion: I det sista kapitlet besvaras forskningsfrågan. Vi 

redogör även för studiens teoretiska bidrag samt presenterar 
reflektioner över studiens slutsatser. Avslutningsvis ges förslag på 
fortsatta studier. 

                                                 
19 FARs samlingsvolym (2005), RR15, s 1025 
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     - LITTERATURGENOMGÅNG - 

 
I andra kapitlet kommer vi kort att beskriva hur redovisningen har vuxit fram och 
därefter introduceras valda delar av institutionell teori. Därefter kommer en 
presentation av de organ som är normgivande idag dels för Europa men även för 
USA. Vi kommer vidare att mer ingående beskriva de företällningsramar, 
principer och rekommendationer som finns hos dessa normgivare. Slutligen 
belyses  frågeställningar rörande patent.  
 

2.1  Redovisningens utveckling 
För att kunna sätta specifika företeelser inom redovisningen i sitt sammanhang 
bör man förstå hur redovisningen vuxit fram och utvecklats. Att skildra en utvald 
del av redovisningens historia kan därför vara av intresse för att lättare kunna 
förstå den policy och praxis som finns idag samt ge en indikation på framtida 
utveckling.20  
 
Den moderna redovisningen kan spåras tillbaka till 1200-talets Italien. Det var i 
de italienska handelsstäderna bankirer och handelsmän tillsammans utvecklade 
den dubbla bokföringen som Luca Paciolo senare skrev om. Politiska och 
ekonomiska händelser gav upphov till en kapitalistisk anda. I den venetianska 
regionen utvecklades handeln och en kommersialisering genom företagande 
tilläts. Detta tillsammans med teknologisk utveckling och ökat antal företag 
ställde krav på ett sofistikerat bokföringssystem som inkluderade avstämning av 
tillgångar. Den moderna bokföringen var född med dubbel bokföring.21 Den 
dubbla bokföringen tillämpas idag i större delen av världen och redovisningen 
utgör ett universellt språk. Redovisare från olika delar av världen kan förstå och 
kommunicera med varandra trots att de regler och normer som tillämpas i olika 
delar av världen inte är samma. De internationella likheter som finns inom 
redovisningen kan förklaras av harmonisering. Harmoniseringsbegreppet används 
ofta men det bör erkännas att det även innehåller begreppet standardisering.  
 
 

                                                 
20 Riahi-Belkaoui Ahmed, (2004), Accounting Theory, s 13 
21 Kam Vernon, (1985), Accounting Theory, s 14 
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”The term harmonization as opposed to standardization implies a reconciliation 
of different points of view. This is a more practical and conciliatory approach 
than standardization, articularly when standardization means that the procedures 
of one country should be adopted by all others. Harmonization becomes a matter 
of better communication of information in a form that can be interpreted and 
understood internationally.” 22  
 
Normgivarnas utgångspunkt är att flexibilitet inom redovisning ska elimineras i 
största möjliga mån.23 IASB och FASB utarbetar standard för redovisning av 
patent genom IAS 38 respektive FAS 142. Även om standardiseringen är strävan 
så anses detta inte vara realistiskt. I den politiska kontext redovisningen verkar i 
har harmonisering större möjlighet att vara framgångsrik än standardisering då 
den tar hänsyn till rådande förhållanden.24 Harmonisering kan ses som graden av 
koordination av redovisningsstandards, metoder och sätt att framställa den 
finansiella rapporteringen. En faktor som påverkat graden av harmonisering är att 
företag och kapitalmarknad blivit allt mer globala. IASB och FASB är två aktörer 
som har ökat harmoniseringstakten, men även EU kan sägas ha bidragit till en 
arena som skyndat på harmoniseringen.25 

2.2 Institutionell teori  
"Institutionella rutiner följs även när det inte är 
 uppenbart att dessa rutiner är av bästa intresse  

för individerna som ska följa dem"26 
 

Individer har en tendens att vilja ha klara samband och att få struktur i sin 
vardag27. Dessa struktureringar leder till institutioner som kan uppstå på många 
nivåer, allt från en familj till en internationell organisation, då institutioner kan 
vara både formella och informella. Institutionalisering i sin tur leder till en viss 
autonomi som innebär både för- och nackdelar28. Den stora fördelen som kommer 
av ett autonomt beteende är förutsägbarheten. Genom att något är förutsägbart 
minskar osäkerheten av framtida beslut och även informationskostnaden. 
Individer kommer att vara införstådda med vilket beteende som förväntas och 
nyttan med att infoga sig i detta system är synligt då eventuella sanktioner eller 
straff är tydliga. Nackdelarna med ett autonomt handlande är just att det är 
autonomt och består av agerande på kumulativ nivå. Frågan är då hur beslut i 
aggregerad form styrs, utvecklas och påverkas.  

                                                 
22 Riahi-Belkaoui Ahmed,(2004), Accounting Theory, s 17 
23 Wolk, Dodd, Tearney, (2004), Accounting Theory, s 287 
24 Riahi-Belkaoui Ahmed, (2004), Accounting Theory, s 17 
25 Wolk, H, Dodd, J, Tearney, M, (2004), Accounting Theory, Conceptual Issues in a Political and 
Economic Environment, s 668 
26 March, James G., Olsen, Johan P., (1989), Rediscovering Institutions; The Organizational Basis          
of Politics 
27 North, Douglass C., (1993), Institutionerna, tillväxten och välståndet, s 17 
28 March, James G., Olsen, Johan P., (1989), Rediscovering Institutions;The Organizational Basis 
of Politics, s 162  
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2.2.1 Perspektiv inom institutionell teori 

Hur redovisningen utvecklas beror på en rad olika faktorer. Redovisningsmetoder 
konstrueras av individer och regler/normer tolkas av dessa29. Det innebär en 
ständigt pågående process som uppstår genom tryck både utanför och inuti en 
organisation. För att förklara hur strukturer påverkar det sociala beteendet har 
Richard Scott (1995) beskrivit tre olika perspektiv. Dessa tre är det regulativa, det 
normativa och det kognitiva perspektivet. Han beskriver dessa tre som pelare 
inom den institutionella teorin och menar att i de tre pelarna ligger tolkningen till 
vad som skapar och upprätthåller en institution.  
 
Det regulativa perspektivet utgår från att man formar individer och gruppers 
beteende genom lagar och regler och om dessa bryts blir konsekvensen sanktioner 
eller straff. Redovisningsområdet är starkt reglerat genom lagar och möjligheten 
att ge ekonomiska och fysiska sanktioner innebär att man kan driva igenom 
handlingsmönster trots att den enskilde individen inte alltid anser att det är det 
bästa valet. Det regulativa perspektivet fokuserar på hur den enskilde individen 
fattar kalkylerade egennyttiga beslut och dessa beslut begränsas och leds av 
existerande regler. Genom lagar och regler ges en yttre ram för vad som är möjligt 
att göra och rationella beslut kan tas genom nyttan av att följa dessa. Scott (1995) 
menar vidare att många ekonomiska forskare lägger tyngd på det regulativa 
perspektivet då det ofta forskas på en enskild nivå, exempelvis hur företag i en 
konkurrerande marknad beter sig. Genom en konkurrenssituation kommer explicit 
reglering att öka och det är inget undantag inom externredovisningen, särskilt inte 
om man betraktar värdering av tillgångar.  
 
Sett ur det normativa perspektivet kommer värderingar och normer reglera 
beteendet.  Samhället baseras på gemensamma värderingar, gemensam definition 
av gott uppförande och vad lämpligt beteende är. Dessa värderingar och 
definitioner sätter oskrivna regler för vad som är önskvärt att uppnå, vilka mål 
som är värt att sträva efter och även de lämpliga tillvägagångssätten.30 Scott 
menar att genom dessa gemensamma normer och värderingar styrs beteendet. 
Beteende kommer till stor del att utgå från vilken roll individen har då roller i 
samhället är tongivande för hur man agerar. Individen kommer att ställa sig frågan 
om vilket beteende som förväntas givet en viss position31. De normativa reglerna 
spelar en stor roll i beslutsfattande32 och är betydligt svårare att identifiera då de 
ofta är en omedveten process. De utgör en ram för vad som är socialt acceptabelt 
och rädslan för att uteslutas ur en gemenskap gör att man fogar sig efter dessa. 
Definition av mål och på vilket sätt dessa mål ska uppnås är under konstant 
förändring och kan vara svåra att förutsäga.  
 
Förändringen inom externredovisningen vad gäller värdering av tillgångar kan ses 
ur det här perspektivet. Redovisning har traditionellt varit konservativ och fokus 

                                                 
29 Willmott et. al., (1992:5:2), Accounting, Auditing and Accountability Journal, s 35 
30 March, James G., Olsen, Johan P., (1989),  Rediscovering Institutions;The Organizational Basis 
of Politics, s 40 ff  
31 Ibid 
32 North, Douglass C., (1993), Institutionerna, tillväxten och välståndet, s 64 
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har legat på historiska transaktioner, men det här sättet att redovisa håller 
successivt på att förändras då man infört en del värderingar till marknadsvärde. 
Här är det föreställningsramarna hos FASB och IASB som anger vad 
redovisningen är till för och med sin position kommer de att påverka 
utvecklingen. Anser man att värderingar och normer ligger till grund för beteende 
finns det möjlighet att tillåta en mer situationsanpassad värdering av tillgångar 
och kan vara en anledning till förändringen.   
 
På senare tid har även det kognitiva perspektivet på institutioner uppmärk-
sammats. Det innebär att individer förses med en gemensam världsbild, en viss 
moral. Genom den världsbilden kommer de självmant att följa de regler som finns 
och därmed ges en ram för beteendet. Detta perspektiv används mest inom den 
senare forskningen av institutioner33. Det kognitiva perspektivet handlar till stor 
del om kultur och det faktum att individer i olika sociala sammanhang har olika 
världsbild. Hur individen uppfattar sin verklighet påverkar hur hon agerar och den 
här dimensionen måste tas med för att till fullo förstå handlingsmönstret. Genom 
att institutionerna förser sina medlemmar med kunskap och utbildning kommer 
dessa att handla på ett sätt som överensstämmer med den världsbild som 
förmedlas34. Utbildningen av revisorer är starkt reglerad och traditionsbunden. 
Det innebär att dessa kommer att ha en tydlig världsbild dels genom universiteten 
men även fortsättningsvis inom yrkeskåren. Genom den här kunskapsbildningen 
styrs beteendet för aktörerna på området. Den kognitiva aspekten är den som är 
svårast att identifiera eftersom det är det grundläggande synsättet vi har på vår 
omgivning och hur den ska fungera.  
 
Legitimitet är en begränsning i hur institutioner kan agera. Legitimitet ses ur ett 
institutionellt perspektiv som en förutsättning och inte bara en resurs35. Utan att 
agera legitimt kommer en organisation/institution inte få acceptans och därigenom 
inte kunna överleva. Det här skapar förväntningar på ett visst beteende eller 
handlingsmönster och ger därmed beslutsfattarna ett begränsat handlingsutrymme. 
 
För att uppnå och behålla legitimitet kommer individer och institutioner att handla 
på olika sätt. Att kräva en viss utbildning för revisorer som vi tidigare uppgav är 
ett sätt, att företaget ger frivillig information i årsredovisningen är ett annat och 
genom acceptans från omgivningen ökar möjligheten till resurser36. Strävan efter 
legitimitet har en tendens att leda till likriktning, även kallad isomorfism, eftersom 
resultatet av ett visst beteende genom imitation av redan väletablerade och 
accepterade institutioner är givet. Isomorfismen gör att osäkerheten elimineras 
och är en förklaring till varför vissa organisationer liknar varandra.37  
 
Även redovisningen som sådan måste uppfattas som legitim för att kunna influera. 
För att erhålla denna legitimitet är det av vikt att redovisningen speglar samhället 

                                                 
33 Scott, Richard W., (1995), Institutions and Organizations, s 40  
34 Nygaard Claus och Bengtsson Lars, (2002), Strategizing – en kontextuell organisationsteori  
35 Scott, Richard W., (1995), Institutions and Organizations, s 45 
36 Ibid, s 170 
37 Ibid, s 45  
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och dess agenda.38 FASB och IASB har en stark ställning inom redovisningen 
eftersom de uppfattas som legitima av omgivningen. Deras makt står och faller 
dock med att deras beslut uppfattas som socialt godtagbara. Det innebär att deras 
beslut är inlindade i institutionella strukturer av regler, förväntningar, normer och 
traditioner. Detta medför begränsningar av handlingsutrymmet då de måste ta 
hänsyn till de krav som ställs av omgivningen.  

2.2.2 Institutionell teori och redovisning 

Det finns tre strukturer som har betydelse för hur redovisningen utvecklas och 
dessa är hierarkisk kontroll, konkurrens och solidaritet. Den hierarkiska kontrollen 
har betydelse genom att endast vissa människor har befogenhet att upprätta 
redovisningen. Auktoritär kontroll över hur redovisningen upprättas och förändras 
kan erhållas genom regler och sanktioner. Trots en stark reglering är det individer 
som påverkar utvecklingen och dessa är i sin tur påverkade av andra individer. 
Därmed har även konkurrensen genom marknadskrafterna en inverkan på 
redovisningen. Kontrollen på marknaden sker exempelvis mellan revisorer och 
företag vid framställningen av redovisningen. Slutligen har solidaritet en inverkan 
på redovisningen. Solidariteten är en mer social struktur som uppstår via 
gemensamma värderingar och normer. Alla tre har en inverkan på redovisningen 
men även historien och kulturen i varje nation skapar begränsningar och 
möjligheter för utvecklingen.39 Redovisningen används i olika syften, den är till 
för att ge information till intressenter, den ligger till grund för skatteberäkningen 
(i Sverige), men den kan även användas för att förmedla maktstruktur och 
förmögenhet40. Beroende på syftet har olika organisationer, inklusive företaget, 
krav på hur redovisningen ska upprättas och det påverkar utvecklingen.  
 
Genom ett maktperspektiv konstateras att i Sverige har staten historiskt sett haft 
en stark position och detta har satt sina spår på redovisningsutvecklingen. I 
efterdyningarna av Kreugerkraschen var den svenska staten inte välvilligt inställd 
till investerare som ansågs bedriva spekulationer. Socialdemokraterna kom till 
makten och genom dem växte sig även fackföreningarna starka och den roll som 
dessa tog på sig var i form av vakthund. Syftet med redovisningen speglade detta 
då den finansiella informationen begränsades till skatteberäkningsunderlag. Det 
var inte förrän på 60-talet som kapitalmarknaden var stark nog att ställa krav på 
redovisningen och marknaden krävde mer information till en alltmer investerande 
massa. Välfärdsstaten Sverige hade stor makt och endast när staten fick finansiella 
svårigheter genom budgetunderskott i början på 80-talet kunde kapitalmarknadens 
legitimitet öka. 41 

                                                 
38 Jönsson, Sten, (1991), Accounting, Organizations and Society, s 543 
39 Willmott et. al., (1992:5:2), Accounting, Auditing and Accountability Journal, s 36 
40 Ibid, s 33 
41 Jönsson, Sten, (1991), Accounting, Organizations and Society, s 527 
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2.2.3 Sveriges ekonomiska utveckling  

Mellan 1975 – 1995 var inflationen cirka åtta procent årligen i Sverige. Vid den 
här tiden satt socialdemokraterna vid makten och genom den höga inflationen var 
Sverige tvungen att devalvera totalt fem gånger under tidsperioden 1976 till 1982. 
Vid upprepad devalvering blev framförallt exportindustrin försvagad. Det här 
ledde i sin tur till att industriproduktionen i Sverige sjönk och den svenska 
välfärden stagnerade. Under 80-talet skedde en avreglering av kreditmarknaden, 
bankerna var välvilliga till utlåning och fastighetspriserna sköt i höjden. De 
svenska hushållens skuldsättning ökade markant och många företag och 
privatpersoner befann sig i en ekonomiskt känslig situation med allt mindre 
marginaler.42  
 
När den internationella konjunkturen gav vika, föll fastighetspriserna och den 
svenska ekonomin hamnade i ett sämre läge. Bankerna i Sverige hade en hög 
utlåning och när fastighetspriserna föll befann sig även bankerna i ekonomisk 
kris.43 
 
Allt detta sammantaget ledde fram till en spekulation kring vår då fasta växelkurs. 
Staten försökte under en period att försvara sin växelkurspolitik då dess agenda 
vid den här tiden till stor del handlade om att bevara en stabil prisbild och 
marknaden ansågs inte kunna bidra till den stabiliteten. När staten slutligen 
bestämde sig för att släppa sin fasta växelkurspolitik till förmån för en rörlig 
växelkurs innebar detta att den svenska industrin fick en mer fördelaktig position 
konkurrensmässigt på världsmarknaden. Tillgängligheten på resurser ökade vilket 
industrin kunde tillgodogöra sig.44 
 
Dessa händelser mynnade ut i att makten successivt flyttades från staten till 
marknadskrafterna. Den svenska staten fick träda undan i dessa avseenden och 
andra aktörer fick legitimitet.   

