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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att ge en fördjupning inom redovisning av immateriella 
tillgångar. Genom litteraturstudier samt intervjuer med revisorer kartläggs de problem 
som finns i nuvarande redovisningsregler och rekommendationer. En jämförelse med 
IAS 38 görs för att se om införandet av dessa regler minskat problemen. Alternativa 
lösningar diskuteras. 
 
Vid analys av ett företag är det viktigt att utomstående intressenter får information om 
de tillgångar, såväl materiella som immateriella eller finansiella, som finns i företaget. 
Immateriella tillgångar kan inte separeras från det företag som innehar dem och de har 
värde endast i kombination med övriga delar av företaget. Det är därför svårt att avgöra 
hur stor del av en intäkt som orsakats av den immateriella tillgången respektive hur stor 
del som orsakats av andra tillgångar. Immateriella tillgångar utgör en resurs för företag, 
men även en risk. Ett företag med huvudsakligen immateriella värden är mer sårbart än 
ett företag vars tillgångar till största del utgörs av materiella tillgångar. Detta leder till 
osäkerhet vad gäller värderingen av den framtida nytta som tillgången kan tänkas ha. 
 
Betydelsen av immateriella tillgångar som värdedrivare för företag har ökat kraftigt på 
senare tid. Några orsaker till detta är ökad globalisering och ökad förekomst av 
kunskaps- och tjänsteföretag. I dessa företag utgör kunskap och kompetens hos 
personalen den främsta tillgången. Problemet med dagens redovisningsregler och 
rekommendationer är att de endast i liten utsträckning ger utrymme för aktivering av 
immateriella värden i balansräkningen. Många tillgångar kostnadsförs då dess framtida 
ekonomiska flöden inte går att uppskatta. Detta leder till att exempelvis 
kunskapsintensiva företag får ett bokfört värde som understiger marknadsvärdet. 
 
Vid intervjuer med revisorerna framgick att de anser att problem föreligger då många 
immateriella tillgångar inte balanseras, men det finns ingen enhetlig lösning på hur 
problemet skulle kunna minskas. En del föreslår att en modell bör tas fram för att kunna 
aktivera immateriella tillgångar, medan de flesta menar att de traditionella siffrorna 
måste kompletteras med icke-finansiella mått för att ge en rättvisande bild av företagen. 
Överlag anser revisorerna att IAS 38 medfört en upprensning av reglerna och borde leda 
till mer rättvisande bild av företaget. 
 
Nyckelord:  

• Immateriella tillgångar/intangibles 

• Asymmetrisk information 

• Intressenter 

• IAS 38 

• Intellektuellt kapital
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1 Inledning 

Det senaste årtiondet har börsen dragit till sig allt fler privata småsparare och 

därmed ökat intresset för, och efterfrågan på finansiell information. 

Informationen har emellanåt visat sig vara bristfällig, vilket gör att intressenter 

får svårigheter att göra en riktig bedömning av företag och ta beslut utifrån det. 

Ett område som diskuterats mycket i redovisningssammanhang är immateriella 

tillgångar, varför vi i denna uppsats kommer att försöka reda ut begreppen och 

diskutera fördelar och nackdelar med olika redovisningsalternativ. I detta kapitel 

kommer läsaren att introduceras i ämnet immateriella tillgångar och de 

redovisningsproblem som förknippas med dessa. Vi klargör dessutom 

problemformulering och syfte. 

1.1 Introduktion 

Det senaste året har vi fått uppleva flera redovisningsskandaler världen över. De 
mest uppmärksammade skandalerna har de amerikanska bolagen Enron och 
Worldcom stått för. Enrons redovisningsförfarande bestod bland annat i att de 
hade dolda dotterbolag med stora skulder som inte togs upp i balansräkningen 
(Dagens Industri, 2001). Worldcom å sin sida underlät att kostnadsföra dagliga 
utgifter och aktiverade istället dessa i balansräkningen (Ericson, 2002). Även i 
Sverige har en liknande skandal inträffat, då företaget Prosolvia avslöjades med 
att arbeta med luftfakturor samt att intäkterna redovisades på ett sätt som stred 
mot lagen (Dagens Industri, 2002). Det gemensamma för alla tre företagen är att 
de har manipulerat med redovisningen i syfte att snedvrida sitt resultat och sin 
ekonomiska ställning till det bättre. Genom att tänja på existerande regler och 
rekommendationer har företagen obemärkt kunnat fortsätta bedriva sin 
verksamhet, då ingen utomstående har haft insyn i bolagen och därmed kunnat 
tolka redovisningen.  
 
Missvisande information kan även ges inom ramen för redovisningens lagar och 
normer. Genom att utnyttja kryphål i regelverken kan företag redovisa till sin 
fördel utan att det är olagligt. Den missvisande informationen i företagens 
finansiella rapporter tenderar att öka, trots att regler inom redovisningsområdet 
blir mer och mer omfattande (Sherman et al, 2000). En orsak till att allt fler 
företag använder sig av kreativ bokföring är den ökande pressen för företagen att 
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visa tillväxt och möta investerarnas intäktsförväntningar (Sherman, 2002). Den 
missvisande informationen bidrar till att försvåra för utomstående att analysera 
företag. EU har infört International Accounting Standard (IAS) i syfte att 
harmonisera redovisningsregler och underlätta analys av företag samt jämförelser 
mellan företag inom Europa. Alla börsnoterade företag inom EU skall redovisa 
enligt IAS från och med 2005 (PricewaterhouseCoopers, 2002).  
 
Reglerna i sig kan också ge upphov till missvisande information, exempelvis då 
de inte ändrats i takt med den nya ekonomin. Dagens kunskapsföretag baseras på 
helt andra tillgångar än traditionella produktionsföretag, nämligen kunskap och 
andra immateriella tillgångar. Möjligheten att aktivera dessa i balansräkningen är 
begränsad, varför denna inte speglar företagets verkliga värde, och jämförelser 
mellan företagen försvåras. (Hussein et al, 2002). 
 
Som en reaktion på den ökande förekomsten av missvisande information i 
finansiella rapporter utvecklade Sherman och Young en modell, som syftar till att 
öka förmågan att läsa och förstå finansiella rapporter (Sherman et al, 2000). 
Modellen tar upp sex vanliga områden i redovisningen där informationen tenderar 
att bli missvisande, och som företagsledningar bör vara uppmärksamma på för att 
skydda intressenternas intressen. Modellen kan även användas av intressenter för 
att genomskåda eventuella felaktigheter i företagens ekonomiska information. 
Dessa områden benämns minefields. Eftersom ingen bra svensk översättning 
hittats, har vi genomgående valt att använda ordet ”fallgropar” för att förklara 
fenomenet. Dessa fallgropar är enligt modellen (Sherman et al, 2000): 
 

(1) Intäktsmått och realisering 
(2) Bestämmelser angående framtida osäkra kostnader 
(3) Värdering av tillgångar 
(4) Derivat 
(5) Koncerninterna transaktioner 
(6) Rättvisande metoder för bästa informationsanvändande 

 
Punkt tre innefattar såväl materiella tillgångar som immateriella. Den ökande 
förekomsten av kunskapsintensiva företag har gjort att problematiken kring 
redovisning av immateriella tillgångar varit uppe för omfattande diskussion. 
Mycket forskning har tillägnats detta område. 
 
Forskning på området har gjorts i syfte att få en rättvisare värdering av 
kunskapsintensiva företag och andra företag med stora immateriella tillgångar. 
Detta eftersom nuvarande regler inte ger utrymme för aktivering av den viktigaste 
tillgången i dessa företag, såsom kunskap och kompetens hos de anställda 
(Hussein et al, 2002). Vissa studier förespråkar en ny definition på immateriella 
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tillgångar som tillåter bland annat aktivering av humankapital i balansräkningen 
(Samuelson, 1986), medan andra förordar icke finansiella mått, utanför 
balansräkningen, för att på bästa sätt visa företagets finansiella ställning (Sveiby, 
1995). Tidigare studier har kartlagt olika redovisningsmetoder för immateriella 
tillgångar i olika länder, samt fördelar och nackdelar med dessa (Høegh-Krohn et 
al, 2000). Jämförelser har vidare gjorts mellan IAS och Financial Accounting 
Standards Board (FASB) på området (Hussein et al, 2002). 
 
Av alla svenska företag idag är bortåt en tredjedel kunskapsintensiva (Engström, 
1999). Dessa företag har till stor del synliga kostnader i sin redovisning med 
anledning av att den verkliga substansen och utvecklingsförmågan inte får tas upp 
som tillgång i företagens årsredovisningar. Klyftan mellan de börsnoterade 
företagens bokförda värde och marknadsvärde har under de senaste decennierna 
blivit allt större vilket gör att redovisningen fått mindre betydelse vid värdering av 
företag. (Edvinsson et al, 1998). 
 
Det kan uppstå problem för intressenter, då det blir allt svårare att värdera 
företagens verkliga tillgångar och att göra jämförelser företag emellan. Engström 
(1999) menar i sin artikel ”Värdering av kunskapsföretag” att det är förvånande 
att inte fler artiklar handlar om problematiken kring värdering av kunskaps- och 
tjänsteföretag. Det överpris ett företag betalar vid förvärv av ett annat företag, i 
form av goodwill, torde dock generera frågor som är inriktade på värdering av 
kunskapsföretag eftersom goodwill ofta anses utgöra viss kompensation av 
”mjuka värden”. Dessa mjuka värden är vanligt kännetecknande för just 
kunskapsföretag. (Engström, 1999). 
 
Redovisningsproblematiken gällande immateriella tillgångar är intressant på 
grund av den informationsasymmetri som kan uppstå till följd av den, mellan 
företag och dess intressenter. Det betyder exempelvis att VD och styrelse vet mer 
om företagets lönsamhet än analytiker och aktieägare (Bodie et al, 2000). 
Eftersom investerare och övriga intressenter tar beslut utifrån den information 
företag lämnar i sina årsredovisningar, finns risk att intressenternas beslut blir 
felaktiga, ifall det visar sig att informationen som lämnas inte speglar företagets 
verkliga situation. Det viktigaste sättet för intressenter att få information om 
företaget är via dess finansiella rapporter (Olsson et al, 2000). Redovisningsregler 
och normer måste därför vara väl utarbetade och samtidigt kontrolleras att de 
efterlevs. Då nuvarande redovisningsregler fått utstå mycket kritik är det av 
intresse att undersöka vilka eventuella förändringar som skulle kunna ge 
intressenter en mer rättvisande bild av företagen.  
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1.2 Problemformulering 

Redovisningen i företagen ska ske i enlighet med god redovisningssed och 
rättvisande bild. God redovisningssed är en rättslig standard som baseras på lag, 
praxis och rekommendationer. Redovisning enligt god redovisningssed torde 
sammanfalla med principen om rättvisande bild, men om så inte är fallet kan 
regler och rekommendationer frångås i syfte att uppnå en med verkligheten 
överensstämmande bild (FAR, 2002, s.974). Redovisningsrekommendationerna, 
som utges av Redovisningsrådet, är utformade så att de på bästa sätt ska spegla ett 
börsnoterat företags ekonomiska ställning (FAR, 2002, s.613-615). En av 
rekommendationerna, RR 15, behandlar immateriella tillgångar och är uppbyggd 
av strama regler för hur dessa ska redovisas. Företag med stora tillgångar av 
immateriell karaktär, kan ha svårigheter att återge en korrekt bild av sin ställning 
via resultat- och balansräkningarna, då de immateriella tillgångarna i många fall 
inte får aktiveras. Utgifterna måste således kostnadsföras direkt, vilket kan 
snedvrida ett företags ekonomiska ställning då resultatet tyngs av en stor 
engångskostnad.  
 
Företagens finansiella rapporter är, för utomstående intressenter, den 
huvudsakliga källan till information om ett företag (Olsson et al, 2000). 
Intressenternas behov av rättvisande och jämförbar information är därför stor, 
eftersom rapporterna utgör det huvudsakliga beslutsunderlaget. Det ovanstående 
inbegriper problematiken med den informationsasymmetri som kan uppstå mellan 
ett företag och dess intressenter.  
 
Problemet som diskuterats kan sammanfattas med tre övergripande frågor som 
studien huvudsakligen bygger på: 

 

• Är redovisningen av immateriella tillgångar i finansiella rapporterna 
missvisande, så att intressenterna inte kan göra en riktig bedömning av 
företagets verkliga värde? 

• Kan befintliga regler vad gäller immateriella tillgångar leda till 
snedvridning vid jämförelser mellan företag samt felaktiga beslut för 
intressenter?  

• Hur kan regler och rekommendationer för immateriella tillgångar 
förbättras i syfte att minska för informationsasymmetrin mellan företag 
och intressenter? 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att, utifrån ett antal revisorers uppfattningar, analysera 
huruvida befintliga regler, RR 15 och IAS 38 gällande immateriella tillgångar, 
tenderar att ge upphov till information som inte speglar ett företags verkliga 
värde. Vi avser i första hand att behandla regler för aktivering av forskning och 
utveckling samt internt upparbetad goodwill. Vi vill närmare studera fördelar och 
nackdelar med aktivering samt hitta förslag till alternativa redovisningsmetoder. 

1.4 Avgränsning och målgrupp 

Studien avgränsas till att enbart behandla regler och normer gällande immateriella 
tillgångar för börsnoterade företag. Utgångspunkten är modellen av Sherman och 
Young, som beskriver sex fallgropar inom redovisningsområdet. Det hade varit av 
intresse att undersöka samtliga fallgropar, men på grund av begränsad tid har vi 
har valt att fördjupa oss i en av dessa, nämligen värdering av tillgångar men med 
inriktningen på immateriella tillgångar. Detta för att få ett djup i studien.  
 
Studien belyses utifrån ett intressentperspektiv, men då ett företags intressenter 
utgör en heterogen grupp, fann vi det svårt att, inom studiens tidsram, samla ett 
sådant stort antal intressenter så att relevanta slutsatser skulle kunna dras. Vi har 
istället valt att utgå ifrån svenska revisorers synpunkter. 
 
Vi förutsätter att läsaren av denna uppsats har grundläggande kunskaper inom 
extern redovisning, för att lättare kunna ta till sig innehållet.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i nio kapitel. Det inledande kapitlet (1) ger en inblick i 
problematiken kring informationsasymmetri mellan företag och intressenter vid 
redovisning av immateriella tillgångar. Kapitel 2 resonerar kring metodval och 
tillvägagångssätt i uppsatsen, så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om hur 
studien har genomförts. Fakta angående årsredovisningars informationskvalitet 
och uppbyggnaden av dagens redovisningssystem behandlas i kapitel 3 och lägger 
en grund för fortsatta kapitel i uppsatsen. I kapitel 4 beskrivs teorin om 
asymmetrisk information, som är uppsatsens stöttepelare. Kapitel 5 behandlar 
immateriella tillgångar och deras regler och rekommendationer utifrån svensk och 
internationell lagstiftning och redovisningspraxis.  
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Vidare i kapitel 6 bearbetas kritik mot dagens redovisning och alternativa 
redovisningsmetoder gällande immateriella tillgångar. Kapitel 7 sammanfattar 
revisorers uppfattningar vad gäller reglerna av immateriella tillgångar utifrån de 
intervjuer uppsatsen bygger på. I anslutning till analyskapitlet (8) kommer även 
våra egna slutsatser och uppfattningar att diskuteras.  
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2 Metod 

För att läsaren av denna uppsats ska kunna ta ställning till de resultat och 

slutsatser som framkommer, är det av betydelse att vårt val av metod och 

angreppssätt förklaras. Vi vill med detta kapitel skapa en förståelse för vårt 

tankesätt genom att klargöra metodval och studiens tillvägagångssätt.  

2.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsarbetet inleddes med ett seminarium där olika uppsatsämnen diskuterades. 
Vårt intresse väcktes för hur intressenter bättre kan se igenom företags finansiella 
rapporter och därmed få en bättre beslutsgrund. Utifrån detta hittade vi, efter 
sökning på Internet1, en modell för sex olika fallgropar inom redovisningen. 
Modellen är utvecklad av David Sherman och David Young och utgår från ett 
amerikanskt perspektiv (bilaga 1). Den används, som tidigare nämnts, för att 
uppmärksamma företagsledningar och intressenter på fallgropar i företags 
resultat- och balansräkningar.  

2.1.1 Förstudie 

Modellen låg till grund för en förstudie, som syftade till att utvidga våra egna 
kunskaper om problem som kan uppstå inom redovisningsområdet samt ge en 
förbättrad begreppsförståelse. Vi avsåg också att lokalisera områden inom 
redovisningen där revisorer uppfattar att tolkning av befintliga redovisningsregler 
kan ge upphov till missvisande information. Fem revisorer från olika 
revisionsbyråer2 i Malmö och Stockholm deltog i en telefonintervju. Revisorerna 
som medverkade arbetar på fem stora revisionsbyråer i Sverige. De som 
intervjuades reviderar större aktiebolag och har arbetat mellan 3 och 25 år. Ett 
standardfrågeformulär användes (bilaga 2) vid intervjun, som utfördes på telefon. 
Formuläret innehöll sju frågor, varav en fråga för varje fallgrop, samt en allmän 
fråga.  
 

                                                 
1 Sökningen gjordes på www.google.com, på sökorden  ”minefields + accounting”. 
2 Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, SET revisionsbyrå, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 
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Med utgångspunkt i svaren från intervjuerna drog vi slutsatsen att det område, där 
de tillfrågade revisorerna uppfattade att det fanns mest utrymme för egna 
tolkningar av regelverken, är immateriella tillgångar. Samtliga revisorer upplevde 
att diskussioner inom detta område var vanligt förekommande, i sitt 
revisionsarbete med företag. Det var framför allt diskussion om tillgångarna 
skulle aktiveras eller kostnadsföras.  
 
Utifrån förstudien valde vi att fördjupa oss inom redovisning av immateriella 
tillgångar. Fördjupning kom att ske genom litteraturstudie och ytterligare 
telefonintervjuer.  

2.1.2  Datainsamling och huvudstudie 

Valet att basera uppsatsen på intervjuer med revisorer gjordes för att få olika 
infallsvinklar och synpunkter på de immateriella tillgångarnas regler och 
rekommendationer. Då avsikten var att få djup i studien ansåg vi att denna 
kvalitativa metod var att föredra. Metoden ger förutsättning för djupgående svar 
inom området, men generella slutsatser kommer inte att kunna dras (Solvang et al, 
1997). För att vara kapabla att utföra intervjuerna krävdes dock goda kunskaper 
inom området. Innan revisorerna kontaktades genomfördes en litteraturstudie 
inom området. Litteraturstudiens fokus var att hitta svårigheterna i dagens 
redovisningsregler samt att hitta möjliga förbättringsalternativ för redovisning av 
immateriella tillgångar. Vi har valt att använda oss av åtskilliga artiklar och 
böcker för att få en bra grund för den fortsatta undersökningen.   
 
Vi har alltså, med utgångspunkt i befintliga teorier och forskning inom området, 
sökt kartlägga redovisningsproblematiken och finna förändringar som minskar 
informationsasymmetrin, vilket innebär ett deduktivt angreppssätt (Wiedersheim-
Paul et al, 1989).  
 
I studien användes således både primära och sekundära informationskällor. 
Primärdata utgjordes av intervjuer, såväl den ovannämnda förstudien som den 
huvudstudie som uppsatsen bygger på. Intervjuerna i huvudstudien genomfördes 
företrädesvis på telefon men även via e-post. Tidigare forskning, tidningsartiklar 
och böcker är de sekundärdata som användes. Litteratur hittades i första hand via 
Lunds universitets bibliotek med sökverktyget Lovisa. Via databasen Electronic 
Library Information Navigator (ELIN) fann vi relevanta forskningsartiklar3. 
Internet var också en viktig del av den sekundära datainsamlingen, främst som 
hjälpmedel att finna lämplig litteratur till uppsatsen. 
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Intervjuunderlag 
Efter genomgång av befintliga rekommendationer och lagar, gällande 
immateriella tillgångar, utformades ett intervjuunderlag (bilaga 3). Detta testades 
på tre slumpmässigt valda revisorer, före de riktiga intervjuerna, för att på ett 
tidigt stadium kunna korrigera formuleringar som lätt kunde missförstås.  
 
Frågorna i underlaget syftade till att få revisorers åsikter om huruvida gällande 
regler för immateriella tillgångar är oklara och understödjer asymmetrin mellan 
företag och intressenter. Svaren från intervjuerna avsåg att, tillsammans med 
tidigare genomförd forskning, förmedla en helhetsbild som möjliggör ökad 
förståelse för vilka tänkbara förändringar som kan krävas i regler och 
rekommendationer, i syfte att minska informationsasymmetrin.  
  

Respondenter 
Telefonintervjuer genomfördes, under vecka 50 2002, med sexton revisorer från 
sex stora revisionsbyråer4 i Sverige. En revisor valde att svara per e-post. Vi valde 
revisorer från stora revisionsbyråer med antagandet att de i större utsträckning 
kommer i kontakt med företag som har immateriella tillgångar. Vi önskade också 
en geografisk spridning för att få fler infallsvinklar. Till viss del styrde slumpen 
vilka kontor som användes i intervjun exempelvis då en del kontor inte ville 
medverka i undersökningen. Revisionsbyråerna låg huvudsakligen i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Helsingborg.  
 
En orsak till att telefonintervjuer valdes var att vi genom detta förfarande kunde 
fånga upp tankar och reflektioner hos respondenterna i större utsträckning än vid 
exempelvis en enkätundersökning. Ett stort problem med intervjuer kan vara att 
respondenter inte ställer upp. Vår uppfattning var att svarsfrekvensen skulle bli 
högre med telefonintervju då denna typ av intervju inte är lika tidkrävande som en 
besöksintervju. Möjligheten att ställa kompletterande frågor var av vikt för att få 
olika synvinklar på ovissheterna i rekommendationerna.  

2.1.3 Validitet och reliabilitet i intervjuerna  

Validitet och reliabilitet är begrepp som i forskningen är viktiga att ta hänsyn till. 
Reliabilitetsbegreppet innebär att samma resultat skall uppnås om samma 
angreppssätt används, oberoende av vem som genomför studien. Hög reliabilitet 
erhålls således då angreppssättet är obundet till forskaren. (Wiedersheim-Paul et 

                                                                                                                                      
3 Sökord: Immateriella tillgångar och intangibles 
4 Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Lindebergs Grant Thornton, SET Revisionsbyrå, 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
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al, 1989). Mätinstrumentet i denna studie var telefonintervjuerna. Underlaget till 
dessa bearbetades noggrant för att ge tillförlitliga och stabila utslag. För att 
förbättra reliabilitet i studien testades frågeformuläret på tre slumpmässigt valda 
revisorer. Detta för att i ett tidigt skede reflektera över frågor som kunde 
misstolkas av revisorerna. Utifrån testerna omformulerades frågorna för att 
neutraliteten, och därmed oberoendet av intervjuarna, i dessa skulle bli bättre.  
 
Validiteten definieras som "den utsträckning i vilken våra observationer  
verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss" (Kvale, 1997). 
Intervjufrågornas utformning sammanställdes noggrant så att kongruens uppstod 
mellan frågorna och uppsatsens problemformulering och syfte. Intervjuerna 
inleddes med att klargöra studiens intentioner för att öka möjligheten att vi mätte 
det vi ville mäta.  
 
En negativ aspekt med telefonintervjuer är att en intervjuareffekt kan uppstå, där 
respondenten påverkas av intervjuaren (Arbnor et al, 1994). Detta kan leda till att 
respondenten känner sig styrd av intervjuaren och då inte svarar opartiskt på 
frågorna. Medvetenheten om detta styrde frågeformuleringarna så att våra egna 
åsikter inte speglades i frågorna. Några av frågornas syfte var att den intervjuade 
skulle upplysa oss om sin uppfattning, vilket gav olika synvinklar som 
sammanförts i studiens resultat. Det bör dock påpekas att egna tolkningar av 
resultat i kvalitativa undersökningar är svårt, om inte omöjligt, att undgå helt 
(Kvale, 1997). Vi är medvetna om denna verklighetsanknutna metodproblematik. 
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3 Bakgrund 

Detta kapitel skildrar hur redovisningssystemet fungerar i Sverige, och ligger till grund 

för förståelse av uppsatsen. Kapitlet inleds med en beskrivning av de regler och praxis 

som styr redovisningen. Vidare redogörs för marknaden och dess behov av rättvisande 

information. Slutligen behandlas användbarheten av informationen i de finansiella 

rapporterna, ur en teoretisk synvinkel. 

3.1 Regler och praxis som styr redovisningen 

Bestämmelserna om företags bokföringsskyldighet och bokföringsskyldighetens 
innebörd finns i bokföringslagen (BFL), som är en ramlag med generella föreskrifter. 
Bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisningar, 
koncernredovisning och delårsrapporter finns i årsredovisningslagen (ÅRL 1:1) och 
gäller aktiebolag och handelsbolag. Enligt både bokföringslagen och 
årsredovisningslagen ska redovisningen upprättas och fullgöras på ett sätt som stämmer 
överens med god redovisningssed (BFL 4:2, ÅRL 2:2). Begreppet används bland annat i 
det sammanhang då man anser att det inte gått att specificera regler i en lag. Det kan till 
exempel bero på en snabb utveckling, vilket gör att den relativt tidskrävande processen 
att skriva en lag, inte är försvarbar då den snabbt skulle bli inaktuell (Thomasson et al, 
2000). Enligt förarbetena till BFL definieras god redovisningssed som ”…en faktisk 
förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga” (Prop 
1975:104, s.148). Det gör att företagens redovisning också kommer att styras av 
normer.  
 
Tre normgivande organ i Sverige är Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), 
Bokföringsnämnden (BFN) och Redovisningsrådet (RR). FAR är en 
intresseorganisation som tidigare publicerat rekommendationer i redovisningsfrågor, 
men som upphört med det sedan RR bildades. BFN är ett statligt organ som ger ut 
anvisningar om hur BFL ska tolkas. RR ger ut rekommendationer i redovisningsfrågor 
för publika bolag. (Eftersom denna uppsats endast inriktas på publika börsnoterade 
bolag, kommer enbart RR att behandlas). Redovisningens utveckling i Sverige påverkas 
även av andra länder. Efter Sveriges inträde i EU har anpassning skett till de normer 
som gäller inom EU. Andra normgivare är FN och OECD som publicerar 
rekommendationer som rör multinationella företags informationsgivning. (Thomasson 
et al, 2000). 
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En annan princip företag måste använda sig av vid upprättande och offentliggörande av 
en årsredovisning är rättvisande bild. Detta är ett exempel på ett begrepp som togs in i 
svensk lagstiftning efter inträdet i EU. Begreppet betraktas i Sverige (till exempel i BFL 
och FAR:s rekommendationer) som god redovisningssed. Vid rangordning av 
begreppen är lagen alltid överordnad redovisningsprinciperna och får aldrig brytas. 
Därefter kommer begreppet rättvisande bild som är överordnat god redovisningssed. 
God redovisningssed kan med andra ord frångås för att få en mer rättvisande bild, men 
man måste alltid hålla sig inom lagens ramar. (Thomasson et al, 2000). 
 