2.2.4 Den normgivande strukturen 

Vid utvecklingen av god redovisningssed i Sverige har kriterierna relaterats 
utifrån hur en grupp av ”elitföretag” har redovisat. Dessa elitföretag har inte 
nödvändigtvis varit de största och inte heller revisionsföretagen. När BFN 
startades av regeringen 1976, var det på grund av att FAR inte ansågs lämpliga av 
myndigheterna att sätta redovisningsstandards. Anledningen till detta var att FAR 
själva var utövare (Jönsson 1991). Obekräftade uppgifter låter göra gällande att 
FAR inte ansåg att BFN var lämpliga som utvecklare av redovisningsstandarden i 
Sverige och det fanns en press från etablissemanget i Sverige att BFN skulle 
läggas ner. Myndigheterna ansåg dock att det vore ett felaktigt beslut, eftersom 
man då öppnade för att marknadskrafterna via FAR i allt för stor utsträckning 
skulle få inflytande. FAR var och är dessutom utsatt för politisk press precis som 

                                                 
42 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18984, 2006-01-13 
43 Ibid 
44 Ibid 
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andra institutioner och inte immuna för påtryckningar.45 Det här beslutet har lett 
till att strukturen i Sverige inte ser ut som i exempelvis USA och Storbritannien. 
Dessa länders normgivare anses allmänt vara influerade av teknisk expertis men 
denna har inte lika bred maktbas i Sverige. Expertis kan i många fall vara en 
maktkälla, men inte i längden46. Den ökade villigheten i Sverige att bjuda in 
marknadskrafterna ligger i så fall i linje med att mycket av den svenska industrin 
är internationell och dessutom noterade på amerikanska börser. 
  
De aspekter som identifierats på hur forsknings- och utvecklingskostnader 
behandlas i den externa redovisningen är vilken information som ska delges och 
om forskning och utveckling ska aktiveras. När det gäller vilken information som 
ska delges har studier visat att intresset för informationen kan vara stor från 
många håll, även från företaget själva som vill visa på sin styrka. På så sätt lockas 
investerare, men även samhället såsom myndigheter har ett intresse. En stor 
anledning till intresset för informationen är för att stimulera tillväxt, då forskning 
och utveckling är starkt sammankopplat med innovation och långsiktigt 
planerande.47 Den andra aspekten på forskning och utveckling är om det ska 
aktiveras eller kostnadsföras. De problemområden som identifieras är dels att det 
ligger en stor osäkerhet i utfallet både i belopp och tidshorisont, men även att 
redovisningsprinciper såsom matchnings- och försiktighetsprincipen 
(konservatism) står i strid med varandra. Strid mellan principerna öppnar upp för 
utveckling av redovisningen48, men att hänvisa till principer är kanske inte alltid 
det mest effektiva sättet att få till stånd en förändring49.  Byte av regelverk måste 
ses i större sammanhang och här ligger den internationalisering som pågår i 
företagen och kapitalmarknaden. Ska institutioner hänga med i utvecklingen 
måste man samarbeta, som FASB och IASB numer gör i större utsträckning. 
Problemen med en internationalisering mellan regelverken är de nationsspecifika 
regler som förekommer, exempelvis att Sverige har en koppling till skattesystemet 
via den externa redovisningen. 50   

2.2.5 Institutionella förändringar 

Institutioner består av standardiserade värderingar som tas för givna, men 
institutioner förändras kontinuerligt och stundtals plötsligt. De mer hastiga 
förändringarna kan exempelvis komma från krig eller olika kriser i samhället. Det 
som är svårare att förklara är hur den kontinuerliga förändringen uppstår. Det som 
påverkar en organisation är dels miljön men även medlemmarna inom 
organisationen och generellt uppstår förändringar genom att regler sammanförs 
med miljön som till en viss del består av andra regler. Att se förändringen i en 
institution som ett direkt resultat av omgivningen är förmodligen en kraftig 
förenkling av vad som påverkar en institution. Institutioner har en tendens att vara 

                                                 
45 Willmott et. al., (1992:5:2), Accounting, Auditing and Accountability Journal, s 45 
46 Jönsson, Sten, (1991), Accounting, Organizations and Society, s 552 
47 Willmott et. al., (1992:5:2), Accounting, Auditing and Accountability Journal, s 34 
48 Ibid, s 35 
49 Jönsson, Sten, (1991), Accounting, Organizations and Society, s 552 
50 Willmott et. al., (1992:5:2), Accounting, Auditing and Accountability Journal, s 47  
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ovilliga till förändring och har i viss mån möjlighet att utveckla egna spelregler 
som ett sätt att vidmakthålla sin position.51  
 
Redovisningens roll kan ses som konstruktion av regler som är till för att 
mottagaren inte ska bli vilseledd. Det som driver utvecklingen kan vara dels att 
det finns någonting som rättfärdigar nya regler som exempelvis samhällskriser 
och krig, men även att någon är stark och trovärdig nog att ta sig an rollen som 
regelproducerande organ52. Studier visar även att utvecklingen av 
redovisningsstandards till stor del är en politisk process. När en stark aktör såsom 
marknaden eller staten finns på arenan kommer redovisningsprofessionen att rikta 
sin standardsättning mot denna och därmed är det styrkan på aktörerna som 
bestämmer riktningen.53 Detta synsätt på utveckling stöds även av March (1962) 
där den som har starkast förhandlingsposition kommer att vinna striden.  

2.3  Normgivande organ 
Inom redovisningsområdet finns en rad normgivare av olika slag. De flesta länder 
har sitt eget normgivande organ, Sveriges normgivande organ benämns 
Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden. De största och mest inflytelserika 
internationella normgivarna är IASB och FASB. Dessa organ och de regelverk 
som är relevanta för denna uppsats presenteras nedan.  

2.3.1 Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden 

Stiftelsen för utvecklandet av god redovisningssed bildades 1989 och ombildades 
1998 när stiftelsen övertogs av Föreningen för utvecklandet av god redovisnings-
sed. Föreningen består av FAR, Stockholms Fondbörs och ett antal bransch-
organisationer vilka tillsammans styr Redovisningsrådet. Föreningen verkar 
genom tre enheter, där förutom Redovisningsrådet även Redovisningsrådets 
akutgrupp och panelen för övervakning av finansiella rapporter ingår.  
 
På nationell nivå arbetar Redovisningsrådet med att understödja utvecklingen av 
finansiell rapportering genom att uppdatera rekommendationerna. På 
internationell nivå verkar de tillsammans med övriga europeiska normgivare med 
att försöka influera internationella normgivare, som exempelvis IASB.54  
 
En stor del av de svenska företagens försäljning sker på utländska marknader och 
många av företagen ägs av utländska placerare55. Kraven ökar därmed på att 
redovisningen bör bli mer internationell och som en följd av detta utgår 
Redovisningsrådet från IASBs standards när de ger ut sina rekommendationer. 
Redovisningsrådets rekommendation ska följa IAS/IFRS och det får endast finnas 

                                                 
51 March, James G., Olsen, Johan P., (1989), Rediscovering Institutions;The Organizational Basis 
of Politics, s 44 ff.  
52 Jönsson, Sten, (1991) , Accounting, Organizations and Society, s 543 
53 Ibid, s 545 
54 http://www.redovisningsradet.se/pdf-05/Prospekt_2005.pdf, 2005-12-02 
55 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html, 2005-12-17 



 20

avvikelser om det strider mot svensk lag. De gör även regelbundet yttranden till 
IASB för att framföra sina synpunkter och de har därmed möjlighet att påverka 
innehållet i IAS/IFRS.56 Redovisningsrådet utgår från IASBs regelverk och 
normer. Vi kommer därför fortsättningsvis att använda IAS/IFRS som 
utgånspunkt. Endast vid eventuella skillnader kommer det svenska regelverket att 
belysas. 
 
Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som har huvudansvaret för 
utvecklandet av god redovisningssed, dels i företagens bokföring men även i den 
offentliga redovisningen. De har även ansvaret för normgivningen för de 
onoterade bolagen. Bokföringsnämnden är med andra ord ett expertorgan på 
redovisningsområdet som bland annat gör yttranden gällande innebörden av god 
redovisningssed till domstolar.57 

2.3.2 IASB 

Den 13 juni 2000 föreslog EU-kommissionen att alla börsnoterade bolag inom EU 
senast år 2005 ska använda sig av IAS/IFRS i den externa redovisningen. Detta 
anses bidra till att öka tillförlitligheten, jämförbarheten och insynen i de 
finansiella rapporterna vilket är avgörande faktorer för den internationella 
konkurrenskraften och integreringen av den europeiska kapitalmarknaden. Som 
ett led i detta antogs IAS av den internationella organisationen IASB som med 
säte i London utarbetar redovisningsstandards.58  
 
IASB arbetar med att harmonisera företagens redovisning ur ett internationellt 
perspektiv och är av legitimitets- och objektivitetsskäl organiserade som en 
fristående stiftelse där även EU-kommissionen är representerad. Styrelsens 
ledamöter utses så att sammansättningen representerar olika världsdelar, 
producenter, användare av redovisning och akademiker. IASB är inget 
lagstiftande organ utan kan mer jämföras med Redovisningsrådet i Sverige. Det 
regelverk som ges ut av IASB får tyngd genom att det är känt, accepterat samt att 
det är välgrundade normer bland investerare, revisorer och andra aktörer på 
kapitalmarknaden. Styrkan i regelverket är därmed beroende av IASBs ställning. 
Ju starkare IASB blir ju större blir kraven på företagen att följa de internationella 
reglerna. De regler som härstammar från juli 2003 eller tidigare benämns IAS 
medan de som tillkommit senare går under namnet IFRS.59   

2.3.3 FASB 

FASB har sedan bildandet 1973 varit den ledande organisationen vad gäller 
upprättande av standards för redovisning och rapportering inom den privata 

                                                 
56 http://www.redovisningsradet.se/pdf-05/Prospekt_2005.pdf, 2005-12-02 
57 http://www.bfn.se/, 2005-12-29 
58 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/126040.htm, 2005-11-29 
59 http://www.fek.uu.se/ikt/KoRh04/fil/uppdatering.htm, uppdatering till Årsredovisning i 
aktiebolag och koncerner, Rune Lönnqvist (Uppsala 2004), 2005-11-29 
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sektorn60. Precis som IASB är FASB inget lagstiftande organ, utan en normgivare 
för de olika aktörerna på marknaden. FASBs styrelse består av sju ledamöter som 
väljs av en styrelse, och nyval sker vart femte år. Deras mission är att etablera och 
förbättra standards, samt att fungera som en vägledare för allmänheten och 
användarna av den finansiella informationen61.  

 
Den ställning som den amerikanska ekonomin har inom världsekonomin har 
troligen varit en bidragande faktor till att FASB blivit så accepterat, inte bara i 
USA utan även internationellt. Det faktum att de dessutom har mycket större 
resurser än motsvarande organisationer i andra länder har förmodligen också haft 
viss betydelse. De blev ackrediterade av SEC som är en statlig 
övervakningsmyndighet av den amerikanska börsen, och detta gjorde att de direkt 
uppnådde legitimitet. Deras normer blev därmed snabbt accepterade inom 
redovisningen, till skillnad mot IASB som fick arbeta hårt för att kunna legitimera 
sig som normgivare62. 

 
Som vi tidigare nämnt vill normgivarna idag uppnå en harmonisering inom 
redovisningen, och eftersom FASBs rekommendationer är så etablerade 
internationellt, har de idag fått en allt starkare ställning. IASB anses till exempel 
vara mycket påverkade av FASB, och deras referensram är i princip en avskrift 
från FASB63. Utifrån detta resonemang kan man möjligen genom att studera 
FASBs regelverk finna kommande trendskifte inom den svenska redovisningen, 
vilken regleras via IASB.  

2.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
Som vi nämnt ovan är IASBs och FASBs referensram väldigt lika. Vi väljer 
därför fortsättningsvis att använda oss av FASBs referensram. I denna behandlas 
redovisningens kvalitativa egenskaper som utgår från redovisningsanvändarnas 
behov.  FASB menar att den finansiella rapporteringen bör vara utformad så att 
den kan tillgodogöras av användare med förståelse för finansiell information. 
Förståelsen skapas i ömsesidighet mellan skapare och mottagare av 
redovisningsinformationen.64 Det räcker således inte endast med att informationen 
är förståelig utan även att de definierade användarna måste kunna tillgodogöra sig 
informationen. Redovisningen ska vara neutral och inte riktad till någon specifik 
användargrupp.65 
 
All information som uppfyller samtliga kriterier enligt redovisningens kvalitativa 
egenskaper bör kommuniceras vidare genom rapporter.66 De två kvalitativa 

                                                 
60 http://www.fasb.org/facts/facts_about_fasb.pdf, 2005-11-23 
61 http://www.fasb.org/facts/index.shtml, 2005-11-23 
62 Artsberg, Kristina, (2005), Redovisningsteori, -policy och – praxis, s 137 
63 Ibid 
64 Wolk, H, Dodd, J, Tearney, M, (2004), Accounting Theory, Conceptual Issues in a Political and 
Economic Environment, s 199 
65 Riahi-Belkaoui A, (2004), Accounting Theory, s 166 
66 Ibid 
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egenskaperna vi behandlar här, är relevans och tillförlitlighet. Detta innebär att det 
är av vikt att ha i åtanke vilka kriterier som är uppfyllda vid vilka tidpunkter.  
 
För att den ekonomiska rapporteringen ska vara av relevans måste två 
huvudsakliga kriterier uppfyllas. Uppskattningar av framtida ekonomiska fördelar 
ska vara förutsägbara genom att tillförlitlig information används. Den historiska 
informationen bör användas för att utreda, korrigera tidigare förväntningar och 
påverka framtida uppskattningar. FASB menar att det bör finnas en återkoppling 
mellan den historiska informationen och uppskattningar inför framtiden. Det är av 
vikt att informationen är aktuell och tillgänglig för beslutsfattare tillräckligt snabbt 
för att den ska kunna påverka beslut.67  
 
Det räcker inte med att informationen är relevant utan kravet på tillförlitlighet 
måste också uppfyllas. Begreppet brukar klassiskt innehålla tre delar nämligen 
verifierbarhet, neutralitet och överensstämmelse. Det som redovisas ska kunna 
verifieras genom neutrala mätningar med liknande mätmetoder. Jämförelser bör 
också kunna göras och skillnader bör inte vara resultatet av olika sätt att 
redovisa.68 Genom att det som mäts uppfyller kraven på verifierbarhet och 
neutralitet uppnås en hög grad av överrensstämmelse med det som redovisas. 
 