Allmänna principer vid upprättande av årsredovisningar i aktiebolag enligt FAR:s 
vägledning.  
 

God redovisningssed Rättslig standard som baseras på lag, praxis och rekommendationer. 
Företag är därmed skyldiga att följa lagen och de 
redovisningsprinciper som uppges i lagen. Stor betydelse tillmäts 
allmänna råd och rekommendationer av organ som RR och BFN. 

Rättvisande bild Gäller balans- och resultaträkning samt noter. Normalt stämmer 
rättvisande bild överens med god redovisningssed men i särskilda fall 
kan tilläggsinformation behövas för att ge en rättvisande bild, och 
rekommendationer kan behöva frångås. I sådana fall ska det meddelas 
i not om avvikelsen och skälet till denna.  

Helhetskrav Information som behövs för att förstå resultat- och/eller 
balansräkningen men inte lämnas där, måste lämnas i noter. 

Överskådlighet Informationen i årsredovisningen ska vara lättillgänglig, presenteras 
på ett relevant och systematiskt sätt samt på ett sätt som ger en god 
överblick.  
 

 
Vid upprättande av en årsredovisning finns sju grundläggande principer att ta hänsyn 
till. Det kan vara tillåtet att avvika från dessa om de allmänna principerna är uppfyllda. 
Gör man avsteg från principerna ska det förklaras i not på vilket sätt förändringen skiljer 
sig från hur det skulle ha sett ut om alla principer följts. De sju principerna är: 
 
1. Fortlevnadsprincipen 

Fortlevnadsprincipen innebär ett antagande om att företagets verksamhet ska fortsätta i 
all framtid, om inte livslängden är uppenbart begränsad genom exempelvis ett 
nedläggningsbeslut. (FAR, 2002, s.975).  
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2. Jämförbarhetsprincipen 

Denna princip innebär att ett företag måste hålla sig till en och samma 
redovisningsprincip mellan räkenskapsår. (Endast undantagsvis kan denna princip 
frångås, så som vid tvingande lagregler eller ändringar i rekommendationer). (FAR, 
2002, s.975). 
 
3. Försiktighetsprincipen 

Denna princip ska betraktas vid alla typer av värdering, som ska göras med rimlig 
försiktighet. Det innebär bland annat att vid värdering av tillgångar ska det lägre värdet 
tas upp, om det finns ett val mellan två belopp. Vid skulder däremot, ska dessa tas upp 
till de högre av två värden. För att inte hamna i konflikt med principen rättvisande bild 
får emellertid begreppet inte överdrivas, så att en medveten undervärdering görs och 
dolda reserver byggs upp. (FAR, 2002, s.975). 
 
4. Bokföringsmässiga grunder 

Att redovisa enligt bokförningsmässiga grunder innebär att inkomster och utgifter ska 
redovisas till det räkenskapsår de tillhör, vilket innebär den tidpunkt då affärshändelsen 
inträffar. (FAR, 2002, s.976). 
 
5. Post för post värdering 

Beståndsdelarna i tillgångs- och skuldposterna ska redovisas var för sig. En kollektiv 
värdering kan vara tillåtet enligt RR 2 p.31 om det handlar om exempelvis homogena 
varugrupper. (FAR, 2002, s.976). 
 
6. Bruttoredovisning/Kvittningsförbud 

Kvittningsförbudet innebär att tillgångar inte får avräknas mot avsättningar eller övriga 
skulder och intäkter inte får kvittas mot kostnader. (FAR, 2002, s.976). 
 
7. Kontinuitetsprincipen 

Den ingående balansen i balansräkningen ska vara lika med föregående års utgående 
balans. (FAR, 2002, s.976). 
 
Det finns även andra etablerade principer som också ska följas, en av dessa är 
matchningsprincipen (FAR, 2002, s.975). Denna används som tillägg till 
intäktsbegreppet och innebär att de kostnader företag har ska hänföras till de intäkter 
kostnaderna genererar under en viss period. För immateriella tillgångar innebär 
begreppet att avskrivningen av tillgångarna ska kostnadsföras så att kostnaden möter 
den förväntade framtida nyttan. (Schroeder et al, 2001). 
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3.2 Marknaden och dess behov av symmetrisk 
information 

I och med inträffade redovisningsskandaler, exempelvis ovannämnda Enron och 
Prosolvia, har marknadens förtroende för aktiemarknader och företagsledningar sjunkit. 
På senare tid har Finansinspektionen lagt mycket tyngd vid att resonera kring 
ekonomisk och finansiell information samt dess framställande. Detta framför allt för att 
små aktiesparare inte skall förledas till felaktiga sparandebeslut. (Wennberg, 2002). 
Redan 1989 visade Trueman och Titman att företag kan vinna på att lämna missvisande 
information i finansiella rapporter. De undersökte om företag tjänar på att utjämna 
intäktsflödet under perioder för att minska intressenternas uppfattning om instabilitet i 
företaget. Undersökningen resulterade i att ett företags marknadsvärde påverkades 
positivt vid utjämningen. (Trueman et al, 1989) 
 
Företagens intressenter är beroende av att ekonomiskt korrekt och rättvisande 
information utlämnas i årsredovisningarna, då dessa är huvudkällan till beslutfattanden 
som görs (Olsson et al, 2000). Finansinspektionens avgående chef Claes Norgren tror 
att övervakningen och kontrollen av företagens finansiella rapporter behöver förstärkas, 
för att bolagens externa information ska vara tillräckligt omfattande. Ett förslag från 
Finansinspektionen, till förstärkning av kontrollen, är att införa obligatorisk översiktlig 
revisorsgranskning av alla kvartalsrapporter (Wennberg, 2002). Den 
informationsasymmetri som idag kan finnas mellan företag och intressenter måste 
minskas för att kunna återvinna intressenternas förtroende för aktiemarknaden och 
företagsledningarna. Redovisningsrekommendationer (RR) kan inte utformas så att 
varje tänkbar situation för företagen behandlas och avvägningar måste ibland göras för 
vad som anses rimligt att genomföra informationsmässigt (FAR, 2002, s.613). RR 15, 
som behandlar immateriella tillgångar, har relativt snäva rekommendationer avseende 
redovisning av denna typ av tillgångar. Detta i syfte att företag på ett tillförlitligt sätt 
ska kunna redogöra för de immateriella tillgångarna utan att en intressent skall kunna 
missbedöma informationen. Dock medför den strikta definitionen av immateriella 
tillgångar att många viktiga värden för företaget aldrig går att utläsa i balans- och 
resultaträkning (Hussein, 2002). 
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3.3 Finansiell information 

Företagens finansiella information är en viktig faktor vid intressenters beslutsfattande. 
Informationen återfinns i företagens externa rapportering och måste uppfylla vissa 
kriterier för att komma intressenten till nytta.  

3.3.1 Extern rapportering 

Den externa rapporteringen fungerar som ett kommunikationsmedel mellan företaget 
och dess olika intressenter. Rapporteringen syftar till att ge externa intressenter en 
möjlighet att överblicka hur verksamheten går samt att bedöma företagets resultat och 
finansiella ställning. Årsredovisningar, delårsrapporter och emissionsprospekt är 
exempel på extern rapportering, varav årsredovisningen innehar den centrala rollen. 
(Olsson et al, 2000). 
 
Fram till tidigt 1980-tal var offentlig årsredovisning obligatoriskt endast för aktiebolag 
och ekonomiska föreningar. Numera innefattas även övriga typer av bolag med 
undantag för de allra minsta (Thomasson et al, 2000). Årsredovisningen ska redogöra 
för företagets resultat och finansiella ställning vid bokslutstillfället, samt ge upplysning 
om övriga förhållanden som är väsentliga för en bedömning av företaget. 
 
Årsredovisningarna i större bolag har utvecklats från att endast uppfylla minimikravet 
på redovisningsinformation till omfattande, innehållsrika och välutformade 
publikationer. Informationsinnehållet i årsredovisningarna har förfinats med avsikt att 
förmedla en bättre bild av företaget. Dagens årsredovisningar inkluderar utförliga 
beskrivningar av organisation, verksamhetsgrenar, produkter, marknader och 
konkurrens. Grundstommen i årsredovisningen är dock fortfarande densamma, 
nämligen förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys. 
(Gandemo, 1990). Det finns flera faktorer som drivit på utvecklingen av de svenska 
företagens externa information, bland annat en ny och mer långtgående lagstiftning. 
Andra förklaringar till utvecklingen är ett ökat informationsbehov från allmänhet och 
finansanalytiker. Utvecklingen i Sverige har påverkats och påverkas ännu i hög grad av 
utvecklingen på den amerikanska marknaden vad gäller redovisningsprinciper. 
(Gandemo, 1990). 
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3.3.2 Informationens användbarhet 

Huvudsyftet med finansiell rapportering är att ge olika intressenter den information som 
krävs för bedömning av företagets ekonomiska situation. Redovisningsnormer och 
regler är utformade för att tillgodose framför allt intressenters behov av en korrekt och 
rättvisande bild av ett företag. Eftersom intressenterna tar en risk då de fattar beslut 
utifrån informationen från företaget, är det viktigt att redovisningsreglerna utformas till 
intressenternas bästa. Informationen skall lätt kunna utläsas från rapporterna. (Schroeder 
et al, 2001). 
 
För att den tillgängliga informationen skall kunna användas av exempelvis investerare, 
analytiker och kreditgivande organ, finns två krav; den skall vara både relevant och 
tillförlitlig. Saknas en av dessa faktorer blir informationen av mindre värde. Relevant 
information hjälper användaren att göra prognoser om konsekvenserna av ett företags 
tidigare, nuvarande och framtida agerande. Det är därför av vikt att informationen i de 
finansiella rapporterna kommer ut vid rätt tidpunkt. (Schroeder et al, 2001). 
 
Informationens tillförlitlighet visar om siffrorna i rapporterna mäter det de är avsedda 
att mäta. Det är alltså den korrekta bilden av ett företag som skall framgå. Det 
förekommer dock sällan att informationen är helt tillförlitlig. Informationens 
tillförlitlighet baseras på graden av verifierbarhet och representerbarhet. Verifierbarhet 
kan förklaras med att flera oberoende mätningar leder till samma slutsatser vid samma 
mätmetoder. Representerbarheten däremot bygger på överrensstämmelse mellan 
redovisningssiffror och situationen som skall framställas. I tillförlitligheten inkluderas 
även informationens neutralitet. De finansiella rapporterna skall kunna användas och 
förstås av en stor grupp människor med olika bakgrundskunskaper i redovisning. En 
neutral redovisningsteknik är därför av betydelse. (Schroeder et al, 2001). 
  
Det har gjorts undersökningar på hur svårlästa årsredovisningar är. Karin Johansson och 
Johan Adolphson (1999) redogör i en artikel för vem en årsredovisning skrivs samt 
årsredovisningarnas läsbarhet, det vill säga om företag når de läsare som avses att nås. 
De 17 företag som ingick i undersökningen kom från olika branscher för att få en så stor 
spridning som möjligt. Slutsatserna blev att texterna i regel är relativt svårlästa. Tidigare 
amerikanska undersökningar har, enligt Adolphson och Johansson (1999), visat att det 
många gånger krävs en magisterexamen i redovisning för att intressenten skall kunna 
tillgodogöra sig informationen i de finansiella rapporterna. Fortsättningsvis visar 
undersökningen att ju mer omsatt ett företags aktie är på börsen desto mer svårläst är 
texten i rapporterna. Detta bidrar också till att asymmetrin mellan företag och 
intressenter består. 
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Informationens användbarhet blir bättre om informationen kan jämföras mellan perioder 
och mellan andra företag inom samma bransch. Vid jämförelse över tiden är behovet av 
konsistenta redovisningsmetoder viktigt. Om värderingstekniker ändras så finns risk att 
resultat ändras, vilket leder till minskad informationsanvändbarhet.  
 
Ur intressenternas perspektiv är det således fördelaktigt om en så rättvisande 
information som möjligt inkluderas i årsredovisningen. Dock görs i företagen en 
avvägning utifrån tids- och kostnadsaspekten, hur pass djupgående information som kan 
lämnas. Värdet av de förbättrade besluten, som kan tas utifrån utökad eller kvalitativt 
förbättrad information, måste vara större än kostnaden för att utöka informationen 
(Smith, 2000). Det finns ibland även andra orsaker, än tid- och kostnadsaspekten, till att 
företagen väljer att lämna/utelämna viss typ av information. Ökade krav och 
förväntningar från marknaden leder till att företagen väljer att redovisa så att de, i 
största möjliga mån, uppfyller dessa och därmed framstår på ett positivt sätt. Att 
missvisande information lämnas behöver inte heller vara ett aktivt val från företagets 
sida utan kan också vara ett resultat av att befintliga regler och rekommendationer inte 
är fullt tillämpliga på företagets situation. (Lev, 2001). 



Immateriella tillgångar ur en intressents perspektiv 

 

18 

 
 



Teoretisk referensram 

 

19 

4 Teoretisk referensram 

Grunden till uppsatsen är att det finns ett informationsgap mellan företag och 

intressenter. Detta är ett problem som inte bara förekommer på finansmarknaden utan 

även inom många andra områden. Utifrån detta valdes teorin om asymmetrisk 

information som grund för uppsatsen. 

4.1 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information kan definieras som en situation där köpare och säljare har 
olika information om en transaktion. För att en marknad skall vara fullständigt 
informationseffektiv krävs att priserna avspeglar all tillgänglig information och att alla 
aktörer på marknaden har tillgång till denna. Detta fungerar inte i praktiken eftersom 
vissa aktörer vet mer än andra. (Perloff, 2001). Informationsflödet är alltså 
asymmetriskt. 
 
Grunden till teorin om asymmetrisk information lades av George Akerlof, Michael 
Spence, och Joseph Stiglitz. De fick för denna teori Sveriges Riksbanks pris i 
ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2001 (Width, 2001). Den 
gemensamma förklaringen till denna teori är att aktörerna på den ena sidan av 
marknaden har bättre information än de på den andra. 
 
Akerlof visade hur informationsasymmetrier kan leda till negativa urval, så kallade 
adverse selections, på marknader. Exempelvis kan en bilköpares bristfälliga information 
om kvaliteten på en begagnad bil leda till att en säljare av dåliga begagnade bilar driver 
ut seriösa bilförsäljare från marknaden. Detta kan förklaras genom att en köpare alltid 
har mindre information om bilens kvalitet och säljorsak än vad säljaren har. Om alla 
bilköpare försöker förhandla ner priset, kommer säljare hellre att avyttra bilar med 
sämre kvalitet framför de bättre begagnade bilarna, eftersom säljaren aldrig kan 
övertyga köparen om att kvalitetsskillnaderna på bilarna stämmer. I slutändan betyder 
detta att de seriösa bilförsäljarna drivs bort från marknaden. (Economist, 2001).  
 
För att delvis kunna undvika problemen med adverse selection, forskade Spence kring 
hur mer informerade aktörer på marknaden, på ett trovärdigt sätt, kan överföra sina 
kunskaper till de mindre informerade (signalering). Spence visade under vilka 
förhållanden signaleringen fungerar. Signaleringen kräver att ekonomiska aktörer utför 
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observerbara och kostsamma handlingar för att övertyga andra aktörer om kvaliteten på 
sina produkter. Stiglitz klargjorde det omvända förhållandet till Spence teori. 
Tillsammans med Michael Rothschild visade han hur sämre informerade aktörer kan 
utvinna information av bättre informerade aktörer. Ett försäkringsbolag vet ofta mindre 
om vilken risksituation den försäkrade befinner sig i. Med så kallad screening kan 
denna asymmetriska informationssituation utjämnas genom att erbjuda de försäkrade 
olika kontrakt, exempelvis en lägre försäkringspremie mot en högre självrisk. 
(Economist, 2001). 
 
VD och styrelse vet mer om företagets lönsamhet än analytiker och aktieägare. 
Följaktligen gäller också att företaget som låntagare vet mer om sina 
återbetalningsmöjligheter än sina långivare (Bodie et al, 2000). Det viktigaste sättet 
intressenter kan få information är via pressmeddelanden och finansiella rapporter från 
företaget (Olsson et al, 2000). Företagen kontrollerar alltså informationsflödet utåt så att 
asymmetrin består. Det kan antas att företagen har stort intresse av att denna asymmetri 
faktiskt förblir, framför allt i tider av lågkonjunktur. Har ett företag exempelvis kraftigt 
minskad orderingång kan det förmodas att långivare har intresse av denna information. 
Företagen i sin tur vill undanhålla informationen för att undvika höjd ränta på sina lån. 
Det finns flera situationer där företag handlar på ett visst sätt utåt, för att framstå i god 
dager hos företagets intressenter. Ett exempel är utdelning på aktier. Ett företag kan 
välja att dela ut vinst till sina aktieägare, trots att aktieutdelning beskattas hårdare än 
vad kapitalvinster gör i många länder. Det vore mer fördelaktigt att behålla vinsterna 
inom företaget och gynna aktieägarna med en kapitalvinst till följd av en högre 
aktiekurs. En orsak till att företag väljer att ge utdelning är att den kan fungera som en 
signal för goda framtidsutsikter. (Carlsson, 2001). 
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5 Immateriella tillgångar 

I detta kapitel beskrivs vad som utmärker immateriella tillgångar och vad som skiljer 

dessa från materiella anläggningstillgångar. Vidare behandlas bakomliggande orsaker 

till den ökade betydelsen av immateriella tillgångar. En redogörelse ges för vilka 

immateriella tillgångar som ska aktiveras respektive kostnadsföras enligt gällande 

regler och rekommendationer, samt hur aktiverade tillgångarna ska värderas, avskrivas 

och omvärderas. I gällande regelverk för immateriella tillgångar finns fortfarande 

faktorer som gör att informationsasymmetrin kan bestå mellan företag och dess 

intressenter, dessa faktorer kommer att beröras. Slutligen behandlas skillnader mellan 

IAS 38 och de nyligen införda reglerna i RR 15. 

5.1 Allmänt om tillgångar 

Ett företags tillgångar utgör resurser för företaget som kan skapa ekonomiskt värde i 
framtiden. Vid bedömning av ett företag är det därför viktigt att utomstående 
intressenter får information om de tillgångar företaget har. En tillgång är, enligt 
Redovisningsrådets rekommendation (RR 15) en resurs som (1) företaget har kontroll 
över till följd av inträffade händelser och som (2) förväntas ge företaget framtida 
ekonomiska fördelar. För att aktiveras i balansräkningen krävs vidare att tillgångens 
anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångar kan vara såväl 
materiella som immateriella eller finansiella. Materiella och immateriella tillgångar 
skiljer sig åt på en viktig punkt, nämligen att materiella tillgångar har en fysisk substans 
som de immateriella saknar (Anthony, 1995). Immateriella tillgångar uppkommer till 
följd av anskaffning eller produktion av tjänster, som förväntas komma företaget till 
nytta i framtiden. Begreppet tjänster innefattar vissa typer av rättigheter, exempelvis 
varumärken, licenser och patent (Smith, 2000). 
 
Materiella tillgångar, som utrustning och byggnader, har länge varit den vikigaste 
tillgången för ett företag, men under de senaste årtionden har betydelsen av immateriella 
värden, exempelvis kunskap, ökat. Detta speglas i förhållandet mellan ett företags 
verkliga värde och dess bokförda värde. Förhållandet har ökat stadigt sen 1970-talet. Att 
företagets marknadsvärde överstiger det bokförda är ett tecken på att det finns värden i 
företaget som inte tagits upp i balansräkningen. Av dessa är de immateriella en stor del. 
(Higson, 2001). Då immateriella värden i form av exempelvis humankapital och patent 
funnits sedan långt tillbaka i tiden är frågan varför dess betydelse ökat så kraftigt nu? 
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Lev (2001) ser två bakomliggande faktorer till detta, nämligen den ökade konkurrensen 
på marknaden till följd av avregleringar och globalisering, samt informationstekniken 
och då främst Internet. Dessa två fundamentala utvecklingar har förändrat företagens 
struktur och medfört att de immateriella tillgångarna övertagit rollen som huvudsaklig 
värdedrivare. En annan förklaring kan vara den ökade förekomsten av kunskapsföretag 
vars största tillgångar utgörs av humankapital, forskning och utveckling, och andra 
immateriella resurser. (Høegh-Krohn et al, 2000). 
 
USA:s riksbankschef Alan Greenspan hävdade i en rapport till den amerikanska 
kongressen 2002 att immateriella tillgångar har blivit företagens värdedrivare. Fysiska 
tillgångar är resurser som alla konkurrenter på en marknad har tillgång till, varför 
tillväxten inte i samma grad beror på dessa. Tillväxten i ett läkemedelsföretag beror 
således inte på dess laborationsutrustning utan orsakas av dess utvecklingsaktiviteter 
(läkemedelsutveckling, patent, varumärken) och från en effektiv försäljningspersonal 
(humankapital, personalutveckling, kurser). Till skillnad från de materiella tillgångarna 
är nämligen immateriella tillgångar säregna, och kan inte omedelbart imiteras av 
konkurrenter. (Lev, 2002a). 
 
Immateriella tillgångar definieras enligt Redovisningsrådet (RR 15) som en icke-
monetär tillgång utan fysisk substans. Som tidigare nämnts ska tillgången ligga inom 
företagets kontroll till följd av tidigare inträffad händelse samt förväntas ge företaget 
framtida nytta i form av ekonomiska fördelar i framtiden. Under rubriken immateriella 
anläggningstillgångar (ÅRL 4:2) redovisas: 
 
1. Utgifter för forskning och utveckling (FoU) och liknande arbeten.  

Här ingår en del av de kostnader ett företag har för forskning och utveckling, samt 
utgifter för teknisk hjälp, provdrift, marknadsundersökningar och liknande. Normalt ska 
dessa utgifter kostnadsföras direkt, men de FoU-kostnader som anses var av väsentligt 
värde för företagets kommande år kan få aktiveras som immateriell tillgång i 
balansräkningen. (Dahlin et al, 1998). Även kostnader för tillverkning av dataprogram 
redovisas här, förutsatt att de tillverkade dataprogrammen är avsedda för försäljning 
(Dahlin et al, 1998). 
 
2. Utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, mönsterskydd och förlagsrätt 

samt liknande rättigheter. 

Detta område är ett stort område även inom civilrätten och behandlar där det rättsliga 
skydd för olika slag av intellektuella prestationer. De centrala områdena är 
varumärkesrätt, firmarätt, panträtt, och mönsterrätt. Varumärkesrätten omfattar skydd 
för varor och tjänster. Denna rätt är av stor betydelse för företagen då den skiljer 
företagets produkter från konkurrenternas. Mönsterskydd innebär att av olika typer av 
design skyddas. (Valentin Rehncrona, 1999). Patenträtten ger skydd till uppfinningar 
som kan tillgodogöras industriellt medan koncession innebär att företagen har rätt att 
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bedriva viss verksamhet. Sådan verksamhet som företagen betalar för att bedriva kan 
vara olje- eller gasåtervinning. Förlagsrätten kommer in då ett företag betalar för 
rättigheter att publicera en bok (Dahlin et al, 1998).  
 
3. Goodwill  

Med goodwill menas de ersättningar som vid förvärv av en rörelse överstiger det 
behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (ÅRL 
4:2). Det är alltså endast goodwill som är förvärvad som får tas upp.  
 
4. Hyresrätter och liknande rättigheter 

Det kan finnas ett värde i att inneha en rättighet till följd av ett arrende- eller 
hyreskontrakt, vilket benämns hyresrätt. De ”liknande rättigheterna” kan innebära olika 
slag av särskilda rättigheter till fast egendom (Dahlin et al, 1998).  
 

5. Förskott som tillhör immateriella anläggningstillgångar 

Vid köp av en immateriell tillgång kan man behöva betala ett visst belopp i förskott, 
vilket får tas upp under immateriella tillgångar (Dahlin et al, 1998). 
 
Ett problem med definitionen av immateriell tillgång är att många tillgångar inte faller 
inom ramen för definitionen och således inte kan redovisas i balansräkningen. Ett 
exempel på detta är personalens kunskap. I ett kunskapsföretag utgör personalen den 
mest värdefulla tillgången (PricewaterhouseCoopers, 2000), men då den inte anses ligga 
helt inom företagets kontroll kan tillgången inte tas upp i balansräkningen och 
finansiella rapporter blir därmed missvisande. Andra faktorer som är av vikt vid 
bedömning av ett företag och dess framtida framgång är kundlojalitet, 
leverantörsrelationer samt tillfredsställelse hos de anställda (Low et al, 1999). Samtliga 
av dessa är viktiga för framtida ekonomisk nytta, men då företaget inte heller här anses 
ha full kontroll över tillgångarna får de inte tas upp i balansräkningen.  

5.2 Egenskaper hos immateriella tillgångar 

Kohler (Schroeder et al, 2001) definierade immateriella tillgångar som tillgångar utan 
fysisk substans och vars värde beror på de rättigheter och den nytta som innehavandet 
av tillgången ger ägaren.  
 
Enligt Lev (2002b) har immateriella tillgångar två karaktäristiska egenskaper, 
”inertness” och ”commoditization”, som gör det svårt att bestämma tillgångarnas värde. 
Att tillgången är ”inert” innebär att den i sig själv varken kan skapa värde eller generera 
tillväxt. Utan interaktion med företagets övriga resurser tappar en immateriell tillgång 
snabbt sitt värde. 
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”Commoditization” avser det faktum att immateriella tillgångar är handelsvaror i 
ekonomin, vilket betyder att konkurrenter kan ha samma möjlighet att komma åt dem. 
Olika läkemedelsföretag har samma tillgång till de bästa läkemedelsforskarna, varje 
återförsäljare kan välja de bästa distributionskanalerna och patent kan köpas in genom 
företagsförvärv. Eftersom konkurrenter har samma tillgång till de immateriella 
tillgångarna kan de inte skapa avsevärda värden i företaget. (Lev, 2002b). Detta leder 
till osäkerhet vad gäller värderingen av den framtida nytta som tillgången tänkas ha. Det 
finns även svårigheter i att koppla samman tillgången till specifika intäkter och 
perioder. Det är nästintill omöjligt att avgöra hur stor del av en intäkt som orsakats av 
den immateriella tillgången respektive hur stor del som orsakats av andra tillgångar. 
(Hendriksen et al, 1992). Immateriella tillgångar kan enligt Hendriksen et al inte 
separeras från det företag som innehar dem. De har värde endast i kombination med 
övriga delar av företaget. 
 