Relevans kan ibland stå i konflikt med verifierbarhet och här finns ett behov av att 
göra en avvägning.69  

2.5 Redovisningsprinciper 
Begreppet rättvisande bild kommer ursprungligen från engelskans true and fair 
view. Vid Storbritanniens inträde i EG upphöjdes begreppet till en överordnad 
redovisningsprincip.70 Enligt EU direktiven ska lag och rekommendationer följas 
men dessa får frångås om det inte är förenligt med true and fair view. Detta brukar 
ses som en dominerande funktion, som Sverige med försiktigare redovisnings-
traditioner, valt att inte använda.71 Översättningen till rättvisande bild ger alltså 
ingen fullständig acceptans för principen och begreppet har en annan innebörd. 
Enligt ÅRL ska årsredovisningen upprättas i förenlighet med god 
redovisningssed. Det nämns även att balansräkningen ska upprättas så att den ger 
en rättvisande bild av bolagets ställning. Om det behövs för att åstadkomma 
rättvisande bild ska tilläggsupplysningar lämnas.72  Rättvisande bild sätter 
användarna i fokus och tonvikt läggs vid att inte vilseleda årsredovisnings-
användarna73. Rättvisande bild är som begrepp föremål för diskussion och är inte 
klart definierat.  

                                                 
67 Wolk, H, Dodd, J, Tearney, M, (2004), Accounting Theory, Conceptual Issues in a Political and 
Economic Environment, s 202 
68 Riahi-Belkaoui A, (2004), Accounting Theory, s 166 
69 Wolk H, Dodd J, Tearney M, (2004) Accounting Theory, Conceptual Issues in a Political and 
Economic Environment, s 205 
70 Smith Dag, (2000), Redovisningens språk, s 76 
71 Artsberg Kristina, (2005), Redovisningsteori -policy och –praxis, s 156 
72 FARs samlingsvolym, (2005), FAR: Vägledning – Om årsredovisning i aktiebolag, s 1372 
73 Artsberg Kristina, (2005), Redovisningsteori -policy och –praxis, s 157 
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Anledningen till att rättvisande bild inte kan definieras absolut är att 
redovisningen kvalitativa egenskaper tillförlitlighet och relevans kan stå i konflikt 
med varandra. Skalan kan således sägas vara flytande och ha sin grund i 
bedömningar som kan ifrågasätta redovisningens objektivitet.  
 
Försiktighetsprincipen innebär att värdering av tillgångar ska göras med rimlig 
försiktighet. Försiktigheten vid värderingen får däremot inte vara så stor att den 
rättvisande bilden av den finansiella ställningen försämras.74 FASB har till 
skillnad mot IASB inte med försiktighet som princip i föreställningsramen.75 
 
Vad som också diskuteras vid aktivering och värdering av internt upparbetade 
patent är matchningsprincipen och konservatism. Konservatism är sammankopplat 
med försiktighetsprincipen genom att kräva att nedlagda kostnader för internt 
upparbetade patent ska resultatföras direkt och inte aktiveras. 
Matchningsprincipen innebär däremot att nedlagda kostnader ska aktiveras för att 
i ett senare skede matchas mot framtida ekonomiska fördelar som förväntas.76 

2.6 Dokumentstudier 
IAS 38 och FAS 142 utgör standards som reglerar redovisningen av immateriella 
tillgångar och därmed även patent. Dessa regelverk ligger till grund för den 
nuvarande värderingen av internt upparbetade patent.  

2.6.1 IAS 38 

IAS 38 behandlar immateriella tillgångar och motsvarande enligt 
Redovisningsrådet är RR 15. Eftersom Redovisningsrådet har utgått från IAS när 
de sammanställt sina rekommendationer är dessa snarlika, men när det gäller 
värdering finns vissa skillnader. Enligt IAS och RR ska man vid första 
redovisningstillfället värdera tillgångarna till anskaffningsvärdet, det vill säga till 
nedlagda kostnader. IAS ger dock möjligheten att det andra året omvärdera till 
verkligt värde med avdrag för eventuella tillkommande ackumulerade 
avskrivningar. Metoden kallas omvärderingsmetoden och återfinns inte i RR där 
man endast tillåter anskaffningsvärdemetoden. Det verkliga värdet fastställs 
genom en hänvisning till en aktiv marknad som definieras enligt följande.  
 
En aktiv marknad existerar när samtliga villkor nedan är uppfyllda77; 
 

• handeln avser likvärdiga objekt 
• det finns vanligen intresserade köpare och säljare 
• prisinformationen är allmänt tillgänglig 

 

                                                 
74 FARs samlingsvolym, (2005), FAR: Vägledning – Om årsredovisning i aktiebolag, s 1372 
75 Artsberg Kristina, (2005) Redovisningsteori -policy och –praxis, s 172 
76 Willmott et. al., (1992), Accounting, Auditing and Accountability Journal, s 32 
77 IAS 38 p.8 
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Detta gäller dock inte för patent som enligt IAS aldrig kan anses ha en aktiv 
marknad. Motiveringen är att varje tillgång är unik, samt att transaktioner sker 
relativt sällan till ett pris som förhandlas fram mellan köpare och säljare. Man 
menar därför att detta pris inte kan anses spegla det verkliga värdet på en annan 
tillgång, samt att priserna sällan är tillgängliga för allmänheten.78  
 
En förutsättning för att en värdering av immateriella tillgångar ska bli aktuell är 
att den är aktiverad i balansräkningen. För att få göra detta måste dock vissa 
kriterier vara uppfyllda.  
 
Dessa kriterier är att79; 
 

• det är sannolikt att de förväntade ekonomiska fördelarna som kan kopplas 
till tillgången kommer att tillfalla företaget  

• anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
 
När det gäller externt förvärvade immateriella tillgångar utgör dessa kriterier inte 
något hinder. Det första kravet anses alltid vara uppfyllt eftersom priset som 
betalas för tillgången anses återspegla förväntningarna om sannolikheten för att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget80. Det andra kriteriet uppfylls 
eftersom anskaffningsvärdet anses utgöras av inköpspriset81. Detta innebär att 
värderingsproblematiken som är förknippad med immateriella tillgångar endast 
blir aktuell för de tillgångar som är internt upparbetade.  

2.6.2 FAS 14282 

FAS 142 redogör för hur goodwill och andra immateriella tillgångar som är 
individuellt förvärvade ska redovisas vid förvärvstillfället. Detta inkluderar även 
hur immateriella tillgångar ska redovisas efter initial aktivering i balansräkningen.  
 
För att fair value ska kunna visas och beräknas enligt FAS 142 används 
informationen i SFAC 7 som behandlar det tekniska tillvägagångssättet83. Vi 
kommer inte att behandla detta i vår studie, eftersom fokus ligger på helhetsbilden 
av möjliga värderingar av internt upparbetade patent. 
 
I dagsläget ska goodwill och externt förvärvade immateriella tillgångar inte 
skrivas av enligt plan utan en objektiv värdering ska göras årligen.84 Vid 
impairment test ska immateriella tillgångars bokförda värde jämföras med fair 
value.  
 

                                                 
78 IAS 38 p.21 
79 Ibid 
80 Ibid, p.25, p.33 
81 Ibid, p.27 
82 FAS 142, http://www.fasb.org/pdf/fas142.pdf, 051109 
83 FAS 142, s 7  
84 FAS 142 
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FAS 142 ändrar inte i opinion 17 gällande internt upparbetade immateriella 
tillgångar. Dessa bestämmelser är införlivade i FAS 142 men ej ändrade eftersom 
de inte ingick i projektet om förvärvad goodwill och immateriella tillgångar.85 
Kostnader för internt upparbetade immateriella tillgångar som inte är 
identifierbara, och har obestämd livstid ska erkännas som en utgift när den 
uppkommer. (opinion no 17 §24).86  
 
Det första som behöver göras vid beräkning av värdet på en externt förvärvad 
immateriell tillgång är att bestämma livslängden för tillgången. För patent kan en 
diskussion föras om det är patentets livslängd eller den underliggande tillgångens 
livslängd. Den användbara tiden för en immateriell tillgång är den period i vilken 
tillgången antas bidra direkt eller indirekt till företagets framtida kassaflöde.87 
Beräkningen av framtida kassaflöde ska baseras på alla relevanta faktorer, 
speciellt; 
 

• förväntad funktion 
• förväntad livslängd för relaterade tillgångar som direkt berör livslängden 

på aktuell immateriell tillgång 
• alla legala, reglerande eller kontraktuella åtgärder som kan begränsa 

livslängden 
• alla legala, reglerande eller kontraktuella åtgärder som möjliggör 

förnyande eller förlängning av tillgångens legala eller kontraktuella 
livslängd utan avsevärda kostnader 

 
Om en immateriell tillgång anses ha en begränsad livslängd ska den skrivas av 
under denna tid. Om den däremot anses ha en obegränsad livslängd ska 
omvärdering göras varje räkenskapsår i enlighet med FAS 121.88  I korta drag 
består denna värdering av en jämförelse mellan fair value och det bokförda värdet.  
 
Fair value av en tillgång är det värde till vilket tillgången kan bli köpt eller såld i 
en affärstransaktion mellan villiga parter. Detta gäller inte vid eventuella 
tvångsförsäljningar, konkurser eller dylikt.89 Marknadspriset på en aktiv marknad 
anses vara det bästa värdet för fair value. Dock är det inte säkert att 
marknadspriset på en enskild tillgång ger ett fair value på värdet på tillgången 
som sådan. Om det inte existerar en aktiv marknad och därmed inte ett 
marknadspris ska beräkningen av fair value baseras på den bästa tillgängliga 
informationen, inkluderande värde på liknande tillgångar och resultat av andra 
värderingsmodeller. Vid beräkning av framtida kassaflöden ska företagen ha 
syftet i åtanke, alltså en överensstämmelse med fair value och inte några 
glädjekalkyler.  
 

                                                 
85 FAS 142 paragraph 5, s 9 
86 Ibid, paragraph 10, s 9 
87 Ibid, s 10 
88 Wolk H, Dodd J, Tearney M, (2004), Accounting Theory, Conceptual Issues in a Political and 
Economic Environment  
89 FAS 142, paragraf 23, s 13 
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Alla immateriella tillgångar ska presenteras som separata poster i den externa 
redovisningen. Detta förutsätter dock inte en separat redovisning av varje 
immateriell tillgång eller grupp av sådana.  

2.6.3 FASBs projekt  

FASB har påbörjat ett projekt som syftar till att internt upparbetade immateriella 
tillgångar som inte är aktiverade i balansräkningen bör redovisas på samma sätt 
som förvärvade immateriella tillgångar. Detta projekt påbörjades i januari 2002.90 
Varje gång FASB påbörjar ett nytt projekt, skickar de ut begäran om kommentarer 
från erkända experter på området i USA. Kommentarerna var i huvudsak positiva 
till det nya projektet, men viss varsamhet påbjöds angående värderingsmetoder 
och informationsdelande. Syftet med projektet och en eventuell framtida standard 
är att ge företag möjlighet att aktivera och informera om bland annat internt 
upparbetade immateriella tillgångar såsom patent. Värderingsmodellerna skulle 
utgå från statement 141 och 142 som vi tidigare har diskuterat. Resonemanget 
kring fair value på immateriella tillgångar utgår från ett investerarperspektiv.91 
Styrelsen enades slutligen om att en fair value modell och en modell för nedlagda 
kostnader skulle tas fram.  
 
FASB har beslutat att detta projekt får vänta eftersom mer akuta projekt och 
redovisningsproblem har blivit aktuella att adressera först.92 FASBs styrelse anser 
att detta projekt avseende icke aktiverade immateriella tillgångar bör genomföras i 
samråd med IASB. Detta skulle diskuteras vid ett gemensamt möte i april 2004.93 
Vi har inte funnit något som tyder på att detta projekt är aktuellt för närvarande, 
varken hos FASB eller IASB. 

2.7 Frågeställningar rörande patent 
Det finns mängder av frågeställningar att diskutera vid forskning om immateriella 
tillgångar i allmänhet och patent i synnerhet. Vissa frågeställningar är allmänna, 
som reflektioner över vem den externa redovisningen är ämnad för.94 En 
förutsättning för att kunna göra en värdering av internt upparbetade patent är att 
det är aktiverat i balansräkningen som en immateriell tillgång. Detta låter sig inte 
alltid göras i praktiken då aktivering av ger en signal till kapitalmarknaden om 
företagets ekonomiska situation. Historiskt har denna typ av aktivering ansetts 
vara ett ekonomiskt svaghetstecken95. Även om vi ser på redovisningen ur ett 
investerarperspektiv utgår vi från att aktieägare inte nödvändigtvis är 
huvudinvesterare. Det kan även finnas aktörer med fokus på investeringar 
gällande FoU och patenthantering såsom riskkapitalbolag. 

                                                 
90 http://www.fasb.org/project/intangibles.shtml#history, 2005-11-22 
91 Ibid 
92 http://www.fasb.org/board_meeting_minutes/01-14-04_techplan.pdf , 2005-11-22 
93 Ibid 
94 Boastman, James R et. al., (1998), American Accounting Association´s Financial Accouting 
Standards Committee, Response to IASC Exposure Draft E60, “Intangible Assets”, s 312-316 
95 Artsberg, Kristina, (2005), Redovisningsteori, -policy och - praxis., s 235 
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2.7.1  Vad ska redovisas? 

Traditionell redovisning är transaktionsbaserad och bygger på historiska 
kostnader.96 Årsredovisningen redogör för vilka ekonomiska händelser som har 
inträffat i företaget och i dess kontext. I speciella fall kan brist på erkännande av 
internt upparbetade immateriella tillgångar potentiellt undanröja relevansen i 
konventionella finansiella rapporter.97 Oriktiga värderingar, exempelvis nedlagda 
kostnader är inte relevanta som tillgångens verkliga värde och kapitalmarknaden 
(investerare) är mer intresserade av framtiden, inte historiska transaktioner. Dock 
ska man inte förringa den styrka som kan uppvisas vid positiva resultat historiskt. 
Detta kan tyda på en duktig och kunnig företagsledning, men även kontexten som 
företaget verkar i är betydelsefull. Exempel kan vara en allmän positiv vind i 
samhället, en konjunkturuppgång, valutakursförändringar eller dylikt som 
företaget inte kan påverka. Vid värdering av patent till fair value, som numera 
förespråkas av bland annat FASB98 för externt förvärvade patent, frångås det 
transaktionsbaserade tänkandet och istället får vi en framtidsinriktad bedömning 
som inte kan bekräftas av verifikationer.99  
 
En viktig aspekt för patentvärdering är livslängden på patentet och eventuellt 
livslängden på den underliggande produkten/innovationen. Det bör vara möjligt 
att göra en mer tillförlitlig värdering av patentets eventuella framtida ekonomiska 
fördelar ju längre forskningsprocessen är framskriden. I många studier och 
regelverk (FAS 142, IAS 38) sätts likhetstecken mellan goodwill och övriga 
immateriella tillgångar. Dock skiljer det på en väsentlig punkt mellan dessa båda 
typer av immateriella tillgångar100, nämligen antagandet om livslängd och 
livscykler. För immateriella tillgångar och patent kan det vara intressant att 
diskutera oändlig alternativt väldigt lång livslängd. För patent gäller detta 
beroende på hur patentavtalet ser ut.  
 