Att de immateriella tillgångarna kan ge upphov till en så stor ekonomisk nytta i 
företaget beror på två faktorer, icke-rivalitet och nätverkseffekter (Lev, 2001). Med 
icke-rivalitet avses det faktum att användandet av tillgången inte hindrar någon annan 
att använda denna vid samma tidpunkt. Detta står i motsats till den rivalitet som råder 
för materiella tillgångar. Under användandet av en materiell tillgång utesluts andra 
möjliga användningsområden, och en alternativkostnad uppstår som motsvarar värdet 
på bästa alternativa användningssätt. Flygplan utgör materiella tillgångar hos 
flygbolagen och deras rivalitet innebär att ett flygplan som flyger en viss sträcka inte 
samtidigt kan utnyttjas någon annanstans för att göra ekonomisk nytta. Å andra sidan 
har vissa flygbolag immateriella tillgångar i form av bokningssystem. Icke-rivaliteten i 
dessa medför att användandet av bokningssystemet inte hindrar att någon annan 
använder det samtidigt, ofta på någon helt annan plats. Alternativkostnaden för att 
använda bokningssystemet är därmed noll. Kostnaden för framtagandet av 
bokningssystemet är stor, men när det är färdigt är kostnaderna små för att utnyttja det. 
Detta är karaktäristiskt för immateriella tillgångar som uppvisar icke-rivalitet, däribland 
forskning och utveckling. Framtagandet av exempelvis läkemedel är en lång och dyrbar 
process medan själva produktionen är mycket billig. Detta leder till att immateriella 
tillgångar ökar avkastningen med volymen på ett annat sätt en de materiella gör. En 
fördubblad produktionsvolym kräver stora investeringar i fabriker och maskiner medan 
motsvarande ökning av sålda läkemedel inte kräver någon ökad utgift för forskning och 
utveckling. De immateriella tillgångarna uppvisar således ofta ökande skalavkastning, 
då ökningen i output överstiger ökningen i input. Rivaliteten hos de materiella 
tillgångarna utgör en begränsning för hur stor ekonomisk nytta som kan uppnås. Nyttan 
hänförbar till de immateriella begränsas bara av marknaden. (Lev, 2001). 
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Den andra faktorn som, enligt ovan, ger de immateriella tillgångarna sin ekonomiska 
nytta är nätverkseffekterna. Nätverk fungerar så, att nyttan att vara med i ett nätverk 
ökar med antalet personer eller företag som är kopplade till det. Exempelvis är nyttan av 
en mobiltelefon begränsad om ingen annan har en mobiltelefon. Att ett nätverk har stor 
nytta för personer och företag leder till att fler ansluter sig till nätverket och därmed 
ökar nyttan ytterligare. Nätverkseffekter uppstår i form av en positiv spiral. Ett företag 
som får ett initialt övertag kan snabbt bli marknadsledande för att användare vill ansluta 
sig till det nätverk de tror har störst chans att nå framgång. Om ett flygbokningssystem 
inom resebranschen får ett initialt övertag i att resebyråerna börjar använda det, kommer 
såväl hotell som biluthyrare ansluta sig till nätverket. I och med detta får 
bokningssystemet ett ännu större övertag. Nätverken är alltså en viktig faktor för ett 
företags framgång. Det är därmed också de immateriella tillgångarna som i allt högre 
grad ligger bakom uppkomsten av det initiala övertaget, exempelvis genom satsningar 
på forskning. (Lev, 2001). 
 
Immateriella tillgångar utgör en stor resurs för företaget, men även en stor risk. Ett 
företag med huvudsakligen immateriella värden är mer sårbart än ett företag vars 
tillgångar till största del utgörs av fabriker, maskiner och mark. Sårbarheten har tre 
bakomliggande faktorer (Lev, 2002a): 
 

1) Nyttan av tillgångarna kan aldrig uteslutande tillägnas ägarna. Det finns alltid 
risk att personalen går över till konkurrenterna eller att unika organisatoriska 
strukturer kopieras av andra, exempelvis just-in-time. 

2) Vissa immateriella investeringar får inte avsedd effekt. Exempelvis når 
majoriteten av läkemedel under utveckling aldrig marknaden. 

3) Värdering av företag med mycket immateriella tillgångar är mycket svårt. Ofta 
på grund av det faktum att immateriella tillgångar är unika och att det därmed 
saknas jämförbarhet med andra. 

 
Graden av sårbarhet beror på vilken typ av immateriella värden företaget har. Värden i 
form av gott rykte och tillit kan försvinna över natten medan exempelvis patent har ett 
mer bestående värde. Ett exempel på sårbarhet hos ett företag med övervägande 
immateriella tillgångar är en undersökning av Lev (2001), som visar att 70 % av unga 
snabbväxande företag skapats av personer som kopierat eller utvecklat innovationer från 
deras tidigare arbetsgivare.  
 
Det faktum att immateriella tillgångar inbegriper ett så stort mått av osäkerhet och 
sårbarhet medverkar till att försvåra värderingen av dem. Det finns risk för en 
godtycklig värdering och därför utesluts tillgångarna ofta från balansräkningen. Andra 
orsaker till att de immateriella tillgångarna inte uppfyller kravet på tillgångar är att de är 
diffusa till sin natur och inte fullständigt separerbara från andra tillgångar. Luddiga 
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äganderätter kan medföra att företaget inte kan utöva full kontroll över tillgången varvid 
tillgångsdefinitionen inte uppfylls. (Lev, 2001) 
 
Immateriella tillgångar kan antingen upparbetas internt eller köpas in externt. Externa 
immateriella tillgångar förvärvas genom transaktioner med andra företag. Ett exempel 
är goodwill som uppstår när ett företag köper ett annat företag till ett pris som överstiger 
dess bokförda värde. Internt genererade immateriella tillgångar uppkommer inom 
företaget och utgörs av bland annat intern goodwill. Till skillnad från externt genererad 
goodwill är den interna goodwillen ofta inte hänförbar till någon identifierbar händelse, 
och definitionen för tillgång uppfylls därmed inte (Høegh-Krohn et al, 2000). Såväl den 
internt som den externt genererade goodwillen representerar framtida ekonomisk nytta 
och det mäts som skillnaden mellan företagets marknadsvärde och dess identifierbara 
nettotillgångar. Det finns många som förespråkar att även den internt upparbetade 
goodwillen ska balanseras. Detta då den i många företag utgör en viktig faktor för 
företagets framgång. Dagens redovisningsregler, som tillåter aktivering av extern, men 
inte intern goodwill är asymmetriska (Wyatt, 2002). Det företag, som internt upparbetat 
goodwillen, tillåts inte aktivera den i balansräkningen, men om företaget skulle bli 
uppköpt får det förvärvande företaget balansera goodwillen som uppstår vid köpet. 
Detta ger upphov till asymmetri då det förvärvande företaget ser ut att ha mer tillgångar 
trots att det bara är reglerna som slår olika mot de båda företagen. Trots den ökade 
betydelsen för internt upparbetade immateriella tillgångar finns det många aspekter som 
tyder på att aktivering av dessa i balansräkningen inte skulle hjälpa intressenter att 
värdera företaget. Enligt AICPA (1994) anser intressenten ofta att immateriella 
tillgångar är för osäkra och väljer därför att utesluta dessa vid bedömning av ett företag. 
En annan motivering som lyfts fram är att en stor del av internt upparbetade tillgångar 
endast används inom företaget och således bara indirekt ger upphov till framtida 
ekonomisk nytta. Den immateriella tillgången blir därmed svår att avskilja och 
kvantifiera. 

5.2.1 Intellektuellt kapital 

Idag är en ungefär en tredjedel av alla företag kunskapsintensiva (Engström, 1999). Med 
kunskapsintensiva företag menas tjänsteföretag som besitter en unik kunskap. Vid 
leverans av tjänster förmedlar företaget den kunskap de innehar, till sina kunder. 
Utmärkande för kunskapsföretagen är att deras produktion inte är standardiserad, den är 
decentraliserad samt bygger i stor utsträckning på personkontakter. Tillgången hos 
kunskapsföretagen är själva kunskapen i sig (mjuka tillgångar), även kallad 
intellektuellt kapital (Engström, 1999). 
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Det intellektuella kapitalet kan delas upp i humankapital och strukturkapital (Engström, 
1999). Humankapitel innefattar all individuell förmåga, kunskap, skicklighet och 
erfarenhet hos företagets anställda. Humankapitalet är inte bara summan av denna 
kunskap utan innefattar även dynamiken och flödet av denna kunskap, det vill säga hur 
denna kunskap förvaltas och förnyas (Edvinsson et al, 1998). Strukturkapitalet utgör 
istället humankapitalets stödjande infrastruktur. Till skillnad från humankapitalet är 
strukturkapitalet mer stabilt och kan ägas, kontrolleras och handlas med. 
Strukturkapitalet innefattar exempelvis de informationsteknologiska systemens kvalitet 
och effektivitet, ägande av databas, företagsimage, patent mm. (Edvinsson et al, 1998).  
 
1992 genomfördes en studie i USA över företags värde, som det uttrycks i 
balansräkningen, och investerares bedömning av dessa värden. Man fann att hos de 
börsnoterade bolagen saknades omkring fyrtio procent av marknadsvärdet i 
balansräkningen, för kunskapsintensiva företag var denna siffra över hundra (Edvinsson 
et al, 1998). Redovisning av intellektuellt kapital syftar till att synliggöra företagens 
sanna värde i deras verksamhet. Det intellektuella kapitalet värderas till skillnaden 
mellan företagets uppfattade värde och det bokförda värdet. Ännu finns ingen 
gemensam metod för att göra att det intellektuella kapitalet synligt för utomstående, 
vilket är till skada för aktieägare och övriga intressenter. För alla privata aktiesparare 
som endast har tillgång till företagets prospekt eller årsredovisning är systemet klart 
orättvist då det är i stort sett omöjligt för dem att skaffa sig den nödvändiga information 
som krävs för att göra en korrekt värderingar av företag. Den information som krävs kan 
inte utläsas ur årsredovisningen. (Edvinsson et al, 1998). 
 
Under de senaste decennierna har gapet mellan de börsnoterade företagens bokförda 
värde och marknadsvärde blivit allt större. Det gör att redovisningen allt mer saknar 
betydelse vid värdering av företag (Edvinsson et al, 1998). Från många håll börjar det 
efterfrågas att de kunskapsintensiva företagens resurser faktiskt bör åskådliggöras i 
balansräkningen. När tillverkningsföretagen får balansera sina införskaffade materiella 
anläggningstillgångar anser en del att även kunskapsintensiva företag ska få göra 
detsamma med sitt kunskapskapital.  
 
Engström (1999) jämför det intellektuella kapitalen med en nyförvärvad och balanserad 
lastbil som redan representera ”mjuka värden” i form av utveckling och 
kunskapsinhämtning hos lastbilstillverkaren. Han menar att de senare åren har den 
svenska redovisningslagstiftningen anpassats till ett mer aktieägarorienterat synsätt och 
en strävan efter en ”rättvisande bild” av företagen. Det borde göra att också det ”mjuka 
värdena” börjar avspeglas i redovisningen. Han anser därmed att en mer rättvisande bild 
av företagen skulle uppnås jämfört med idag. I och med att kunskapsföretagen inte får 
balansera sitt intellektuella kapital är det svårt att jämföra kunskapsföretag med 
tillverkningsföretag med avseende på nyckeltal. Skulle istället en investering i mjuka 
värden kunna matchas med framtida vinstgenereringar skulle sådana investeringar 
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kunna balanseras och skrivas av under sin nyttjandeperiod. Detta skulle få en följd av att 
en möjlig jämförelse mellan kunskapsföretag med tillverkningsföretag går att uppnå.  
 
Det finns dock flera stora problem med att införa aktivering av intellektuellt kapital. 
Utmärkande för humankapital är att det är en resurs så länge det är verksamt i bolaget. 
De anställda är en lättflyktig tillgång som snabbt kan utgöra en belastning för företaget. 
De kan snabbt sluta sin anställning, ta med sig kunskaper, idéer och kundkontakter, och 
i stället bli en konkurrent som lätt skulle kunna kan skada företaget. För att en 
aktivering av humankapital ska bli aktuellt skulle en riskanalys av företaget krävas samt 
analys av kapitalets framtida värde. Genom en frivillig redovisning av 
kunskapsföretagens tillgångar i form av humankapital kan ändå intressenter få en god 
insikt i var företagets tillgångar finns. (Engström, 1999). 

5.3 Redovisning av immateriella tillgångar 

5.3.1 Aktivering 

För att en immateriell tillgång ska få balanseras krävs att den, enligt RR 15, ligger inom 
företagets kontroll till följd av tidigare inträffad händelse samt förväntas ge företaget 
ekonomiska fördelar i framtiden. Ett problem vad gäller immateriella tillgångarna är, 
som nämnts tidigare, att de kan vara svåra att skilja från de materiella tillgångarna, då 
de endast existerar i kombination med de materiella tillgångarna i företaget. Därför kan 
dessa tillgångar ses som det residualvärde som uppstår efter att alla materiella tillgångar 
tagits bort (Hendriksen et al, 1992). I praxis har immateriella tillgångar mest kommit att 
bestå av inköpta tillgångar, dels via direkt köpta tillgångar så som patent och 
hyresrätter, dels genom företagsförvärv, där det köpta bolaget upplösts – goodwill 
(Lönnqvist, 1998). Enligt ÅRL 4:2 får utgifterna för immateriella tillgångar aktiveras 
om utgifterna kan anses ha väsentligt värde för företaget i framtiden. Enligt RR 15 p.19 
är det inte tillräckligt att en immateriell tillgång definieras enligt ovan för att få kunna 
aktiveras, utan dessutom krävs:  
  

En immateriell tillgång skall redovisas i balansräkningen när: 
a) Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 

tillgången kommer att tillföra företaget 
b) Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 
Ett företag kan själv upparbeta immateriella tillgångar och aktivera dessa, men denna 
möjlighet är omgärdad med strikta regler. Exempel på en sådan tillgång är kostnaderna 
för forsknings- och utvecklingsarbete. Det svåra med dessa kostnader är de ofta har 
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svårt att uppfylla det så kallade nyttokriteriet, som innebär att företaget med säkerhet 
ska kunna fastställa att ett FoU-arbete kommer att generera framtida merintäkter eller 
kostnadsbesparingar. Utgifterna ett företag har för forskning och utveckling ska därmed 
som regel kostnadsföras då de uppstår (RR 15).  
 
I rekommendationen skiljs mellan forskningsfas och utvecklingsfas. Utgifterna som 
läggs ned under forskningsfasen får inte aktiveras utan ska kostnadsföras då de 
uppkommer, då dessa kostnader anses vara för osäkra beträffande de framtida 
ekonomiska fördelarna. De utgifter som nedlagts under utvecklingsfasen tillåts däremot 
att aktiveras om de ekonomiska fördelarna kan beräknas med rimlig säkerhet. Under 
vilka förhållanden som utvecklingskostnaderna får balanseras framgår av 
rekommendationen. (Smith, 2000). 
 
Tidigare har företag undvikit att aktivera utgifterna för upparbetade immateriella 
tillgångar även då gällande regler tillåtit detta (Smith, 2000). Det finns faktorer som 
hämmar företags intresse av att aktivera kostnader som immateriella tillgångar, 
nämligen redovisningens koppling till beskattningen. Ett företag som redovisar 
exempelvis FoU-arbetet som en kostnad direkt, får en vinst (och därmed också skatt) 
som blir lägre redan det första året. Om företaget istället aktiverar kostnaderna för 
arbetet, och skriver av det under en femårsperiod, så sprids skattereduktionen ut under 
de kommande fem åren. (Lönnqvist, 1998). De företag som gått med förlust har istället 
haft en tendens att ”upptäcka” immateriella tillgångar (Smith, 2000). Skulle 
skattereglerna vara frikopplade från redovisningen skulle företagen kunna aktivera detta 
arbete utan att det för den skull leder till en tidigareläggning av skattekostnader 
(Lönnqvist, 1998). 
 
Att avstå från att balansera utgifter i syfte att skjuta upp skatten kan komma i konflikt 
med den civilrättsliga lagstiftningen, vilket gäller framför allt i mindre bolag. När 
företag startar en verksamhet har de ofta stora kostnader och inledningsvis går de 
vanligen med förlust. Om en del av utvecklingskostnaderna inte skulle få aktiveras kan 
de bli likvidationsskyldiga (förlusterna blir därmed mindre och det egna kapitalet större) 
(Smith, 2000). 
 
En annan tänkbar anledning till att företagen skulle föredra att kostnadsföra är att de vill 
undvika stora immateriella poster i balansräkningen, något som av utomstående kan 
uppfattas som en tom tillång förknippat med stor osäkerhet. 
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5.3.2 Värdering 

Allmänt för anläggningstillgångar gäller att de ska tas upp som tillgångspost i 
balansräkningen till det belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv. Utöver 
anskaffningsvärdet ska de kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in, 
samt en skälig del av de indirekta kostnaderna. Motsvarande värdering gäller även de 
immateriella anläggningstillgångarna (ÅRL 4:2-3). Hur mycket en skälig andel uppgår 
till har överlämnats till praxis (Thorell, 1996). 
 
I RR 15 preciseras vilket anskaffningsvärde som ska tas upp och balanseras till exempel 
vid internt upparbetade immateriella tillgångar. Det finns svårigheter med att värdera en 
internt upparbetad immateriell tillgång. Det är ofta svårt att identifiera vid vilken 
tidpunkt tillgången uppkommer samt att på ett tillförlitligt sätt värdera 
anskaffningsvärdet. Enligt RR 15 p.54 innefattar anskaffningsvärdet samtliga utgifter 
som kan kopplas direkt till tillgången och de som på ett rimligt sätt kan hänföras därtill, 
samt de utgifter som krävs för att tillgången ska kunna användas. 
 
Om en immateriell tillgång anskaffas i samband med ett företagsförvärv, jämförs det 
pris man betalar för företaget med de tillgångar som förvärvats och de skulder som 
övertagits. Skulle priset på bolaget vara större än värdet på nettotillgångarna redovisas 
mellanskillnaden som goodwill. Goodwillen kan ses som en extra framtida vinst som 
den köpta verksamheten kommer att generera, det kan vara exceptionellt kompetent 
personal, välutvecklade marknadskontakter eller liknande. (Lönnqvist, 1998). Enbart 
förvärvad goodwill får tas upp som anläggningstillgång, det vill säga övervärden som 
upparbetas inom bolaget får alltså inte tas upp som goodwill.  
 
En patenträtt är en i lag skyddad rätt till utnyttjande av en uppfinning. Uppfinningen kan 
ha utvecklats av företaget själv eller köpts in utifrån. Kostnaden för patenten tas upp 
som immateriell tillgång då den är avsedd att användas i företagets verksamhet. Vid köp 
är inköpspriset detsamma som anskaffningsvärdet. Om ett patent har upparbetats inom 
ett företag, kan aktivering endast ske om utgifterna för de experiment som lett till 
uppfinningen, kan avskiljas från övriga driftskostnader. Pågår uppfinningsverksamheten 
under flera år bör utgifterna kostnadsföras direkt. (Dahlin et al, 1998). 
 
Kostnader som ett företag haft för att köpa en rättighet, exempelvis rättigheten att 
publicera en bok får tas upp som tillgång i balansräkningen, som förlagsrätt. 
Avskrivningstiden bestäms utifrån företagets bedömda nytta av rätten, och inte utifrån 
kontraktstiden. (Dahlin et al, 1998). 
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Det kan finnas ett värde för företag till följd av arrende- eller hyreskontrakt. Det värde 
som de i sådana fall får ta upp som tillgång är i balansräkningen är kostnaderna som 
företaget haft i samband men att kontraktet övertogs. Övriga kostnader, så som 
inredningskostnader av lokalerna, måste kostnadsföras direkt (Dahlin et al, 1998). 
 
Har ett företag som tillverkar dataprogram, utgifter som kommer att innebära ett stort 
värde för företaget i framtiden får de bokföras som tillgång i balansräkningen. 
Aktiveringen får ske från den tidpunkt då programmet anses vara kommersiellt gångbart 
och till ett maximalt värde som motsvarar de bedömda framtida intäkterna. (Dahlin et 
al, 1998). 
 
Hos användaren av dataprogram ska i regel utgifterna för dessa kostnadsföras löpande 
på grund av att användningen sällan är längre än tre år. Om programmen är 
skräddarsydda för företaget kan dock kostnaderna för dessa balanseras, under 
förutsättning att den beräknade livslängden överstiger tre år (Dahlin et al, 1998). 

5.3.3 Avskrivning 

Enligt ÅRL 4:4 presumeras att den ekonomiska livslängden och därmed 
avskrivningstiden är högst fem år för en immateriell tillgång. Om en längre livslängd 
kan fastställas, kan den tillämpas och skälen till detta ska anges i not. Enligt förarbetena 
till lagen ville man inte ange en maximal avskrivningstid, då man var rädd att denna tid 
i stället skulle bli praxis (Thorell, 1996). En maximal avskrivningstid brukar var 20 år, 
men även där finns undantag (RR 15 p.64). 
 
Det finns olika metoder för avskrivningar som kan användas och som systematiskt 
fördelar det avskrivningsbara beloppet över nyttjandeperioden, till exempel linjära, 
degressiva och produktionsberoende avskrivningar. Linjär avskrivning innebär ett fast 
årligt avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden. Den degressiva avskrivningen 
innebär minskande avskrivningsbelopp över nyttjandeperioden. Och slutligen bestäms 
den produktionsberoende avskrivningen på basis av den förväntade användningen eller 
produktionen. Den metod som ska väljas är den som bäst speglar hur tillgångens 
ekonomiska värde förbrukas för företaget. (RR 15 p.74). 
 
Enligt RR 15 p.64 ska det avskrivningsbara beloppet fördelas över nyttjandeperioden, 
som, om inte annat kan bevisas, får vara högst 20 år. I Atlas Copcos årsrapport för 1999 
kan man läsa att det finns starka skäl för att förlänga avskrivningstiden på goodwill så 
den överstiger 20 år. Ett skäl till förlängd avskrivningstid, anser de, är att en mer 
rättvisande bild av företaget uppstår på den finansiella marknaden. Ett annat motiv är 
konkurrensskäl. Atlas Copco verkar i en internationell miljö och har flera utländska 
konkurrenter, och det är nödvändigt att tillämpa regler som stämmer överens med 
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utlandets regler. I USA tillåts idag en avskrivningstid på 40 år (Rundfeldt, 1999), vilket 
Atlas Copco anser även borde gälla i Sverige. Om en förändring från 20 års 
avskrivningstid förlängdes till 40 år skulle Atlas Copcos resultat per aktie förbättras från 
9:68 till 11:50 kronor (Rundfeldt, 2001). Enligt RR 1:00 krävs dock specifika skäl till 
varför en längre avskrivningstid ska tillåtas. Internationellt sett har 
goodwillavskrivningarna skiljt sig mycket åt. Exempelvis tillåter EG fortfarande att 
goodwill skrivs av mot det egna kapitalet. Inte ens i Europa är tiden för avskrivningar 
ännu enhetliga. I Frankrike och Storbritannien tillåts längre avskrivningstid än 20 år. 
(Rundfeldt, 2001). Harmonisering av reglerna pågår. 
 
Patent är skyddade i maximalt 20 år. Den tekniska utvecklingen för ofta med sig att en 
patenterad uppfinning förlorar sitt verkliga värde långt innan patenttiden utlöpt. Normalt 
uppgår avskrivningstiden till mellan fyra och tio år. Huvudregeln är dock fem år som 
för övriga immateriella tillgångar (Dahlin et al, 1998).  
 

Utgiften för mönsterskydd bör skrivas av på fem år, då det normala är att skyddet inte 
förlängs efter femårsperioden som skyddet gäller. Avskrivningstiden för en förlagsrätt 
bestäms utifrån företagets bedömda nytta av rätten, och inte utifrån kontraktstiden. 
(Dahlin et al, 1998). 
 
Avskrivningen bör inte vara längre än fem år för de kostnader ett företag haft i samband 
med att kontraktet för arrende- eller hyreskontrakt övertogs, trots att kontraktet kan löpa 
under längre tid. (Dahlin et al, 1998). 
 
Det är här också viktigt att uppmärksamma den skattemässiga avskrivningen och hur 
den skiljer sig från den redovisningsmässiga. Alla immateriella tillgångar som nämnts 
ska skrivas av på samma skattemässiga sätt som inventarier. Det innebär att oavsett hur 
de redovisningsmässigt (planenligt) skrivs av ska den enligt skattereglerna skrivas av 
under en femårsperiod. Här kan väljas mellan 30-procentsregeln och 20-procentsregeln. 
Den planenliga avskrivningen påbörjas då tillgången tas i bruk, men den skattemässiga 
avskrivningen påbörjas då tillgången är levererad till företaget. (Dahlin et al, 1998, 
Lodin et al, 1998). 

5.3.4 Omvärdering 

Reglerna för nedskrivning av immateriella tillgångar regleras i ÅRL 4:5 och gäller såväl 
immateriella som materiella tillgångar. I Redovisningsrådets utkast om nedskrivningar 
(RR 17) kan man läsa mer konkret om vad som gäller. Där anges hur en ett företag ska 
pröva tillgångars redovisade värde, hur återvinningsvärdet ska fastställas och när en 
nedskrivning ska göras.  
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Enligt RR 17 p.84 ska en värdering av återvinningsvärdet göras vid varje räkenskapsårs 
utgång, det gäller dock endast för immateriella tillgångar som inte är färdiga att 
användas samt de tillgångar som har en avskrivningstid på längre än 20 år. Då det inte 
längre finns skäl till nedskrivning ska den återföras. (ÅRL 4:4).  
 
I de nyligen införda reglerna vad gäller nedskrivningar har det blivit svårare för 
företagen att undvika nedskrivningar på goodwill vid exempelvis en konjunktursvacka. 
Enligt RR 17 ska numera en nedskrivning göras så fort det finns anledning att anta att 
värdet på en goodwillpost minskat i värde. Skulle det verkliga värdet på balansdagen 
överstiga det bokförda, får en immateriell till skillnad från en materiell eller finansiell 
tillgång inte skrivas upp (ÅRL 4:6). Orsaken till detta är att det finns en alltför stor 
osäkerhet vad gäller de immateriella tillgångarnas marknadsvärde samt nyttjandevärde 
(Smith, 2000).  
 
I de nya reglerna från IAS finns argument för att tillåta en uppskrivning samt 
marknadsvärdering av dessa tillgångar, då en aktiv marknad finns, vilket även kommer 
tas upp i 5.4. Exempel på tillgångar på en aktiv marknad som skulle bli aktuella är 
exempelvis överlåtbara rättigheter som landningsrättigheter på Heathrow samt 
mjölkkvoter inom EU (Smith, 2000). 