Relevansen hos värdet för särskilda internt upparbetade immateriella tillgångar är 
empiriskt dokumenterat av bland annat Woolridge (1988) och Chan et. al. (1990) 
De har funnit att aktiemarknaden reagerar positivt på företags kungörelser 
angående FoU aktiviteter.101 Dessa fynd är konsistenta med att kapitalmarknaden 
tillskriver tillgångsliknande status för FoU utgifter.102 Hirshey och Weygandt 
(1985) har i sin forskning funnit stöd för påståendet att vissa internt upparbetade 
immateriella tillgångar som för närvarande inte är aktiverade, bidrar till företagets 

                                                 
96 Mard J Michael et. al., (2002), Valuation for Financial Reporting, Intangible assets, goodwill, 
and Impairment analysis, FAS 141 and 142, s 17 
97 Boastman, James R et. al., (1998), American Accounting Association´s Financial Accouting 
Standards Committee, Response to IASC Exposure Draft E60, “Intangible Assets”, s 313 
98 Mard J Michael et. al., (2002), Valuation for Financial Reporting, Intangible assets, goodwill, 
and Impairment analysis, FAS 141 and 142, s 18 
99 Ibid, s 28 
100 Boastman, James R et. al., (1998), American Accounting Association´s Financial Accouting 
Standards Committee, Response to IASC Exposure Draft E60, “Intangible Assets”, s 313 
101 Ibid  
102 Woolridge R, (1988), Competitive decline and corporate restructuring: Is a Myopic stock market to 
blame?, s 26-36 
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värde och anses vara tillgångar av aktörer på kapitalmarknaden.103 Det är just den 
här svårigheten i immateriella tillgångar som FASBs projekt avser att behandla104. 

2.7.2 Vad är fair value och vad är marknadsvärde? 

Vår problematisering är intimt förknippad med om fair value är detsamma som 
marknadsvärde. Vi hävdar att så inte behöver vara fallet. De definitioner som 
FASB pekar på är att fair value är det värde som tillgången kan säljas eller köpas 
för i en tidlig transaktion mellan villiga parter.105 Jämför detta med definitionen på 
marknadsvärde som säger att priset till vilket en egendom skiftar händer, mellan 
en villig köpare som inte är under något tvång att köpa och en villig säljare som 
inte är under tvång att sälja, bägge parter innehar resonabel information och 
relevant fakta.106 Fair value ska inte inkludera eventuella synergieffekter eller 
strategiska fördelar som det köpande företaget eventuellt väger in i 
köpeskillingen. Dessa synergieffekter eller strategiska fördelar är 
företagsspecifika och speglar inte marknadens värdering av patentet och den 
underliggande produkten/innovationen.107 Därmed speglas även synergieffekterna 
idag eftersom de ingår i köpeskillingen när ett patent köps. Det innebär i sin tur att 
de två värderingar som används idag, nedlagda kostnader eller priset, inte är fair 
value. Vid värdering till fair value behövs en uppskattning av företagets framtida 
ekonomiska fördelar av hur sagda patent beräknas.108 Ett sätt att uppskatta om en 
värdering till fair value kan göras för exempelvis patent där forskning och 
utveckling fortfarande sker, är att besvara följande sju frågor109; 
 

• finns en marknad för produkten/innovationen? 
• vilken tidsaspekt behövs för att kommersialisera och marknadsföra 

produkten/innovation? 
• vilka är de potentiella kunderna och marknaderna? 
• hur påverkar vi alternativt påverkas vi av konkurrenters existerande eller 

potentiella produkter/innovationer? 
• vad är hela projektets marknadsandel? 
• vilket försäljningspris är under diskussion? 
• vilka produktions- och andra relaterade kostnader finns för 

produkten/innovationen? 
 
Dessa frågor är viktiga att besvara innan en eventuell värdering till 
balansräkningen genomförs. Det är både tidskrävande och kostsamt att göra en 
värdering till fair value och därför bör varje företag börja med att besvara 
ovanstående frågor. Detta medför en mängd positiva effekter. Bland annat får 

                                                 
103 Hirschey M och Weygandt J, (1985), Amortization policy for advertising and research and 
development expenditures, s 326 - 335 
104  http://www.fasb.org/project/intangibles.shtml#history, 2005-11-22 
105 FASB nr 141, appendix F 
106 Mard J Michael et. al., (2002), Valuation for Financial Reporting, Intangible assets, goodwill, 
and Impairment analysis, FAS 141 and 142, s 23 
107 Ibid, s 31 
108 Ibid, s 28 
109 Ibid, s 29 
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företaget ännu en möjlighet att fundera kring vad de vill med patentet och vilka 
möjligheter som företaget specifikt kan finna. Ytterligare en aspekt är att 
marknadspotential är mer i fokus än patentets möjligheter. Ett patent kan innefatta 
en produkt eller innovation som kan revolutionera vår världsbild, men finns det 
ingen marknad eller potentiella kunder är det ingen produkt som ligger rätt i tiden.  
 
När värdering till fair value diskuteras är kalkylräntan en viktig komponent för 
kassaflödesberäkningen. En fundamental insikt är att ju högre risk investeringen 
medför desto högre ränta ska användas.110 Detta innebär i sin tur en diskussion om 
hur mycket högre risk en immateriell tillgångs investering medför jämfört med en 
fysisk investering. Ett antagande är att immateriella investeringar medför högre 
risk på grund av att vid ett eventuellt misslyckande finns inget kvar att uppvisa. 
En investering i en immateriell tillgång innebär många gånger allt eller inget.  
 
Hur går då själva värderingsprocessen till enligt FAS 142? För varje externt 
förvärvad immateriell tillgång ska en internräntesats för beräkning av nuvärdet av 
framtida kassaflöden tas fram.111 För patent vars underliggande produkt eller 
innovation fortfarande är under utveckling kan det allmänt antas att risken är 
högre för dessa projekt jämfört med exempelvis ett varumärke.112 Denna 
riskbedömning kan även baseras på vad eventuella konkurrenter har under 
utveckling och kanske sökt patent för.113 Finns det någon som forskar i samma 
riktning och kan tänkas ligga längre fram i sin forskning, är risken större att ett 
patent i princip anses vara värdelöst.  
 
En värderingsprincip som FASB förespråkar är inkomstprincipen.114 Denna 
bygger på att företaget kalkylerar nuvärdet av framtida kassaflöde som patent-
rättigheten eller licensering av produktion kan innebära under den beräknade 
livslängden. Noteras bör att denna rekommendation idag gäller för externt 
förvärvade patent. För internt upparbetade patent redovisas endast nedlagda 
kostnader. För förvärvade patent förespråkas en modell där WACC kan användas 
som kalkylränta. Dock ska ändå eventuellt ökad risk tas hänsyn till, vilket kan 
medföra en högre räntesats än WACC. Det är viktigt att notera att räntesatsen kan 
variera för en värderingsmodell av patent beroende på var i livscykeln 
forskningen befinner sig. Är det i slutet av forskningen och återstående arbete kan 
överblickas innebär det att en produkt eller innovation kan finnas på marknaden 
inom en snar framtid. Det betyder att framtida ekonomiska fördelar kan beräknas 
med större noggrannhet.115 I övrigt beaktas de frågeställningar som presenterades 
på sida 28.  

                                                 
110 Mard J Michael et. al., (2002), Valuation for Financial Reporting, Intangible assets, goodwill, 
and Impairment analysis, FAS 141 and 142, s 22 
111 Ibid, s 51 
112 Ibid, s 52 
113 Ibid, s 29 
114 Ibid, s 66 
115 Ibid, s 68 
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2.8 Sammanfattning 
I det här kapitlet har vi framställt redovisningens utveckling genom tiderna som 
ett universellt språk trots att det finns olika regler och normer. Utvecklingen av 
redovisningen idag är bland annat harmonisering mellan IASB och FASB och de 
normgivande organ som finns i Europa och USA. För att beskriva och analysera 
redovisningen av patent använder vi oss av den institutionella teorin som 
innehåller tre grundläggande perspektiv; det regulativa, det normativa och det 
kognitiva. Dessa tre relaterar i sin tur till legitimitet som är nödvändig, inte enbart 
viktig för en institution. De tre perspektiven i kombination med legitimiteten utgör 
ramen för vad som är möjligt att åstadkomma för institutionen. Utvecklingen av 
redovisning kan ses ur ett maktperspektiv där myndigheterna i Sverige har önskat 
begränsa marknadens inflytande. Sveriges ekonomiska utveckling har även 
betydelse för vilka strukturer som uppstår och därmed vilka förutsättningar 
redovisningen verkar i.  Intressenter har olika syften med redovisningen som 
genom sin legitimitet och kraft kommer att kunna ställa olika krav på denna 
utveckling. 
 
Utvecklingen inom redovisning av FoU har sina speciella svårigheter, närmare 
bestämt om aktivering ska ske och vilken information som ska presenteras. Dessa 
frågor har stort intresse för många intressenter, inte minst för företaget själv, då 
FoU har betydelse för utvecklingen av samhället. 
 
Vi har presenterat de normgivande organ som är aktuella för Sverige och USA, 
IASB och FASB. Vid utveckling av redovisning är det av vikt att beskriva de 
egenskaper man anser att redovisningen ska ha och i vårt arbete tar vi upp 
begreppen relevans och tillförlitlighet. När dessa egenskaper är uppfyllda bör de 
presenteras i de finansiella rapporterna för att informationen ska bli fullständig. 
De redovisningsprinciper som vi tar upp är rättvisande bild, matchningsprincipen 
och försiktighetsprincipen och de här principerna ges olika tyngd hos IASB och 
FASB, vilket innebär att föreställningsramarna hos de olika normgivarna trots allt 
inte helt överensstämmer.  
 
De rekommendationer som är aktuella för patentredovisning är IAS 38 och FAS 
142. För att se vilka möjligheter utvecklingen av patentredovisning kan komma att 
ha i framtiden beskriver vi ett projekt som FASB har påbörjat. Tanken är att 
identifiera de situationer där redovisningen inte ger en rättvisande bild (fair value) 
med dagens rekommendationer av immateriella tillgångar och detta projekt visar 
att det är ett problem som man ämnar utreda. Projektet är för närvarande lagt på is 
och FASB vill även involvera IASB i denna utredning, när det tas upp igen.  
 
Vi presenterar även den diskussion som har pågått inom området av immateriella 
tillgångar och patent för att få en förståelse för vad som anses som problem. Ett 
antal studier är genomförda och bland annat har Woolridge (1988) och Chan et. 
al. (1990) visat att marknaden reagerar på FoU kostnader som presenteras i 
redovisningen. Detta innebär att hur och om företagen redovisar nedlagda 
kostnader för internt upparbetade patent, får konsekvenser. Vid värdering till 
annat än nedlagda kostnader, för externt förvärvade patent, uppstår även 
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problemet med vilken modell som kan vara aktuell. Vi visar att marknadsvärde 
inte är detsamma som fair value och beskriver vad som krävs för en värdering.   
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3 

- METOD - 

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder som vi använt oss av, samt 
tillvägagångssättet vid datainsamlingen och vi kommer att belysa de delar som vi 
anser är relevanta för vår studie. Slutligen kommer vi att framföra källkritik. 
 

3.1 Forskningsansats 
Vid alla former av metodval måste vi utgå från syftet med vår studie. Det finns två 
olika synsätt att utgå ifrån, det normativa och det deskriptiva. Det normativa 
synsättet används när man vill tala om hur något bör vara, medan det deskriptiva 
beskriver hur någonting är116. Genom syftet blir vår studie normativ. Innebörden 
blir att vi studerar hur värdering av internt upparbetade patent görs idag och 
diskuterar sedan utifrån investerarperspektivet hur och om det skulle kunna göras 
annorlunda. 
 
Efter att syftet är fastställt blir nästa ställningstagande hur datainsamling ska ske, 
det vill säga hur information om verkligheten ska samlas in. De övergripande 
metoder som finns är deduktiv eller induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen 
innebär att man går från teori till empiri. Det medför att forskaren först bildar sig 
en uppfattning om hur verkligheten ser ut genom teorin. Därefter insamlas empiri 
för att se hur väl dessa förväntningar stämmer överens med verkligheten. Den 
induktiva ansatsen innebär i princip det motsatta. I den här ansatsen är idealet att 
forskaren mer eller mindre går ut utan förväntningar för att samla in information 
som är relevant för studien och därefter bildar sig en uppfattning117. 
 
Eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka fenomenet internt upparbetade 
patent och hur detta påverkar företagens valmöjligheter kommer vi att använda 
oss av en induktiv metod. Valet av denna metod innebär att vi har en öppen ansats 
när vi samlar den information som vi anser relevant. En av konsekvenserna blir att 
studien inte är begränsad till inlästa teorier vilket kan innebära både för- och 
nackdelar. Eftersom vi inte utgår från teorin är risken mindre att vi går miste om 
infallsvinklar som teorin eventuellt inte tar upp. För att inte förlora infallsvinklar 
med en induktiv ansats krävs att man är helt objektiv och neutral. Alla människor 

                                                 
116 Artsberg Kristina , (2005), Redovisningsteori- policy och -praxis   
117 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002), Vad, hur och varför s 34 
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påverkas dock av olika faktorer i sin omgivning som gör att detta inte fullständigt 
går att uppnå och detta måste naturligtvis beaktas vid bearbetning av vårt 
empiriska material.  
 
En av nackdelarna med en induktiv metod är risken för att dold subjektivitet 
förekommer118.  Att alla människor är påverkade av sin omgivning kan vara ett 
hinder för att se verkligheten ur ett annat perspektiv men denna effekt kan 
minimeras på olika sätt. Vi som författare till den här studien är fyra till antalet 
och även om vi alla har liknande utbildning, har vi olika bakgrund. Det medför att 
vi alltid har en motpart för eventuell diskussion om uppfattningen av ett visst 
fenomen. Trots detta har vi som tidigare påpekats, en liknande 
utbildningsbakgrund och detta kommer utan tvivel att påverka vad vi finner 
relevant. För att motverka att val görs omedvetet kommer vi att i så stor 
utsträckning som möjligt motivera och beskriva dessa. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
För insamling av data står valet mellan kvalitativ eller kvantitativ metod. Den 
kvantitativa metoden är strukturerad och formaliserad med fokus på det genom-
snittliga. För att ge ett tillförlitligt resultat måste ett större antal objekt studeras 
vilket leder till ett mer distanserat förhållande till informationskällan119.  Det 
optimala vid en studie är att kombinera de båda metoderna120. Genom att använda 
oss av båda insamlingsmetoderna kommer vi få en bredare förståelse och genom 
att vi initialt studerar årsredovisningar ger det oss möjlighet att formulera 
relevanta frågor till våra respondenter.  
 
Den kvalitativa metoden har framförallt ett förstående syfte och det centrala i 
datainsamlingen är att få en ökad insikt om det problem som studeras, samt att få 
en helhetsbild av sammanhanget. Genom att använda den kvalitativa metoden vid 
de personliga intervjuerna får vi en närhet till källan, vilket ger utrymme för 
djupare och mer nyanserade svar. Vid denna typ av studie, där tyngdpunkten 
ligger på undersökning av hur investeringsbeslut görs i verkligheten, är den 
kvalitativa berättande metoden lämpligast att använda. 
 
Vårt perspektiv på denna uppsats är investerarperspektivet. Vårt antagande är att 
den externa redovisningens syfte är att delge information till externa intressenter 
såsom aktieägare, kreditgivare och övriga investerare. Med detta perspektiv i 
åtanke och syftet med vår forskning i fokus, har vi valt att intervjua respondenter 
med inblick i hur värderingsmodeller och investeringskriterier uppfylls vid beslut 
om eventuella investeringar i företag. Vi har valt företag som investerar i bolag 
där en extern redovisning finns som en informationskälla. Två av våra 
respondenter är aktieanalytiker och två är finansieringsansvariga på 
riskkapitalbolag. En orsak till valet av två typer av investerare är att vi på så sätt 

                                                 
118 Bryman Allan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 36 ff 
119 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Kron, (1997), Forskningsmetodik, s 14 
120 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002), Vad, hur och varför, s 49 
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kan få en bredare inblick i vilken information som efterfrågas i den externa 
redovisningen. 