5.4 IAS 38 

5.4.1 Historik 

De internationella redovisningsstandarderna har sitt ursprung från 1966. Då lades ett 
förslag fram om att etablera en internationell redovisningsgrupp bestående av Institute 
of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW), American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA) och Canadian Institute of Chartered Accountants 
(CICA). Resultatet av detta förslag blev 1967 Accountants International Study Group 
(AISG), som med sina artiklar inom redovisningsområdet gjorde omvärlden medveten 
om redovisningsförändringar som behövde anammas. Utvecklingen ledde i mars 1973 
till att ett internationellt redovisningsorgan kom till - International Accounting 
Standards Committee (IASC). IASC publicerade mellan 1973 och 2001 International 
Accounting Standards (IAS), vars syften var att snabbt kunna anpassas och 
implementeras världen över5. I april 2001 genomfördes en omorganisation och idag 
heter organet International Accounting Standards Board (IASB), med uppdraget att 
sammanföra världens olika redovisningsprinciper. De standarder som utarbetas av IASC 

                                                 
5 http://194.143.187.55/iasknowledge/framesets/iasonline/iashistory.htm, 20021115, 11.03 
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har övertagits av IASB och de nya som utvecklas av IASB benämns International 
Financial Reporting Standards (IFRS) (FAR, 2002, s.971). 
 
Steget mot en mer rättvisande bild och underlättad jämförelse mellan företag inom EU 
har tagits, då beslutet om att alla börsnoterade företag skall redovisa efter de 
internationella redovisningsprinciperna, IAS, från och med 2005 
(PricewaterhouseCoopers, 2002). Företag har idag ofta verksamhet över de nationella 
gränserna och det är därför av vikt att det inom gemenskapen finns likvärdiga 
minimikrav på hur ekonomisk information skall utformas (exempelvis lika 
värderingsprinciper) samt hur informationen skall utlämnas (Europeiska 
Gemenskapernas Kommission, 2001). 

5.4.2 Övergripande innehåll 

IAS 38 behandlar immateriella tillgångar med undantag för finansiella tillgångar, 
försäkringskontrakt, mineralrättigheter och utforskande respektive extraktionen av 
mineraler och andra ickeproduktiva resurser. Standarden blev antagen i juli 1998 och får 
användas från och med juli 1999. (IAS 2001, s.1072 p.1,15). De senaste två årtiondena 
har investeringar i och beaktandet av immateriella tillgångar ökat drastiskt, vilket lett till 
noggrant utformade regler i IAS 38 (IASB, 2002).  
 
Huvuddragen i IAS 38 är att en immateriell tillgång ska balanseras om och endast om 
tillgången uppfyller definitionen av immateriella tillgångar (IAS, 2001, s.1087 p.19, 
IASB, 2002): 
 

• Identifierbar tillgång som kontrolleras av företaget och kan särskiljas från 
företagets goodwill.  

• Framtida ekonomiska fördelar kommer med stor sannolikhet att uppstå och flyta 
in till företaget. 

• Anskaffningsvärdet på tillgången kan beräknas tillförlitligt 
 
Definition gäller oberoende om den immateriella tillgången är förvärvad externt eller 
internt (IAS, 2001, s.1072 p.3). Om ovanstående kriterier inte kan uppfyllas kräver IAS 
38 att tillgången kostnadsförs när utgiften uppstår. I standarden framgår det att 
forskningskostnader inte får tas upp som immateriell tillgång. Detsamma gäller för 
”start-up costs”, utbildningsverksamhet och åtgärder som gynnar försäljning (IAS, 
2001, s.1073 p.6). IAS 38 förbjuder företag att balansera internt genererad goodwill, 
varumärken, kundförteckningar och publicerade artiklar (IAS, 2001, s.1072 p.4). 
Undantagsvis kan dock vissa utvecklingsprojekt få balanseras, som exempelvis internt 
upparbetade mjukvaruprogram (IAS, 2001, s.1092-1093 p.45, 47). 
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Tillgångar som har klassificerats som immateriella ska värderas under någon av två 
mätmetoder: 
 

• Huvudprincipen är att anskaffningsvärdet minus avskrivningar och 
värdeförsämringar används (IAS, 2001, s.1098 p.63); 

• Alternativ mätmetod är att marknadsvärdet minus efterföljande 
avskrivningar och värdeförsämringar. Denna metod får endast användas om 
marknadsvärdet på tillgången kan uppskattas med referens till en aktiv 
marknad. (IAS, 2001, s.1098 p.64). Kravet på att en aktiv marknad är att 
handel med liknade produkter finns, med intresserade köpare och säljare. 
Dessutom måste priserna på tillgången vara tillgängliga (IAS, 2001, s.1083 
p.7). Aktiva marknader anses vara sällsynta för immateriella tillgångar (IAS, 
2001, s.1099 p.67). 

 
Nyttjandeperioder för immateriella tillgångar ska bestämmas utifrån ett företags bästa 
uppskattning av vad som anses vara rimligt. En oändlig nyttjandeperiod är inte tillåten 
och standarden gör antagandet att nyttjandeperioden från och med anskaffningsdagen 
inte överstiger 20 år. IAS 38 medger, i sällsynta fall, att en nyttjandeperiod överstigande 
20 år kan godtas vid övertygande bevis om att så är fallet. Företaget ska då avskriva den 
immateriella tillgången med bästa uppskattningen angående tillgångens livstid. 
Dessutom krävs att tillgången årligen testas för värdeförsämringar, i överensstämmelse 
med IAS 36; Impairment of Assets. Förklaringar till varför omvärderingar utförts och 
avgörande livslängdfaktorer måste anges. Detta möjliggör för intressenter att utläsa 
nödvändig information för att få en helhetsbild av ett företags immateriella tillgångar. 
Ett annat krav som framgår av IAS 38 är att utvecklings- och forskningsbelopp som 
kommer att kostnadsföras under perioden skall beskrivas i en not. (IAS, 2001, s.1101, 
p.79, 83, 99). 
 
Restvärdet på en immateriell tillgång antas enligt standarden vara noll, med undantag 
om avtal med utomstående köpare av tillgången finns i slutet av dess nyttjandeperiod. 
Ytterligare ett undantag är om en aktiv marknad kan garanteras så att restvärdet kan 
fastställas utifrån marknadsvärdet, och att marknaden existerar vid slutet att tillgångens 
nyttjandeperiod. (IAS, 2001, s.1104 p.91). 
 
För att undvika möjligheten till redovisningsarbitrage vid företagsförvärv är IAS 22 
Business Combinations (som behandlar rekommendationer kring företagsförvärv), och 
IAS 38 Intangible Assets utformade på samma sätt. Det vill säga att vid företagsförvärv, 
där moderföretaget vill balansera goodwillen som immateriell tillgång eller vice versa, 
blir följden gällande redovisningskraven (nyttjandeperioder, värderingsprinciper etc.) 
desamma. (IASB, 2002). 
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5.4.3  RR 15:s överrensstämmelse med IAS 38 

Redovisningsrådets rekommendationer (RR) utvecklas med IAS som utgångspunkt. 
Basen för rekommendationerna är den föreställningsram för redovisning som IASC har 
beskrivit i Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. 
Avvikelser mellan RR och IAS skall endast förekomma om den svenska lagstiftningen 
förhindrar att IAS kan följas eller om andra starka skäl till avvikelse finns. IAS tillåter 
ofta fler än en redovisningsprincip exempelvis IAS 38, där det finns såväl en 
huvudprincip för värdering av immateriella tillgångar (anskaffningsvärdet), och en 
alternativmetod (marknadsvärdet). RR:s norm är att endast en av alternativen anges med 
syftet att öka jämförbarheten företag emellan. (FAR, 2002, s.613-614). 
 
Till stora drag överrensstämmer RR 15 Immateriella tillgångar med IAS 38 Intangible 
Assets, men med ett fåtal undantag. En stor skillnad mellan rekommendationerna är att 
IAS 38 tillåter företag att värdera tillgångarna till marknadsvärden om en aktiv marknad 
finns för tillgången. Denna möjlighet ges inte i RR 15 då värderingsprincipen inte är 
förenlig med ÅRL. Ett annat undantag är att några begreppsdefinitioner som RR 15 
anger men inte IAS 38. Dessa är återvinningsvärde, nyttjandevärde och 
nettoförsäljningsvärde och finnes i RR 15 punkt 107 (FAR, 2002, s.822).  
 
ÅRL säger att den ekonomiska livslängden för en immateriell tillgång ska anses vara 
maximalt fem år, om inte en längre nyttjandeperiod kan fastställas med rimlig grad av 
säkerhet (FAR, 2002, s.291). Om längre nyttjandeperiod tillämpas måste skälen till 
detta anges i en not. ÅRL:s regler har införts i RR 15. Skillnaderna mellan 
rekommendationerna är att IAS 38 inte förespråkar en maximal livslängd på fem år utan 
har infört maxgränsen 20 år. Redovisningsrådet har tagit ställning till både ÅRL:s regler 
och IAS uppfattning. (FAR, 2002, s.822, p.107). 
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6 Kritik mot dagens redovisning och 
alternativa redovisningsmetoder 
gällande immateriella tillgångar 

Detta kapitel redogör för den kritik som finns mot dagens redovisningsregler och 

rekommendationer. Olika åsikter och ståndpunkter belyses vad gäller aktivering 

respektive kostnadsföring av olika typer av immateriella tillgångar. Alternativa 

redovisningsmetoder diskuteras i syfte att minska informationsasymmetrin. 

6.1 Allmänt 

Dagens redovisningsregler och rekommendationer ger begränsat utrymme för aktivering 
av immateriella tillgångar. Eftersom dessa har fått större betydelse i takt med ett ökat 
antal tjänste- och kunskapsföretag, anser många att årsredovisningen inte längre ger en 
rättvisande bild av företagen (Hussein et al, 2002). För många kunskapsföretag är 
skillnaden mellan dess marknadsvärde och bokförda värde stort. Detta är ett resultat av 
att en stor del av företagens immateriella tillgångar inte uppfyller kriterierna för 
aktivering. Howell (2002) uttrycker i en artikel ett stort missnöje med dagens 
redovisning: 
 
”Nu, när immateriella tillgångar blivit så centrala och betydelsefulla, resulterar 

kostnadsföringen, istället för aktivering och avskrivning över tiden, i en absolut 

nedbrytning av matchningsprincipen, som är bokföringens hjärta. Ekonomin har 

ändrats, redovisningspraxis måste också ändras” (Fritt översatt). 
 
För att informationen ska bli användbar för analys och beslutsfattande i dagens 
kunskapssamhälle anser Howell (2002) att redovisningsregler måste ändras så att även 
immateriella tillgångar kan aktiveras och avskrivas. Detta för att kostnader ska kunna 
matchas med intäkter men även för att företagets bokförda värde ska spegla dess 
egentliga förutsättningar. 
 
Enligt Low et al (1999) utgör uppfinningar, kundlojalitet och personalens 
tillfredsställelse de bästa förutsättningarna för företagets fortsatta framgång. Vid 
samgåenden och uppköp fokuseras det på immateriella tillgångar som teknologi, 
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marknadsandelar och anställda. Utifrån detta anser bland andra Low et al (1999) att 
dagens redovisning inte speglar de områden som är mest relevanta vid bedömning av ett 
företag. I likhet med Howell anser därför Low et al att nya tillförlitliga sätt att mäta 
immateriella tillgångar måste hittas. 
 
Att förvalta företagets tillgångar på bästa sätt är en av företagets uppgifter. Det kan 
emellertid bli problem när många av tillgångarna inte redovisas i balansräkningen utan 
är osynliga. Därmed kan sägas att en balansräkning har två delar, en synlig och en 
osynlig del (se figur 1). Den synliga delen representerar företagets materiella tillgångar 
och kan utläsas ur balansräkningen. Den osynliga delen utgörs av de immateriella 
tillgångarna som vanligen inte synliggörs i en traditionell balansräkning. (Sveiby, 
1995). De osynliga immateriella tillgångarna (intellektuellt kapital) kan delas in i intern 
struktur (patent, datasystem med mera), extern struktur (relationer med kunder, 
varumärken, image) samt personalens kompetens. Sveiby (1995) anser att investeringar 
i såväl materiella som immateriella tillgångar har som syfte att nå långsiktig lönsamhet 
och det därför torde vara rimligt att också betrakta kostnader för FoU som en 
investering 

Kassa

Kundfordringar

Datorer och kontor

Intern struktur

Extern struktur

Personalens 
kompetens

Materiella tillgångar

Immateriella tillgångar

Kassa

Kundfordringar

Datorer och kontor

Intern struktur

Extern struktur

Personalens 
kompetens

Materiella tillgångar

Immateriella tillgångar

 
Figur 1. Balansräkningens synliga respektive osynliga delar. (Egen bearbetning av 

Sveiby, 1995). 
 
Svårigheten att bedöma en tillgångs framtida nytta, i form av intäkter, är en viktig orsak 
till att många immateriella värden lämnas utanför balansräkningen. Även om sambandet 
mellan intäkter och den immateriella tillgången senare blir uppenbart får tillgången inte 
aktiveras i efterhand. Detta ger, enligt Høegh-Krohn et al (2000), upphov till att ett 
företags verkliga situation inte speglas i balans- och resultaträkning. För att minska den 
missvisande informationen föreslår de att tillgångar som uppfyller definitionen på 
immateriell tillgång, men som kostnadsförts på grund av osäkerhet gällande framtida 
ekonomiska intäkter, skall balanseras vid ett senare tillfälle om sambandet mellan 
tillgång och intäkter blir tydligt. Detta skulle ge större utrymme för företag att aktivera 
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kostnader för bland annat utveckling och varumärken och en mer rättvis bild skulle 
uppstå.  