3.2.1 Årsredovisningar 

Vi har valt tolv företag att bedriva kvantitativa empiristudier på. Vi har valt 
läkemedelsbranschen eftersom vi förutsätter att det i denna bransch finns många 
patent. Det innebär att vi inte kommer att specificera och uttala oss om eventuella 
branschunika egenheter i årsredovisningarna. För att identifiera vilka företag inom 
läkemedelsbranschen som är aktuella, har vi utgått från läkemedels-
industriföreningen, LIF, som är en branschförening för forskande 
läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Medlemmarna i LIF står för 92 % av alla 
läkemedel som säljs i Sverige.121 De företag vi valt är verksamma i Sverige, varav 
hälften använder det europeiska regelverket, IAS och den andra hälften använder 
det amerikanska regelverket FAS. Vi anser att vi genom att studera båda 
regelverkens metoder kan ge en bättre bild av hur det ser ut idag och kanske även 
åt vilket håll utvecklingen går.  
 
I vår studie använder vi oss av sekundärdata122, i form av årsredovisningar. Detta 
material har sammanställts av andra individer i delvis ett annat syfte. 
Undersökningen ger därmed en begränsad bild av den allmänna kvalitén på 
redovisningen då undersökningen avser att spegla redovisning av internt 
upparbetade patent. 
 
För att vidare kunna diskutera redovisningens roll anser vi det viktigt att studera 
årsredovisningar då dessa utgör en informationsbrygga mellan bolag och 
intressenter. På LIFs hemsida finns statistik över de 25 största 
läkemedelskoncernernas försäljning i Sverige 2004.123 Nio av dessa finns med i 
studien och kan därför sägas täcka in en ansenlig del av den svenska 
rapporteringen inom branschen. De övriga tre återfinns inte bland de 
försäljningsmässigt största men är valda från LIFs hemsida. Dessa är mindre 
företag och kan bidra till en eventuell nyansering och nya infallsvinklar i studien. 
Dessa tre är Biovitrum (S), Novo Nordisk (DK) och Fresenius (US).  
 
Genom undersökningen kan vi identifiera hur internt upparbetade patent redovisas 
och informeras om i den externa redovisningen. Undersökningen är i sig 
kvantitativ då det insamlade materialet kan kvantifieras genom besvarandet av 
ja/nej frågor. Det bör dock poängteras att en kvalitativ bedömning måste göras för 
att generera svaren och för att minimera subjektiviteten har svaren gåtts igenom 
gemensamt. Orsaken till att en subjektiv bedömning görs, är att informationen vi 
söker återfinns i noter och frivillig information.    
 
Relevansen av undersökningen är aktuell trots eventuella subjektiva bedömningar, 
då det ger en indikation på hur årsredovisningarna ser ut idag. Detta är intressant 

                                                 
121 http://www.lif.se/Branschinformation/Dettalif.asp 2005-12-01 
122 Jacobsen, Dag Ingvar, (2002), Vad, hur och varför, s 152 
123 http://www.lif.se/Statistik/stat.asp 2005-12-01 
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då vi kan använda denna information till den sammansatta bild som eftersträvas 
angående problematiken och utvecklingen kring internt upparbetade patent.   

3.2.2 Personliga intervjuer 

Vi har kontaktat sjätte AP-fondens partner vad gäller investeringsbeslut, SLS 
Venture GP AB, Enskilda Securities – aktieanalytiker i läkemedelsbranschen, 
Nordea Market – aktieanalytiker och Almi Företagsinvest. Dessa respondenter har 
intervjuats personligen via telefon eller besök.  
 
Genom personliga intervjuer har vi fått tillgång till primärdata, det vill säga data 
direkt från källan. Dessa data är oftast mer tillförlitliga än sekundärdata eftersom 
de inte är bearbetade i något annat syfte av en annan forskare.124 En nackdel vid 
personliga intervjuer är att det föreligger en risk att intervjuareffekter uppstår. Det 
innebär att respondenterna kan bli påverkade av exempelvis intervjuarens 
kroppsspråk eller hur han/hon uppträder. En framfusig intervjuare kan med andra 
ord få ett helt annat resultat än en som är mer liknöjd i sitt sätt. 125 
 
Vi har i vår empiriska studie utgått från årsredovisningar och den information vi 
kan utläsa från dessa. Därefter har vi konstruerat frågor för att få svar på de 
fenomen vi har påträffat. Vi har även sökt svar på hur investerare resonerar vid 
investeringsbeslutet och i vilken mån en aktivering och medföljande värdering av 
internt upparbetade patent har betydelse för beslutet att investera i ett företag. 
 
Vi har använt oss av öppna frågor till respondenterna till vilka vi även har kunnat 
ställa följdfrågor, alternativt andra frågor än de ursprungliga. Genom dessa öppna 
frågor har vi gett respondenterna möjlighet att utveckla sina svar fritt. 
Respondenterna fick erbjudande om att titta på frågorna före intervjuerna, men de 
avböjde med motiveringen att de inte hade tid. Vår avsikt var att ge möjlighet till 
en överblick av frågorna, vilket eventuellt kunde ha bidragit till mer genomtänkta 
svar från respondenterna. 
 
Vid telefonintervjuerna har två av oss genomfört dessa. Detta val har vi gjort 
eftersom vi ansåg att det vid telefonintervjuer inte är rimligt, eller troligt att fyra 
intervjuare kan inhämta mer information än två. Vid intervjutillfällena har en av 
oss ställt frågorna och den andre har lyssnat vid en annan telefonlur och antecknat. 
På så sätt anser vi att vi har säkerställt att den som ställer frågorna endast behöver 
koncentrera sig på att ställa frågor och förstå svaren. Den andra har koncentrerat 
sig på att skriva ner svaren på de öppna frågorna.  
 
När det gäller telefonintervjuer kan risken för intervjuareffekter minska eftersom 
det då endast är hur frågorna ställs som påverkar126. Nackdelen är dock att 
intervjuaren inte har samma möjlighet att etablera en närmare kontakt med 
respondenten som vid personliga intervjuer. Den sämre kontakten kan bidra till att 
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intervjuaren går miste om mer nyanserade svar. Det finns även risk att 
respondenten är stressad och därför inte tar sig tid att noga tänka igenom svaren 
innan de levereras. Detta kan vara svårare att uppmärksamma vid en 
telefonintervju än vid en personlig intervju.  
 
Vi har genom vårt val av respondenter skildrat två olika infallsvinklar när det 
gäller investeringsbeslut i företag med internt upparbetade patent. Genom 
aktieanalytiker som till största delen använder information från den externa 
redovisningen, får vi insikt i den eventuella kritik de har gällande informationen 
om patent i årsredovisningen. På så sätt är dessa intervjuer primärkällor som 
baserar sitt arbete på sekundärmaterial framställt i syfte att intressera och attrahera 
aktieägare, både nuvarande och framtida. 

3.2.3 Undersökningens kvalitet 

Det finns vissa kriterier för hur en undersöknings kvalitet bedöms och inom 
företagsekonomin är tre begrepp centrala. Dessa begrepp är reliabilitet, replikation 
och validitet127. Reliabiliteten innebär i generell mening om undersökningen kan 
upprepas med samma resultat. Replikation handlar om studien är möjlig att 
upprepa. Vid de personliga intervjuerna i denna studie kommer reliabiliteten och 
replikation att ha mindre betydelse i förhållande till validiteten, då de är av 
kvalitativ karaktär. Validitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen är 
giltig i förhållande till det fenomen som studeras. Validiteten kan delas upp i olika 
delar och dessa kan tillämpas med olika omfattning beroende på vilken studie som 
genomförs. De delar av validitet som vi anser är viktiga för vår studie är den 
externa- och den ekologiska validiteten.  
 
Den externa validiteten berör till vilken grad våra resultat kan generaliseras. 
Genom att vi har valt företag inom läkemedelsbranschen kan det finnas möjlighet 
att resultaten inte kan generaliseras till andra branscher. Läkemedelsbranschen är 
dock den bransch som till stor del fokuseras kring patent och därigenom anser vi 
att det ger en god bild av problemställningen även i andra branscher. Den 
ekologiska validiteten berör huruvida forskningen är valid utanför 
forskningsvärlden. Genom att använda oss av en induktiv metod med icke 
standardiserade frågor och svar och genom att låta respondenterna välja 
intervjumiljö anpassar vi studien så att den ekologiska validiteten i möjligaste 
mån täcks in. 

3.2.4 Insamling av annan sekundärdata 

Vid insamling av sekundärdata har fokus legat på dokumentets ursprung. De 
artiklar som använts har främst varit av vetenskaplig karaktär och den litteratur 
som använts är skriven av erkända författare inom redovisningsområdet. Även 
motivet eller användningsområdet för källan har vägts in i denna bedömning. 
Syftet med många av de vetenskapliga texterna kan sägas förklara önskvärda 

                                                 
127 Bryman Allan, Bell Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 48 
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normer och ge upphov till problematisering. Vid studier av dokument har 
ambitionen varit att i möjligaste mån använda den senaste upplagan. Vi har använt 
oss av vetenskapliga tidskrifter, fackböcker, Internet och företagsframställda 
dokument. 

3.3 Källkritik 
En stor del av litteraturen och artiklarna har amerikanskt ursprung. Anledningen 
till detta är att en stor del av forskning inom redovisning sker i USA. Det i sig kan 
vara ett problem men IASB anser själva att de utgår från FASB när riktlinjer och 
normer fastställs inom IASB.128  

3.4 Sammanfattning 
Vi har använt oss av en kvantitativ datainsamlingsmetod genom att studera 
årsredovisningar från tolv företag verksamma inom läkemedelsbranschen. Genom 
denna metod har vi identifierat strukturer kring fenomenet internt upparbetade 
patent som ligger till grund för de frågor som vi ställt till våra respondenter i den 
kvalitativa datainsamlingen. Dessa respondenter representerar ett urval av 
investmentbolag som finns i Sverige idag.  
 
Vi studerar fenomenet utifrån ett induktivt synsätt vilket präglas av att vi har 
studerat verkligheten först för att senare analysera resultatet utifrån den teori vi 
valt och litteratur som finns inom området. 
 
 

                                                 
128 Artsberg, Kristina, (2005), Redovisningsteori, -policy och – praxis, s 137 



 38

 
 

4 

- RESULTATREDOVISNING - 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av våra empiriska 
undersökningar. Först kommer undersökningen av årsredovisningarna därefter 
en sammanställning och tolkning av svaren. Sedan redovisar vi resultaten av de 
intervjuer som genomförts med aktieanalysenheter och riskkapitalbolag. Till sist 
går vi igenom de faktorer som påverkar redovisningens av patent ur ett 
institutionellt perspektiv. 
 

4.1 Årsredovisningar 
Årsredovisningen är ett viktigt kommunikationsmedel mellan företagen och 
investerarna och syftet med denna studie är att undersöka hur mycket information 
årsredovisningen ger vad gäller patent. Som tidigare angivits har vi utgått från 
tolv större läkemedelsföretag som alla är börsnoterade och verksamma i Sverige. 
För att kunna ge en nyanserad bild har vi valt att studera företag som redovisar 
enligt IAS/IFRS eller FAS.  
 
När det gäller internt upparbetade patent syns inget av den standardisering och 
harmonisering som både FASB och IASB verkar för i sina organisationer. Enligt 
Wolk et. al. (2004) omfattar harmoniseringsprocessen även de olika varianterna 
av framställning och presentation av den finansiella rapporteringen, men vad vi 
funnit är att varje företag ger olikartad frivillig information som är unik för just 
dem. Denna brist på harmonisering kan innebära både informationsasymmetri och 
jämförelsesvårigheter för läsaren och användaren av årsredovisningar.  
 
Vi har studerat årsredovisningar utifrån frågorna nedan, vilka syftar till att besvara 
hur patent redovisas idag. Betoningen ligger på noterna som hör till 
balansräkningen, samt den frivilliga informationen. 
 
Noter till Balansräkningen 
 
1. har några patent aktiverats? 
2. är patent specificerat? 
3. har internt upparbetade patent aktiverats? 
4. om inte, har skälen att inte aktivera angetts? 
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Frivillig Information 
 
5. finns information om antalet patent redovisad? 
6. finns någon förteckning över vad patent/projektportföljen innehåller? 
7. redovisas vilken fas olika patent befinner sig i? 
8. finns information om viktiga patent som löpt ut eller är på väg att löpa ut? 
9. ges information om hur risker angående patent hanteras? 
 
  Fråga 1 2 3 4* 5 6 7 8 9 poäng
Företag Regelverk                   antal ja
Astrazeneca IAS/IFRS ja nej nej ja nej ja ja ja ja 6 
Bayer IAS/IFRS ja nej nej ja nej nej nej nej nej 2 
Biovitrum IAS/IFRS ja nej nej ja ja ja ja nej ja 6 
Novo Nordisk IAS/IFRS ja ja nej ja ja nej nej nej ja 5 
Roche IAS/IFRS ja nej nej ja nej ja ja nej nej 4 
UCB IAS/IFRS ja nej nej ja nej nej ja nej nej 3 
Eli Lilly FAS ja nej nej 1p nej nej nej nej nej 2 
Fresenius FAS ja ja nej 1p nej nej nej nej ja 4 
Merck FAS ja ja nej 1p nej nej ja nej nej 4 
Pfizer FAS ja ja nej 1p nej ja ja ja ja 7 
Schering-plough FAS ja ja nej 1p nej nej nej nej nej 3 
Wyeth FAS ja nej nej 1p ja nej ja ja nej 5 
antal ja   12 5 0 6 3 4 7 3 5   
 
Figur 4.1  
 
* De företag som redovisar enligt FAS får inte aktivera internt upparbetade patent och kan således 
inte besvara denna fråga. För att kunna ge en mer rättvis bild på totalsumman har vi därför lagt till 
en poäng på dessa företag. 

4.1.1 Noter till balansräkningen 

I studien har fem av tolv företag valt att ta fram och specificera patent i noterna 
till balansräkningen. Det är alltså i stort sett lika vanligt att patent ingår i övriga 
immateriella tillgångar. I Mercks årsredovisning (2004) finns en post för patent 
och produkträttigheter. Det innebär att läsaren har möjligheten att både kunna 
utläsa hur stor del av de immateriella tillgångarna som består av patent och 
dessutom hur stora avskrivningar som har gjorts. När det gäller Biovitrums 
balansräkning står endast att de har aktiverat utgifter för dataprogram men inga 
övriga immateriella tillgångar. Samma information ges i noterna till 
balansräkningen. Däremot i noten vad gäller avskrivningar står forskning och 
utveckling specificerat vilket ger en oklar bild över om de har aktiverat de 
förvärvade patenten eller inte.  
 
Inget av företagen har valt att aktivera internt upparbetade patent. Det bör då 
nämnas att de som redovisar enligt FAS inte får lov att aktivera internt 
upparbetade patent. Samtliga som redovisar enligt IAS/IFRS har motiverat sitt val 
och de skäl som angetts för att inte aktivera internt upparbetade patent är 
uteslutande att företagen anser att kriterierna som krävs inte är uppfyllda.  
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Dessa kriterier är, som nämndes i avsnittet om IAS 38 i kapitel 2 att det ska vara 
sannolikt att de förväntade ekonomiska fördelarna som kan kopplas till tillgången 
kommer att tillfalla företaget, samt att anskaffningsvärdet för tillgången ska kunna 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

4.1.2 Frivillig information 

När det gäller den frivilliga informationen skiljer sig resultatet mellan de olika 
företagen avsevärt. Endast tre av de tolv har angett ungefär hur många patent eller 
patentfamiljer som finns i företaget. Även om antalet patent kan kontrolleras hos 
respektive patentmyndighet borde denna information ändå finnas i 
årsredovisningen då tidigare studier av bland annat Willmott et. al. (1992) visar på 
ett samband mellan information och tillväxt. Även Woolridge (1988) och Chan et. 
al. (1990) har funnit att kapitalmarknaden reagerar positivt på denna typ av 
information. Resultaten skiljer sig också åt huruvida det finns en förteckning över 
vad patent/projektportföljen innehåller. I årsredovisningen för Astra Zeneca 
(2004) har företaget valt att ge en utförlig förteckning inte bara över de projekt 
som ingår i portföljen, utan de har även delat in projekten i olika segment och 
angett i vilken utvecklingsfas de befinner sig. UCB anger att deras 
värderingsregler inte är tillräckligt exakta för att ge en true and fair view och att 
de därför inte aktiverar sin forskning och utveckling. Även om UCB inte valt att 
aktivera har de angett att om de hade aktiverat med nuvarande värderingsmetoder 
skulle värdet vara € 237 miljoner. Det här sättet att redovisa på kan tyckas 
motstridigt, men ger en indikation på att företaget vill förmedla sin utveckling till 
marknaden. Kanske är de medvetna om att marknaden reagerar positivt på 
ytterligare information men har begränsningar genom redovisningsstandards. 
 
Sju av företagen har redovisat vilken forskningsfas olika läkemedel befinner sig i. 
Vi har gjort ett antagande om att det i varje läkemedel ligger ett eller ett flertal 
patent bakom och att patenten därmed kan sägas redovisas indirekt. 
Redovisningen utgör emellertid inte någon fullständig förteckning då företagen 
har gjort ett urval av den information som redovisas. Information om livscykeln är 
relevant när ett ekonomiskt värde ska beräknas, alternativt diskuteras för det 
aktuella patentet. I en kassaflödesberäkning som många gånger ligger till grund 
för investeringsbedömningar är detta en viktig komponent. Avsaknaden av detta 
borde innebära en mindre tillförlitlig värdering av patentet. 
 
En redogörelse över patent som är på väg att löpa ut eller har löpt finns endast 
angiven i tre årsredovisningar. Det är vanligt förekommande att projekt måste 
läggas ner på grund av att exempelvis substanser inte förevisar förväntad effekt 
och hur man agerar för att minska denna risk skiljer sig inte nämnvärt mellan de 
fem företag som angett hur riskerna hanteras. I exempelvis Fresenius 
årsredovisning (2004) anges att de sprider sina risker genom att utveckla nya 
projekt inom varierande produktsegment, samt att de regelbundet analyserar och 
undersöker nya utvecklingstrender. Vissa företag har belyst riskerna med patent 
men inte vilka åtgärder som tas för att minimera dessa medan andra inte nämner 
riskerna alls. Liksom information om livscykler bör riskanalys ha betydelse vid en 
kassaflödesberäkning. Mard (2002) hävdar att ju högre risk en investering medför, 
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desto högre kalkylränta krävs.  Vid en riskanalys och presentation av densamma 
bör det enligt Mard (2002) även tas hänsyn till bland annat konkurrenters 
eventuella forskningsframsteg. Detta kan innebära att företagets forskning snabbt 
blir värdelös om ett konkurrerande företag kan få patent på produkten och kan i 
sin tur förklara företagens ovilja till informationslämnande i årsredovisningen. 
Pågående forskning anses vara företagshemligheter vilka företagen inte vill 
förmedla till vare sig konkurrenter eller andra intressenter. Även den praktiska 
aspekten på den här typen av informationsgivande spelar stor roll då det blir 
arbetskrävande och kostsamt och möjligen väger detta tyngre än de positiva 
effekter som informationen kan ge upphov till.  

4.1.3 Sammanställning  

Figur 4.2 De antal poäng som företagen har fått med utgångspunkt från en poäng per ja. 
 
 
Slutligen kan det konstateras att de tolv företagen har olika sätt att redovisa patent, 
dess risker och möjligheter. De tre företag som har 6 och 7 poäng (Astra Zeneca, 
Biovitrum och Pfizer) kan sägas ha valt att försöka lyfta fram värdet av patenten, 
hur man hanterar risker och har även försökt att ge en grov bild om var i 
processen utvalda patent befinner sig. På den andra sidan av skalan ligger de 
företag som har 2 poäng (Bayer, Eli Lilly) med nästintill avsaknad av liknande 
information kring företagets patent. Detta måste inte i sig vara något negativt utan 
kan vara uttryck för en försiktigare tillämpning av redovisningen. Mellan dessa 
grupper ligger de återstående sju företagen som har uppnått en medelväg vad 
gäller information om företagets patenttillgångar.  
 
Samtliga företag tillämpar olika upplägg och det är inte självklart var i 
årsredovisningen läsaren kan hitta informationen. Ingen av de årsredovisningar 
som har studerats underlättar för läsaren genom att exempelvis ge en samlad 
sammanställning av företagets patent. Trots att företagen verkar i samma bransch 
så uppvisar årsredovisningarna stora olikheter. Då informationen är utformad på 

2p 3p 4p 5p 6p 7p

Antal ja i undersökningen
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ett så varierat sätt kan man ifrågasätta om företagen medvetet riktar informationen 
mot en speciell intressent. Riktad information kan vara en fördel för företagen 
men en nackdel för intressenter som vill göra jämförelser. Detta sätt att utforma 
årsredovisningen strider enligt Riahi-Belkaoui (2004) mot FASBs föreställnings-
ram som säger att redovisningen ska vara neutral och inte riktad till någon 
specifik användargrupp. 
 
Slutligen ser vi patent sällan aktiveras och informationen inte är homogent 
utformad. 

4.2 Investerare 
Vi har intervjuat investerare som vi för enkelhetens skull har delat upp i 
aktieanalytiker och riskkapitalbolag. Uppdelningen är gjord för att dessa 
respondenter har olika perspektiv på investeringarna beroende på avståndet till 
företagen. 

4.2.1 Aktieanalytiker 

Våra respondenter sitter på respektive banks enheter för aktieanalyser. I deras 
arbetsuppgifter ingår att studera den externa redovisningen för aktuella företag 
och utifrån denna rekommendera eventuella köp eller sälj av dessa företagsaktier. 
Deras perspektiv kan vara något snävt, eftersom de till cirka 75 % tittar på den 
externa redovisningen. Den övriga informationen är huvudsakligen vad 
konkurrerande företag i aktuell bransch ger för indikationer129.  
 
Vi har talat med Stefan Wickholm på Nordea Market som ingår i Nordea-
koncernen och är ett företag som utför analyser vilka används vid 
investeringsbeslut. Lars Hevreng arbetar på Enskilda Securities. Detta företag 
ingår i SEB-koncernen och producerar analyser på liknande sätt som Nordea 
Market. Våra respondenter kommer i fortsättningen att refereras till som 
Wickholm och Hevreng. 
 
I analytikernas yrkesroll finns i princip endast årsredovisningar att förlita sig på. 
Både Wickholm och Hevreng arbetar främst med kassaflödesprognoser vid sitt 
analysarbete. De handlar alltså inte själva med aktier, utan genomför endast 
analyser av företag.  
 
 
4.2.1.1 Informationsbehovet  
 
Informationsbehovet för analytikerna kan sammanfattas genom nämnda 
kassaflödesberäkningar som är basen för de aktierekommendationer som utfärdas. 
Vi har sökt efter vilken vikt aktieanalytiker lägger på hur immateriella tillgångar i 
allmänhet och internt upparbetade patent i synnerhet presenteras och/eller 
                                                 
129 Wickholm telefonintervju 2005-12-09 
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värderas i den externa redovisningen. Analytiker förhåller sig på armslängds 
avstånd till de företag de analyserar och har ingen övrig insyn i hur och i vilken 
omfattning patent är aktiverade i balansräkningen. Därmed finns det inte heller 
någon skillnad i informationsbehovet beroende på olika tidsperspektiv för 
aktieanalytiker.  
 
Vi frågade våra respondenter vilka för- och nackdelar de såg med att värdera 
internt upparbetade patent till nedlagda kostnader alternativt till diskonterade 
kassaflöden. Den gemensamma ståndpunkten är att en specifik värdering av just 
patent till diskonterade kassaflöden inte låter sig göras av företagen. Det skulle 
innebära spekulationer om framtida ekonomiska fördelar för företag och kan inte 
anses försvarbart bland annat på grund av den subjektivitet som uppstår130.  
 
Det praktiska problemet idag för internt upparbetade patent är inte själva 
värderingen, utan det faktum att ingen aktivering sker i de större etablerade 
företagen, vilket visas genom vår kvantitativa studie. Sett ur det institutionella 
perspektivet finns det marknadskrafter som motarbetar en aktivering, då detta ger 
negativa signaler. Ska aktivering och därmed vidhängande värdering av patent bli 
aktuellt för etablerade företag, måste det bli en tvingande regel som motverkar 
dessa negativa signaler. Det kan vara så att aktieanalytiker är en så stor aktör på 
redovisningsmarknaden att de kan påverka normgivarna i en viss riktning och i 
området om patentvärdering finns många motstridiga krafter. Enligt Jönsson 
(1991) kommer normgivarna att rikta sin uppmärksamhet mot aktörer med störst 
makt/legitimitet. Givet detta blir en värdering svår att genomföra då 
marknadskrafterna motsätter sig en aktivering. Utökad information borde vara 
önskvärt men problemet är hur och vad som ska kommuniceras utan att störa de 
vedertagna processer som finns vid aktieanalyser. Dessa processer kan vara 
kassaflödesberäkningarna, som i sig är så etablerade att de närmar sig 
institutionsstatus, vilket bekräftas av våra respondenter. Detta kan vara 
anledningen till att FASB har lagt sitt projekt om internt upparbetade immateriella 
tillgångar på is. 
 
För nyetablerade utvecklingsföretag som uppvisar negativa kassaflöden är det, till 
skillnad från de stora väletablerade företagen, aktuellt att aktivera internt 
upparbetade patent. Det innebär att de tillämpar matchningsprincipen i större 
utsträckning än de etablerade företagen. Nya företag kräver ett ständigt inflöde av 
intäkter för att verksamheten ska gå ihop och därför aktiverar företagen 
immateriella tillgångar, såsom patent, för att visa för eventuella investerare att 
projekt och affärsidé finns i företaget.131 Det stora problemet är att ingen vet när 
ett positivt kassaflöde kan uppvisas. Hela företagets styrka ligger i affärsidén, som 
kanske inte är färdigutvecklad132. På grund av den högre risk som detta innebär 
för investerare blir avkastningskraven höga. I övrigt har våra respondenter inga 
åsikter om för- eller nackdelar med nedlagda kostnader vid värdering av patent.  
 

                                                 
130 Hevreng, telefonintervju, 2005-12-09 
131 Wickholm telefonintervju 2005-12-09 
132 Ibid 
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Vid diskussion om värdering av patent kommer vi osökt in på 
försiktighetsprincipen och matchningsprincipen. Dessa båda principer är underlag 
för förändringsmöjligheter enligt Willmott et. al. (1992) som strider mot varandra 
vid en eventuell värdering till fair value, men frågan är om principerna i praktiken 
har någon betydelse. Teori och praktik talar inte alltid samma språk och vi ställer 
oss tveksamma till att använda principer som ett rättfärdigande till en förändring, 
vilket även stöds av Jönsson (1991). 
 
Vid aktierekommendationer granskar våra respondenter inte specifikt patent och 
värdering av dessa i årsredovisningen. Patent är snarare en förutsättning för ett 
positivt kassaflöde133. Precis som Mouritzen och Koleva (2005) har funnit har 
patent inget värde i sig, utan endast i samband med andra resurstillgångar. 
”Genom patent skyddas intäktsströmmen”134. Wickholm tar dock hänsyn till om 
patenträttigheten i ett företag är på väg att försvinna tidsmässigt. Detta i sig 
innebär att andra företag får rätt att tillverka denna produkt, konkurrensen ökar 
och därmed minskar vinstmöjligheterna för det ursprungliga patenthållande 
företaget. Hevreng har inte uttryckt sig så, utan lägger tyngdpunkten vid att ett 
nytt regelverk gäller från och med år 2005, för värdering av immateriella 
tillgångar inklusive patent. IAS 38 innebär en mer detaljerad värdering och 
nedskrivningstest årligen på värdet av bland annat externt förvärvade patent. 
Noteras bör att detta inte gäller internt upparbetade patent. Wickholm menar att 
värdering av patent inte sker i absoluta tal, utan kvalitativt.  
 
Om denna kvalitativa värdering är relevant för investerarna kan det ifrågasättas 
om värdering till fair value är intressant och om relevansen blir högre i 
årsredovisningen. Den kvalitativa värderingen beror också på vilken typ av patent 
det gäller. Substanspatent, där ett kemikalieskydd föreligger, är starkare 
affärsmässigt än ett formuleringspatent, där endast sammansättningen av kända 
kemikalier är skyddat. Något annat företag kan relativt enkelt utveckla ett ännu 
bättre sätt att förpacka och formulera samma preparat, enligt Wickholm. Styrkan i 
ett patent är därmed viktigt för aktieanalytiker vid investeringsrekommendationer.  
 
De utvecklingstendenser och konsekvenser för värdering av internt upparbetade 
patent som våra respondenter kan och vill uttala sig om, är att ännu ett p/e tal 
kommer att beräknas135. Det nya p/e talet blir då exklusive immateriella tillgångar.  
 
Slutligen frågade vi våra respondenter om de har någon uppfattning om varför 
patent sällan aktiveras i balansräkningen, vilket vi har sett vid granskningen av 
årsredovisningar. Hevreng menar att det enda företaget vet, är att de har ett patent, 
inte hur mycket patentet eventuellt kan generera i framtida intäkter. Nedlagda 
kostnader är inte en helt lyckad form av värdering, därför kanske företagen väljer 
att inte aktivera alls. Wickholm däremot kan inte se något negativt med en 
aktivering av internt upparbetade patent. Frågan, enligt Wickholm, blir snarare 
hur värdering skulle kunna ske till något annat än nedlagda kostnader. Nedlagda 

                                                 
133 Wickholm telefonintervju 2005-12-09 
134 Ibid 
135 Hevreng, telefonintervju, 2005-12-09 
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kostnader är det enda som kan verifieras och ett prognostiserat värde är dels svårt 
att beräkna och dels högst osäker till sin existens.  

4.2.2 Riskkapitalbolag 

Riskkapitalbolagen har delvis ett annat perspektiv än aktieanalytikerna. Dels har 
inte den externa redovisningen lika stor betydelse vid investeringsbeslutet enligt 
våra respondenter och dels har de en annan insyn i de företag som de investerar i, 
alternativt ger kredit. Därmed inte sagt att årsredovisningen är utan betydelse, 
men den väger inte lika tungt vid investeringsbeslutstillfället.  
 
Almi Företagspartner AB är ett statligt finansierat och ägt företag som bedriver 
verksamhet i huvudsak inom fyra områden i dotterbolaget i Skåne. Almi 
samarbetar ofta med banker vid kreditgivning och ser sig som komplement till 
banker när det gäller kreditgivning med företagslån. De har högre ränta än 
banken, men tar samtidigt en högre risk. Vår respondent på Almi företagspartner 
AB är Göran Alvek, finansieringsansvarig, hädanefter refererad till som Alvek. 
 
SLS Venture GP AB är en del av 6: e AP-fonden. SLS hanterar cirka 2,5 miljarder 
SEK vilka de investerar i läkemedelsbranschen, bioteknikföretag och life-sience 
företag. De investerar i främst danska och svenska företag, men även europeiska 
och amerikanska företag i ovanstående branscher. Den internationella 
anknytningen beror mycket på svenska företags kopplingar till USA och övriga 
internationella kontakter. En förutsättning för att SLS ska gå in med ägarkapital är 
att det medför ett aktivt ägande och styrelserepresentation. SLS ska antingen 
besitta kompetens för det specifika företaget själva eller så ska kompetensen 
finnas i deras befintliga nätverk. Vår respondent på SLS Venture GP AB är Karl-
Anders Falk, finansieringsansvarig, hädanefter refererad till som Falk.   
 
 
4.2.2.1 Informationsbehovet 
 
Informationsbehovet för riskkapitalbolagen är inte detsamma som för 
analytikerna. Både Alvek och Falk har fritt och öppet berättat om hur deras 
respektive organisationer går till väga vid en förfrågan om kreditgivning 
alternativt ägarinvestering.  
 
Enligt Alvek är de första frågorna som ofta ställs av intressenter; 
 

• finns patent på innovationen? 
• hur starkt är patentet? 

 
Alvek menar att dessa två frågor inte alltid är relevanta för Almi som investerare. 
I vissa branscher, såsom bioteknik och IT-teknik, går den tekniska utvecklingen så 
fort fram att det inte är aktuellt att söka patent på innovationen. Främsta 
angelägenheten är att få ut produkten på marknaden före eventuella konkurrenter. 
Frågan om patentets styrka är helt omöjlig att svara på. Ingen kan veta hur stark 
just deras produkt är, eller hur väl innovationen står sig på marknaden. Detta är 
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egentligen bara gissningar, som inte alltid leder till något konkret. Vad som 
istället är viktigare, enligt Alvek är de mer marknadsanknutna frågorna som inte 
är specifika för just denna produkt.  
 
För Falk är dessa två frågor desto mer relevanta. SLS går in väldigt tidigt i ett 
investeringsskede och ofta är företagen nybildade eller under bildande. Vid en 
förfrågan från företag med en innovation som kräver kapital, börjar SLS med att 
ställa sig frågan om detta projekt passar in i de branscher som de investerar i och 
om kriterierna i övrigt stämmer. De kriterier som SLS arbetar utifrån kallas 10P. 
Antingen används den egna kompetensen eller, vid behov, inhyrda konsulter. 
Almi utgår mer från sin egen kompetens i bedömning av innovationen och 
affärsidén bakom.  
 
 
4.2.2.2 Investeringskriterier 
 
Både Almi och SLS arbetar utifrån vissa uppställda investeringskriterier, vilka 
inte direkt inkluderar den externa redovisningen. Båda våra respondenter 
poängterar mer affärsidéer och marknadspotential. Nedan följer Almis kriterier 
och efter dessa SLS 10P, som är deras kriterier vid investeringsbeslut. 
 
Almi investeringskriterier är; 
  

• hur stor är kundnyttan? 
• vad är produkten tänkt att uppfylla? 
• vem betalar för utvecklingen? 
• vem är kunden? 
• vilket kundpris är beräknat? Tänkt marknadspris? 
• hur stor risk medför projektet? Teknisk risk och kreditrisk 
• nätverk, distributionskanaler? 
• fortsatt finansiering? 

 
SLS 10 P 
 

• people – management, entreprenör, styrelse 
• protection – patentskyddet 
• produkten – unikhet, utvecklingsplan, klinisk strategi 
• pipeline – vad finns för övriga produkter inom företaget, på gång eller 

annat 
• plattformen – teknisk möjlighet att utveckla fler produkter/innovationer  
• potential – kundbehov, kundnytta, marknadsstorlek, tillväxtanalys, 

konkurrenssituation, intrångsrisk 
• produktion – resurstillgång 
• partnership 
• potentiell exit – vilka företag kan vara intresserade av innovationen efter 

SLS exit 
• planen  
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Det är viktigt både för Almi och SLS att entreprenören är affärsmässig och inger 
förtroende. Kan entreprenören presentera sin innovation och affärsidé på ett 
framgångsrikt och trovärdigt sätt är mycket vunnet på vägen till kapitalet. 
Kunskapen och motivationen är två viktiga ingredienser. SLS och Almi bedömer 
företag utifrån hur realistisk affärsplanen är och hur företagen tänker i allmänhet, 
rimligheten i deras antaganden bedöms också. En intressant observation är att 
dessa kriterier stämmer väl överens med de sju frågor som Mard (2002) beskrev 
skulle ligga till grund för en eventuell värdering till fair value. Det innebär att det 
relevanta värdet på ett internt upparbetat patent inte alltid går eller är önskvärt att 
mäta i monetära termer. De riskkapitalbolagen som vi har intervjuat ger uttryck 
för en värdering där synergieffekter och strategiska fördelar ingår. Denna 
värdering kan sägas vara närmare en marknadsvärdering då värdet speglar vad en 
presumtiv köpare är beredd att betala (marknadspriset). För värdering till fair 
value tillkommer parametrar som är svåra att kvantifiera. Givet att 
balansräkningen ska visa det verkliga värdet för ett patent blir kontentan att valet 
står mellan två otillfredsställande metoder. Nedlagda kostnader som inte säger 
mycket om det framtida värdet och en kassaflödesberäkning som inte ger ett fair 
value. Det innebär att aktivering och värderingsproblematik är av underordnad 
betydelse för dessa respondenter. 
 
Alvek anser att den information som Almi kräver för kreditgivning till innovatörer 
är en presentation av marknadspotential, kundnytta och att investerare förstår 
affärsidén. För både Almi och SLS är entreprenören och dennes potential viktig. 
Resultat och varumärke är inte så viktigt vid investeringstillfället, för Almi. SLS 
har ett team av konsulter för att undersöka komplexiteten hos olika innovationer.  
 
För båda våra respondenter är det av stor vikt hur produkten är tänkt att fungera, 
inte i teknisk mening, men ur kundnyttans synvinkel (Almi) och strategin runt 
produkten (SLS). Resurstillgången är en aspekt som måste diskuteras vid ett 
investeringstillfälle. Har företaget i fråga tillgång till de resurser som krävs för att 
förverkliga produkten/innovationen/tjänsten? Om svaret är nej, kan det 
undersökas om möjligheter för partnerskap, licensiering av produktion är möjligt.  
 
 
4.2.2.3 Patentets värde 
 
Precis som aktieanalytikerna använder sig SLS av kassaflödesanalyser när de gör 
beräkningar på framtida ekonomiska fördelar för ett specifikt projekt. Däremot 
förlitar sig inte SLS enbart på detta, utan kassaflödesprognoser är en kvantitativ 
metod som bekräftar den kvalitativa bedömningen som ligger till grund för ett 
investeringsbeslut. I övrigt menar Alvek att allting går att patentera. Det ligger i 
sakens natur att patentföretag i princip alltid säger att en innovation går att 
patentera, det i sig säger inget om marknadspotentialen eller eventuella framtida 
ekonomiska möjligheter. Man måste ha i åtanke att patentbyråer tjänar sina 
intäkter på att innovatörer och entreprenörer faktiskt anser att det är positivt att 
söka patent136. Företag bör reflektera över är att när väl ett patent är sökt och 

                                                 
136 Alvek intervju 2005-12-13 
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godkänt, är patentet och underliggande innovation en offentlig handling. Alvek 
menar att varje företag med internt upparbetade tillgångar, som är 
patentsökningsbara, bör fråga sig själva om syftet med en patentansökan och 
patentinnehav. Vilka risker och för- och nackdelar finns det med den offentlighet 
som ett patentinnehav innebär? Är det offentligheten som söks, till exempel för att 
investerare ska känna en trygghet över att patenträttigheterna ägs, bör patent 
sökas.  Om det däremot inte är viktigt för företaget, kreditgivare eller övriga 
investerare att patentet är synligt, bör kanske detta undvikas. Från Almis sida är 
fokus inte på ett eventuellt patentinnehav, utan främst på innovationens kundnytta 
och eventuell marknadspotential. Detta kan anses vara mer ”mjuka” värden, 
jämfört med en ”hård” investeringskalkyl med viss kalkylränta och dylika inslag. 
Vad våra respondenter istället poängterar är marknadspotential, kundnytta och 
entreprenören själv.  
 
När vi diskuterade hur patent redovisas idag gav Alvek oss en bild över hur dels 
små ”en-idé-företag” gör och dels en annan bild över hur större etablerade företag 
gör. De mindre företagen måste aktivera sina patent till nedlagda kostnader, för 
annars får de inte ihop sina räkenskaper. Detta följer till del den 
matchningsprincip, som säger att företag ska aktivera sina patent till nedlagda 
kostnader, för att i framtiden matcha dessa kostnader till de vinster som beräknas 
följa vid marknadsintroduktionen av produkten. Detta kan få konsekvenser för 
nyckeltalen där tillgångarna i balansräkningen är en bas. Det finns en risk att 
balansräkningen ”blåses upp” för mycket och ger en felaktig bild av ett företags 
finanser. Alvek menar att den enda anledning till aktivering av patent i den 
externa redovisningen, är överlevnad för företaget. 
 
De större etablerade företagen som inte är beroende av ett eller ett fåtal patent 
aktiverar inte sina patent i samma utsträckning som mindre utvecklingsföretag. 
Detta bekräftas också av vår studie av de tolv läkemedelsföretagen.  Alvek menar 
att aktivering av internt upparbetade patent kan ses som ett svaghetstecken för de 
större företagen. Falk däremot lägger inte någon vikt vid detta, på grund av att 
SLS investerar i företag på ett mycket tidigt stadium. Därmed är aktiveringens 
vara eller icke vara inte av betydande vikt, eftersom det inte alltid finns en extern 
redovisning att studera.  
 
Vad gäller årsredovisningen är en sådan inte till nackdel vid sökt kreditgivning, 
hos Almi. Kan företaget visa på en stark sits i övrigt, innebär detta en mindre risk 
för Almi som investeringspartner eller kreditgivare, vilket i sin tur ökar deras 
angelägenhet om ett samarbete. Eventuella medfinansiärer är också positivt, enligt 
Alvek.   
 
Det finns en skillnad på informationsflödet beroende på investeringstillfället, men 
denna skillnad ligger mest i vilken roll Almi har för tillfället. Vid företagslån är 
Alveks roll både rådgivarens och kreditgivarens. När det gäller innovationslån är 
det mer rådgivarens roll som Alvek antar. På så vis kan en skillnad i 
informationsflödet förekomma, men den är inte kopplad till tidsperspektivet, utan 
snarare vilken typ av investering som ska genomföras.  
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Idag kan internt upparbetade patent inte värderas till något annat än nedlagda 
kostnader. Externt förvärvade patent värderas till köpeskillingen, även om en 
subjektiv värdering kan göras om framtida ekonomiska fördelar, enligt IAS 38. 
Alvek anser, som många andra, att subjektiviteten vid användande av 
diskonterade kassaflöden ger missvisande resultat, på grund av osäkerheten av val 
av alla parametrarna i en beräkning. Både antal år som innovationen kan ge 
ekonomiska fördelar, kalkylränta som används och intäkt per år är högst osäkra 
siffror. Slutsatsen från Alvek blir att etablerade företag inte kan redovisa till något 
annat än nedlagda kostnader och större företag som inte behöver aktivera sina 
patent inte kommer att göra detta. Almi kräver inte att aktivering av patent ska 
ske. Här kan kopplingar göras till konservatismen inom redovisning som säger att 
kostnadsföring ska ske, eftersom eventuella ekonomiska fördelar är högst osäkra.  
 
De utvecklingstendenser som Alvek kan se är att även nedlagda kostnader kan 
komma att ifrågasättas vid aktivering i balansräkningen, baserat på den ökande 
försiktigheten som kan spåras i normgivarnas arbete idag. Alvek menar 
fortsättningsvis att värdering av patent till nedlagda kostnader är minst fel, 
eftersom dessa åtminstone kan verifieras via transaktioner i redovisningen.  

4.2.3 Sammanställning 

Beroende på när i företagets livscykel investeringar sker, är årsredovisningen mer 
eller mindre relevant. De investerare som är mer beroende av årsredovisningen 
har utvecklat metoder för att kringgå den nuvarande redovisningsstrukturen för 
patent. De metoder som används är till största delen kassaflödesprognoser vilka 
har närmat sig institutionsstatus vilket innebär en viss tröghet vid en eventuell 
förändring enligt March et. al. (1989). Ett annat fenomen vi har upptäckt är att det 
faktum att aktivering inte sker också har uppnått institutionell status och innebär 
en begränsning för hur de etablerade företagen kan redovisa sina patent. Dessa två 
institutioner bidrar till att investerare inte är positivt inställda till fair-value-
värdering. 
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4.3 Institutioner 
 
Utifrån våra empiriska undersökningar har vi utvecklat en modell som underlättar 
genomgången av patentredovisning ur ett institutionellt perspektiv.  

Begränsare/Möjliggörare
Normgivare
-myndigheter
-FASB/IASB
-EU

Användare
Intressenter
-Investerare
-aktieanalytiker
-myndigheter
-företag

Verktyg
Regelverk
-principer
-föreställningsramar

Produkt
Årsredovisningen
-internt upparbetade patent
-forskning och utveckling

Redovisningens 
syfte

Omvärld
Yttre faktorer
-harmonisering
-plötsliga händelser

 
 
Figur 4.2 Faktorer och institutioner som påverkar redovisningen av patent 
 
 
Redovisningens syfte avgör hur redovisningen görs av internt upparbetade patent. 
Redovisningens syfte påverkas i sin tur institutionella förhållanden och det 
sammanhang som redovisningen verkar i.  
 
En del av redovisningens syfte är att producera finansiella rapporter till olika 
intressenter. Dessa användare nyttjar informationen olika och det är upp till 
normgivare och lagstiftare att fråga sig för vem dessa skrivs. De tänkbara 
användare vi tar upp är dels företagen som är intresserade av att presentera sin 
redovisning på ett sätt som framställer företaget på ett fördelaktigt sätt. 
Myndigheterna i sin tur är intresserade av att få skatt från företaget men även att 
stimulera tillväxten på olika sätt. Investerare och aktieanalytiker är en viktig 
intressent för företagen då deras analyser kommer att ha betydelse för de resurser 
som erbjuds. Vi har i de empiriska undersökningarna fokuserat på användare 
genom investerare och på produkten genom årsredovisningar. Genom vår studie 
har vi fått insikt i hur olika investerare använder den finansiella informationen. De 
krav som ställs från marknaden är inte nödvändigtvis av regulativ karaktär och vi 
har funnit att det finns ett motstånd till aktivering av patent då det ger indikationer 
på en svag finansiell situation. Detta leder till att företagen sällan aktiverar i den 
färdiga produkten, det vill säga balansräkningen i årsredovisningen. 
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Normgivare kan ses som både möjliggörare och begränsare genom att de avgör 
utvecklingen ur ett regulativt perspektiv. Även dessa är naturligtvis påverkade av 
andra aktörer samt legitimitet som också möjliggör och begränsar hur 
normgivarna kan agera. De verktyg som framställs av normgivarna innehåller 
redovisningens gemensamma språk som gör det möjligt för redovisnings-
intressenter att kommunicera med varandra. Genom regelverken anges de 
regulativa förutsättningarna för årsredovisningens upprättande. Det är inte bara 
regler som styr utan även normativa aspekter förmedlas genom föreställnings-
ramarna, där det framgår vad som är det önskvärda beteendet.  
 
Det som driver utvecklingen har flitigt diskuterats och det verkar inte finnas ett 
givet svar. Omvärlden utgör ett tryck på hur redovisningen utformas och vi har 
valt att använda oss av harmoniseringsarbetet som illustration på en mer 
kontinuerlig utveckling. Harmoniseringen kan sägas vara påverkad av den 
internationalisering som pågår ute i företagen och därmed måste den också pågå 
hos normgivarna. Även harmoniseringen kan ses ur ett maktperspektiv då FASB 
är en tyngre aktör med mer resurser och har därmed större legitimitet. Det som 
även driver utvecklingen av redovisningen är plötsliga händelser i samhället. 
Dessa kan exempelvis vara finansiella kriser som i många fall kan omdefiniera 
vilken aktör som upplevs som legitim. Jönsson (1991) har visat att staten i Sverige 
är inflytelserik vid utvecklingen av redovisning. Detta inflytande är inte på något 
sätt konstant utan omförhandlas hela tiden av andra aktörer som vill göra sig 
gällande. Normgivare kommer enligt Jönsson att rikta sina standards mot den 
aktör som för tillfället har störst inflytande. Sverige hade en större finansiell kris i 
början på 90-talet och givet Jönssons teori har staten därmed förlorat greppet om 
redovisningens utveckling till marknadens fördel. 
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5 

- SLUTDISKUSSION - 

 
I detta kapitel för vi en slutdiskussion om vår studie. Forskningsfrågan besvaras 
och slutsatser presenteras. Vi framför också förslag på fortsatt forskning som kan 
bedrivas av intresserade läsare.    
 

5.1 Forskningsfrågan besvaras 
Hur kan internt upparbetade patent värderas i den externa redovisningen? 
Marknaden har krav på redovisningen som innefattar informationsbehov för 
investeringar och vi har sett en ökande omfattning av marknadsvärderingar för 
materiella tillgångar. Det som är intressant för investerarna är en ökad 
information, men de är tveksamma till att överlåta värderingen till företagen. Ur 
deras synvinkel ger det upphov till subjektiva bedömningar som varken företag 
eller investerare vill ha. Tidigare studier (Woolridge, 1988; Chan et. al. 1990) har 
visat att informationen om eventuella patent och dess livslängd, styrkeställning 
och dylikt är relevant i form av att informationen ska finnas i årsredovisningen, 
men inte som hårddata via en värdering.  
 
Vår empiri visar att de krav som ställs av investerare begränsar företagen i de val 
de kan göra vid aktivering och eventuell värdering av internt upparbetade patent 
och ett moment 22 uppkommer. De etablerade företagen kan inte aktivera 
eftersom det anses vara ett svaghetstecken utifrån investerarperspektivet och de 
nystartade måste aktivera eftersom deras resultat inte tillåter något annat. På grund 
av detta ser vi att enda möjligheten att förändra värdering av internt upparbetade 
patent och eventuell aktivering av desamma, är en tvingande regel. På så sätt 
undkommer de etablerade företagen de svaghetstecken som detta anses sända 
idag. 
 
Vår slutsats är att en förändring av värdering av internt upparbetade patent inte 
kommer att ske i dagsläget utan nedlagda kostnader används även fortsättningsvis. 
Marknaden har behov av information men är inte villiga att lämna över 
värderingen till företagen. Nedlagda kostnader är det som är verifierbart och vi är 
övertygade om att fokus för normgivarna istället kommer att ligga på hårdare 
reglering av upplysningar.  
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5.2 Studiens teoretiska bidrag 
Det som driver redovisningsutvecklingen framåt är en komplicerad process och att 
beskriva en utveckling enbart som en summa av yttre omständigheter är 
förmodligen en förenkling. De processer vi tar upp som styr utvecklingen är dels 
harmoniseringen av redovisningen i västvärlden, internationaliseringen, men även 
plötsliga händelser i form av finansiella kriser.  
 
Internationaliseringen har stor betydelse för Sverige och det kommer att bli allt 
svårare att hålla fast vid de strukturer som finns idag, bland annat kopplingen till 
skattesystemet. Internationalisering pågår ute i företagen såväl som i 
normgivningen. För att redovisningen ska uppfattas som legitim är det viktigt att 
den speglar samhällets villkor och därmed ligger fokus inom redovisningen idag 
på likriktning, isomorfism. Givet att redovisningen reflekterar samhällets situation 
blir redovisningens syfte centralt och de krav som ställs på redovisningen är olika 
för olika intressenter. Investerare söker information för att kunna göra 
bedömningar om framtiden, staten är intresserad av skatteberäkning och 
samhällets utveckling, företagen vill i sin tur inte utelämna alltför detaljerad 
information men samtidigt tillräckligt för att attrahera kapital.  
 
Redovisningens syfte och därmed samhällets situation omförhandlas kontinuerligt 
och är inte på något vis statiskt. Intressenterna har olika grad av makt under olika 
tidsperioder och har därmed förmåga att påverka syftet med redovisningen. 
Jönsson (1991) har genom den institutionella teorin visat hur maktbalansen och 
därmed syftet med redovisningen har omförhandlats mellan staten och marknaden 
i Sverige från 30-talet fram till slutet av 80-talet.  
 
Det som har hänt under 80- och 90-talet i Sverige är att många marknader, 
däribland kreditmarknaden har avreglerats. Genom växelkurskrisen under början 
av 90-talet blev staten tvungen att släppa kontrollen över marknaden. 
Marknadskrafterna har därmed fått ökad möjlighet att få sina intressen 
tillgodosedda. Detta påverkar i hög grad det som återges i den finansiella 
rapporteringen. Från och med 2005 års bokslut ges det möjlighet att värdera vissa 
tillgångar till annat än anskaffningsvärde genom IAS/IFRS och i och med det har 
synen på balansräkningen förändrats. Vad vi kan konstatera är att staten har 
anpassat sig till marknadskrafterna och dess förmåga att stabilisera ekonomin. Det 
här innebär att marknaden till stor del styr utvecklingen av redovisningen och den 
fortsatta utvecklingen kommer förmodligen att riktas mot marknadens 
informationsbehov.  
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5.3 Reflektioner över studiens slutsatser 
Vi har valt att intervjua analytiker från aktiemarknaden och riskkapitalbolag. 
Möjligheten att intervjua revisorer fanns, som säkerligen har en större insikt i 
redovisningen, men vårt val av respondenter har gett oss en bild av hur investerare 
agerar på ekonomisk information. Revisorer hade möjligtvis kunnat bidra med 
teknisk och filosofisk kunskap då de ser andra konsekvenser vid alternativa 
värderingsmetoder.  
 
Den forskningsfråga som vi har utgått ifrån genom hela arbetet har visat sig vara 
svår att ge ett generellt svar på.  Fenomenet löper djupare ner i principer och 
föreställningsramar och påverkas av institutionella förhållanden. Internt 
upparbetade patent kan inte frikopplas från det sammanhang redovisningen verkar 
i. Vår fråga kan uppfattas som retorisk och att det ska påvisas alternativa 
värderingsmodeller eller förslag till förbättringar. Vi har istället granskat helheten 
snarare än detaljerna och därför presenteras en mer övergripande diskussion.  
 
De slutsatser som har framkommit är baserade dels på litteraturstudier och dels på 
empiriskt material. När det gäller litteraturstudierna är området med regelverk, 
föreställningsramar och tidigare forskning omfattande, varför ett urval av det vi 
ansett mest väsentligt varit nödvändigt. Detta har inneburit en kompromiss mellan 
djup och bredd. 

5.4 Förslag till fortsatta studier 
Vi har konstaterat att forskning och utveckling är viktigt för företagens framtid 
och problemet är att olika intressenter har olika information att grunda 
investeringsbeslut på. Detta är per definition inte en insiderproblematik men en 
sådan informationsasymmetri kan leda till en mindre effektiv marknad och kan 
vara ett intressant område att fördjupa sig i.  
 
Bristen på konformitet i den frivilliga informationen som återfinns i 
årsredovisningarna kan vara av intresse för fortsatt forskning. Den följer, enligt 
vår empiri, inga uppenbara mönster och ett intressant område kan vara vad som 
styr informationsgivning.  
 
Vår forskningsfråga skulle kunna ses utifrån en annan synvinkel. Vi har tagit en 
utgångspunkt från investerare, men andra perspektiv skulle också vara intressant 
att utreda, som exempelvis staten eller företagen för att se vilka konsekvenser 
detta skulle kunna medföra. 
 



Källförteckning 
 
 
 
 
 
Publicerade källor 
 
Artsberg Kristina, (2005) Redovisningsteori -policy och –praxis, Liber 

Ekonomi 
 
Bryman Allan, Bell Emma, (2005) Företagsekonomiska forsknings-

metoder  
 
Damodaran Aswath (1994) Damodaran on Valuation Security Analysis for 

Investment and Corporate Finance. John Wiley & Sons, Inc, New 
York, NY, USA 

 
FARs samlingsvolym (2005) 
 
Gustafsson Pia, Persson Torbjörn och Shaker May (2004) Kandidatuppsats 

Värdering av patent – en jämförelse av två värderingsmetoder utifrån 
ett redovisningsperspektiv, Stockholms Universitet, Stockholm 

 
Hendriksen Eldon S., (1982) Accounting Theory, fjärde upplagan, Richard 

D. Irwin, INC.,  
 
Höglund Olle, (2003) Sveriges rikes Lag, Norstedts Juridik AB 
 
Jacobsen Dag Ingvar, (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i 

företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 
Studentlitteratur 

 
Kam Vernon (1986) Accounting Theory, John Wiley & Sons, Inc, New 

York, NY, USA 
 
Latour Bruno, Woolgar Steve, (1986) Laboratory Life The Construction of    

Scientific Facts, Princeton University Press 
 
March G James, Olsen P Johan, (1989), Rediscovering Institutions, Collier 

Macmillan Canada, Inc., New York, N.Y. 
 
Mard Michael J, Hitchner James R, Hyden Steven D and Zyla Mark L (2002) 

Valuation for Financial Reporting – Intangible asets, goodwill, and 
Impairment analysis, FAS 141 and 142.  John Wiley & Sons Inc, New 
York, NY, USA 

 
North Douglass C, (1993), Institutionerna, tillväxten och välståndet, Första 

upplagan, SNS Förlag 



 
Nygaard, Claus och Bengtsson Lars, (2002) Strategizing – en kontextuell 

organisationsteori, Studentlitteratur 
 
Pålsson Syll, Lars, (1998) De ekonomiska teoriernas historia, Lars Pålsson 

Syll och Studentlitteratur, Lund, Sverige 
 
Riahi-Belkaoui Ahmed (2004) Accounting Theory: Fifth Edition, Thomson 

Learning, UK, London 
 
Scott Richard W, (1995) Institutions and organizations, Sage Publications, 

Inc. 
 
Scott Richard W, (1998), Organizations, Fjärde upplagan, Prentice-Hall, Inc. 

Upper Saddle River, New Jersey 
 
Smith Dag, (2000), Redovisningens språk, Studentlitteratur  
 
Wolk Harry I, Dodd James L, Tearney Michael G (2004), Accounting 

Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment 
6e, Thomson South-Western, USA 

 
 
Tidskrifter 
 
Boatsman, R. James, (1998) American Accounting Association´s Financial 

Accounting Standards Committee, Respones to IASC Exposure Draft 
E60, “Intangible Assets”, Accounting Horizons vol 12 No 3 September 
1998  

 
Chan S., Martin J., och Kensinger J., (1990), Corporate research and 

development expenditures and share value, Journal of Financial 
Economics 26 

 
Feng Gu; Baruch Lev, (2004), The Information Content of Royalty 

Income Accounting Horizons Vol. 18, No.1, March 2004  
 
Hirschey M och Weygandt J, (1985), Amortization policy for advertising and 

research ande development expenditures, Journal of Accounting 
Research 23 (Spring) 

 
Hopkins et al, (2000) Purchase, Pooling, and Equity analysis – Valuation 

Judgements, The Accounting Review vol 75 no 3  
 
Jönsson, Sten, (1991) , Role Making For Accounting While The State Is 

Watching, Accounting, Organizations and Society, Volym 16 Issue 5-6  
 
Maines Laureen A, Bartov Eli, Fairfield Patricia M, Hirst D Eric et al, 

2003, Implications of Accounting Research for the FASBs 



Initiatives on Disclosure of information about intangible assets,  
Accounting Horizons, Vol.17, June2003, No. 2  

 
Mouritsen, Jan och Koleva, Gergana (2005) Packing and unpacking 

knowledge Journal of intellectual capital vol 6 no 3, Emerald group 
Publishing Limited, www.emeraldinsight.com /1469-1930.htm 

 
Nygaard, Claus och Bengtsson Lars, (2002) Strategizing – en kontextuell 

organisationsteori, Studentlitteratur 
 
Willmott Hugh C, Puxty Anthony G, Robson Keith, Cooper David J, Lowa 

Anthony E, (1992) Regulation of Accountancy and Accountants: A 
comparative Analysis of Accounting for Research and Development in 
four advanced capitalist countries, Accounting, Auditing and 
Accountability Journal, 1992:5;2 

 
Woolridge, R (1988), Competitive decline and corporate restructuring: Is a 

Myopic stock market to blame? Journal of Applied Corporate Finance 
1, s 26-36 

 
 
Elektroniska källor 
 
www.riksbank.se, 2006-01-13 
 
FASB dokument 
 
www.accountinginfo.com, 2005-11-09  
 
www.fasb.org, 2005-11-09 
 
www.fasb.org, 2005-11-22  
 
www.fasb.org, 2005-11-23 
 
 
PRV 
 
www.annual-report.european-patent-office.org, 2005-12-02 
 
www.prv.se, 2005-11-29 
 
www.prv.se, 2005-12-02 
 
 
Redovisningsrådet, BFN, IASB och årsredovisningsinformation 
 
www.bfn.se, 2005-12-29 
 
www.europa.eu, 2005-11-29 



 
www.fek.uu.se, uppdatering till Årsredovisning i aktiebolag och 

koncerner, Rune Lönnqvist (Uppsala 2004), 2005-11-29 
 
www.redovisningsradet.se, 2005-11-29 
 
 
Årsredovisningar 
 
www.lif.se, 2005-12-01 
 
Samtliga årsredovisningar hämtade 2005-12-05 
 
Astrazeneca  
www.astrazeneca.se/aktiemarknad/redovisningar.asp,  
 
Bayer 
www.investor.bayer.com/15650_2001/2001.php#reports 
 
Biovitum 
www.biovitrum.se/templates/InformationPage.aspx?id=260 
 
Novo Nordisk  
www.novonordisk.com/investors/reports/reports.asp 
 
Roche 
www.roche.com/home/figures/fig_annualrep_2004.htm 
 
UCB 
www.ir.ucb-group.com/phoenix.zhtml?c=137495&p=irol-reportsannual 
 
Eli Lilly 
www.ir.ucb-group.com/phoenix.zhtml?c=137495&p=irol-reportsannual 
 
Fresenius  
www.fresenius-ag.com/ 
 
Merck   
www.phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=73184&p=irol-reportsannual 
 
Pfizer 
www.pfizer.com/pfizer/are/investors_reports/index.jsp 
 
Schering-plough  
www.phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=89839&p=irol-reports 
 
Wyeth   
www.phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=78193&p=irol-reportsannual 
 
 



Intervjuer 
 
Alvek Göran, Finansieringsansvarig, Almi, 2005-12-13 
 
Falk Karl-Anders, Financial advisor, SLS Venture GP AB, 2005-12-16 
 
Hevreng Lars, Aktieanalytiker läkemedelsbranschen, Enskilda Securities, 2005-
12-09 
 
Wickholm Stefan, Aktieanalytiker läkemedelsbranschen och bioteknikbranschen, 
Nordea Market, 2005-12-09 
 
 
 
 



Bilaga A  Intervjufrågor till investerare 
 
 

• Vilken information behövs för att kunna fatta beslut vid investering? 
 

• Används investeringsmodeller och i så fall vilka? 
 

• Hur stor del av beslutsunderlaget kommer från externredovisningen? 
 

• Finns det skillnad i informationsbehovet beroende på när i utvecklings-
processen investeringen sker? Vilken skillnad är det i så fall? 

 
• Vilka för- och nackdelar finns det med att värdera patent till nedlagda 

kostnader respektive diskonterade kassaflöden? Vilket föredrar Ni? 
 

• Kan Ni se några utvecklingstendenser för värdering av patent i 
årsredovisningen? 

 
• Vilka konsekvenser kan dessa eventuella tendenser medföra? 

 
 

• En sista öppen fråga för att fånga eventuella missar från vår sida… 
 



Bilaga B  Årsredovisningar 
 
 
Noter till Balansräkningen 
 
1. Har några patent aktiverats? 
2. Är patent specificerat? 
3. Har internt upparbetade patent aktiverats? 
4. Om inte, har skälen att inte aktivera angetts? 
 
Frivillig Information 
 
5. Finns information om antalet patent redovisad? 
6. Finns någon förteckning över vad patent/projektportföljen innehåller? 
7. Redovisas vilken fas olika patent befinner sig i? 
8. Finns information om viktiga patent som löpt ut eller är på väg att löpa ut? 
9. Ges information om hur risker angående patent hanteras? 
 
 
 
 
 
 