6.2 Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling är immateriella tillgångar som är viktiga för företagets 
framtida intäkter. Enligt Lev (2001) motsvarar en dollar spenderad på forskning och 
utveckling, två dollar i ökade intäkter. Den största ökningen står basforskningen för 
(75%), medan produktutvecklingens andel är lägre (25%). Företagens fortsatta 
överlevnad kräver investeringar i forskning och utveckling. Det är den nya kunskapen 
forskningen utmynnar i, som ger nya affärsmöjligheter och fortsatt vinstpotential. 
Denna typ av information bör därför komplettera den traditionella årsredovisningen 
genom en redogörelse för vad företagets investeringar i FoU väntas resultera i, samt 
kostnaderna för dessa. Det skulle också vara önskvärt att kunna utläsa investeringsnivån 
år från år i företaget. (Arbetsgruppen Konrad, 1990). Vad som ingår i FoU i 
kunskapsföretag är inte helt lätt att ange men man kan tänka sig mjukvara till datorer 
som säljs på marknaden. 
 
Trots forskningens stora bidrag till företagets tillväxt får den inte tas upp i 
balansräkningen enligt rådande regler. Lev (2001) föreslår därför att andra mått skulle 
kunna vara aktuella för att bidra till en mer rättvis bild av företaget, däribland mått som 
bygger på antal patent företaget registrerat under ett år. Detta torde vara ett relevant 
mått då undersökningar visat att antal patent är starkt kopplat till nedlagda kostnader för 
forskning och utveckling (Lev 2001). På detta sätt kan intressenter få en uppfattning om 
ett företags utvecklingspotential. 

6.3 Internt upparbetad goodwill 

Jenkins rapport (AICPA, 1994) klargör den asymmetri som uppstår till följd av att 
internt upparbetad goodwill inte får aktiveras, till skillnad från den externa goodwill 
som uppkommer vid uppköp av företag. Det förvärvande företaget får aktivera 
goodwillen och kommer att framstå bättre än ett företag som själv upparbetat den. Detta 
ger upphov till ett försvårande moment vid jämförelse mellan företag, då endast det 
företag som växer till följd av företagsförvärv får aktivera de vinstförväntningar 
företaget har på sitt förvärv. Vinstförväntningarna motsvaras vanligen av de ”mjuka 
tillgångarna”. (Engström, 1999). Detta tankesätt kan te sig underligt då samma 
tillgångar inte får aktiveras om förvärvet inte ägt rum. Detta förklaras med att det 
förvärvade företaget i och med förvärvet har exponerats och värderats på en öppen 
marknad, varför värderingen kan anses vara tillförlitlig (Engström, 1999).  
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6.3.1 Intellektuellt kapital 

Den internt upparbetade goodwillen består bland annat av intellektuellt kapital. Att 
utesluta detta från balansräkningen kan få ogynnsamma konsekvenser för företagen. Det 
finns risk för kortsiktigt tänkande, att företagen minskar på utbildning i syfte att minska 
kostnaderna, och inte ser till den framtida nytta den ökade kunskapen i företaget kan ge 
upphov till. Hade humankapitalet tagits upp i balansräkningen hade utbildningen setts 
som en tillgång, och företaget hade uppmuntrats att agera mer långsiktigt (Bergstrand, 
1993). 
 
Det är många som förespråkar att humankapital måste aktiveras för att ge en rättvisande 
bild av ett företag, men det finns även de som anser motsatsen. Då en stor portion 
godtycke finns vid värdering av humankapital riskerar årsredovisningarna att bli 
subjektiva och bilden av företaget än mindre rättvisande. Arbetsgruppen Konrad (1990) 
menar att andra mått än de finansiella kunde vara av värde vid bedömning av företag. 
Nyckeltal såsom utbildningsgrad, beläggning och andel personer som genererar intäkter 
till företaget, skulle kunna ge upplysning om värden i företaget som trots att de inte 
faller inom ramen för immateriell tillgång anses ha stor betydelse för företagets framtid. 
 
Det finns företag i Sverige som valt att redovisa det intellektuella kapitalet, ett av dessa 
är försäkrings- och finansbolaget Skandia. De gav, som ett av de första bolagen i 
världen 1995, ut en årsredovisning som även täckte det intellektuella kapitalet. 
Redovisningen syftar till att synliggöra det intellektuella kapitalet och omfattar 
finansfokus, kundfokus, processfokus, förnyelse- och utvecklingsfokus samt 
humanfokus (Edvinsson et al, 1998).  
 
Finansfokus tar upp hur de traditionella finanserna förhåller sig till det intellektuella 
kapitalet och hur de traditionella finansiella dokumenten förändras. Exempel på 
finansiella mått är intäkt/anställd, marknadsvärde, direkt avkastning (Edvinsson et al, 
1998). Kundfokus redovisas i syfte att fånga ”den nya verkligheten hos effektiva och 
intelligenta relationer mellan företag och kund” (Edvinsson et al, 1998). Några av 
måtten för humanfokus är marknadsandel, telefontillgänglighet och årlig försäljning per 
kund. Processfokus behandlar hur teknologin kan stödja värdeskapandet i företaget. 
Mått de använder sig av är administrativa kostnader, totala intäkter, kontakt som 
registreras utan fel samt IT-personal/total personal. För att fånga företagets förnyelse 
och utvecklingsförmåga används ett förnyelse- och utvecklingsfokus där mått som andel 
utbildningstimmar, kundbas och kundpotential samt patentansökningar ingår 
(Edvinsson et al, 1998). Till sist redogörs för humankapitalet där Skandia vill få fram 
den mänskliga dimensionen som får företagets alla aktiviteter att fungera. Här har man 
exempelvis redovisat motivationsindex, personalomsättning och utbildningskostnad per 
anställd. (Edvinsson et al, 1998). 
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Det är inte enbart humankapital som ger ogynnsamma konsekvenser för företagen vid 
värdering av dessa. Som tidigare nämnts är ett företags strukturkapital något som kan 
kontrolleras och handlas med (ovan s.27). I denna typ av investering skapas system, 
rutiner och nätverk. Syftet är att skapa möjligheter för företagen att strukturera 
hanteringen av större affärsvolymer samt att göra företaget mindre känsligt för 
personalavhopp och förlust av kunder. (Arbetsgruppen Konrad, 1990). 

6.4 Reglernas utformning 

Redovisningsregler och rekommendationerna för immateriella tillgångar är uppbyggda 
av strikta regler i RR 15 och IAS 38. En motsats till dessa strikta regler och 
rekommendationer är det australiensiska regelverket för immateriella tillgångar. De 
skiljer sig exempelvis i den bemärkelsen att australiensiska företag själva beslutar om 
balansering av immateriella tillgångar. Både förvärvade och internt upparbetade sådana. 
(Wyatt, 2002). Omvärderingsmetoden används för att möjliggöra balansering av de 
internt upparbetade tillgångarna (Wyatt, 2002). Wyatt återger att tidigare studier i 
australiensisk miljö visar att omvärderingsmetod av immateriella tillgångar ger relevant 
information för intressenter. Vidare säger Wyatt att forskning tyder på att intressenter 
anser att de balanserade immateriella tillgångarna i årsredovisningar förser dem med 
relevant information för att värdera ett företags framtida verksamhet. Även om hög 
osäkerhet förekommer vad gäller värdet på de immateriella tillgångarna, kan 
balansering leda till mindre informationsasymmetri mellan företag och intressenter. 
Detta då deras ovisshet om informationen av värdet på tillgångarna leder till att 
intressenterna på egen hand, och inte utifrån årsredovisningar, förvärvar information, 
vilket kan mynna ut i ett högre informationsvärde. Alltför hög reliabilitet i företagens 
finansiella rapporter kan leda till lägre incitament för intressenterna att hitta egen 
information. Detta kan leda till sämre informationssökande ute på marknaden. Utökade 
upplysningar om immateriella tillgångar i de finansiella rapporterna, med företags mål 
att visa en rättvisande bild, kan möjligen leda till att intressenter mer effektivt förvärvar 
egen information. Empiriska resultat inom detta område krävs dock för att konfirmera 
denna teori. (Wyatt, 2002).   
 
Med ovanstående argument blir slutsatsen grundlös, om att informationsasymmetrin 
ökar, med mindre strikta regler för immateriella tillgångar. För att på sikt hitta 
redovisningsmetoder som fungerar på ett ansenligt sätt, bör framtida forskning fokusera 
kring värdet av immateriella tillgångar i ett företag samt intressenters beteende kring 
relevant informationssökande. (Wyatt, 2002). 
 
International Accounting Standards (IAS) skall tillämpas och följas av inom EU 
noterade företag från och med 2005 (PricewaterhouseCoopers, 2002). Den amerikanske 
redovisningsprofessorn Tony Sondhi är skeptisk till att de nya standarder, med IAS 38 
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inkluderat, kommer att skydda europeiska intressenter mot redovisningsskandaler. 
Sondhi ser många svagheter och brister i IAS utformning, framför allt vad gäller 
genomförande och tillämpning av reglerna. Några viktiga frågor som bör diskuteras mer 
är hur övervakningen av tillämpningen av IAS skall ske. Vem skall se till att reglerna 
följs och hur skall detta genomföras? Är det överhuvudtaget möjligt? Många revisorer 
och företag är idag inte insatta i de nya regelverken, vilket kommer att försvåra 
ytterligare att omsätta reglerna i praktiken. En synpunkt som han presenterar är att 
analytiker bör vara med och utarbeta nya standarder. (Holmquist et al, 2002). 
 
Vidare menar Sondhi att det amerikanska redovisningssystemet är uppbyggt av många 
och detaljerade regler och att detta inte har varit till nytta för den amerikanska 
finansmarknaden, med inträffade redovisningsskandaler som exempelvis Enron och 
WorldCom. En lång lista med olika fall på vad som har hänt i amerikansk redovisning 
uppges av professorn. Två exempel rörande immateriella tillgångar är företag som tagit 
upp sålda patent som minskade kostnader samt stora nedskrivningar av goodwillposter. 
Sondhi säger: ”Om allt det här kunde hända under gällande reglerna, vad kan då inte 

ske om vi använder IAS?” (Holmquist et al, 2002, s.40-41).     
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7 Revisorernas uppfattningar 

Nedan sammanfattas de svar som gavs vid intervjuerna med 16 revisorer från olika 

revisionsbyråer i Sverige. 

7.1 Generellt om immateriella tillgångar 

 

Vad har företag för skäl till att aktivera alternativt kostnadsföra immateriella 
tillgångar? Vilka tillgångar är mest föremål för diskussion? 
 
Ett fåtal6 av revisorerna påpekade att huvudmotivet till aktivering är att företag vill 
uppnå en rättvisande bild. Genom aktiveringen visas de tillgångar företaget har och då 
tillgången därefter skrivs av matchas dess kostnader med intäkterna som den genererat. 
Vidare anser några6 att diskussionen angående aktivering eller kostnadsföring av de 
immateriella tillgångarna, är beroende av hur stora summor företagen har spenderat på 
investeringarna. Stabila företag med god lönsamhet kostnadsför hellre utgifterna även 
om det finns fog för att aktivering av dessa borde ske. Om resultatet fortfarande är 
positivt efter kostnadsföringen kan företagen undvika att aktivera. Utifrån intressenters 
perspektiv minskar då risken för felvärderingar av tomma tillgångar i företaget.  
 
En negativ aspekt, enligt en revisor, kan dock vara att ett företags kreditvärdighet 
minskar då resultatet blir lägre i jämförelse med en aktivering. En annan revisor menade 
att företag med mindre stabil ekonomisk bas ofta försöker aktivera utgifterna för 
investeringarna, även om de inte uppfyller kriterierna för en immateriell tillgång, 
eftersom kostnaden fördelas på flera perioder.  
 
Balansering av tillgångarna nämndes av fyra revisorer som ett argument för att öka det 
egna kapitalet och därmed hindra företag att träda i likvidation. Under de senaste åren 
har IT-bolagen varit mycket omtalade. En revisor, som reviderar många IT-bolag, 
förklarade att dessa inte hade överlevt om möjligheten inte funnits att balansera 
utgifterna och portionera ut kostnaden över tiden.  
 
En annan faktor som angavs av två revisorer var skatten. Företag väljer att kostnadsföra 
utgifterna för att minska årets resultat och därmed skatten. Valet mellan aktivering och 
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kostnadsföring av de immateriella tillgångarna hänger även samman med konjunkturen. 
I lågkonjunktur vill företag aktivera för att inte dra på sig ett negativt resultat, medan 
kostnadsföring är mer attraktivt i högkonjunktur då kostnaden kan tas upp på en gång 
utan att negativt resultat uppstår. 
 
De immateriella tillgångar som ofta är upp för diskussion är forskning och utveckling 
samt patent. 

 
Är reglerna för forskning och utveckling för luddiga dvs. är det svårt att dra en tydlig 
gräns mellan dessa? 
 
Majoriteten8 av revisorerna ansåg att det ofta uppstår diskussioner från företagens sida 
var gränsdragningen går för forskning och utveckling. Flera7 påpekade att det föreligger 
en gråzon mellan forskning och utveckling som är komplicerad, då företagen har 
svårigheter att tekniskt förstå vad som står i rekommendationerna. Denna gråzon 
utnyttjas även av företag för att visa resultat som är fördelaktiga. 
 
En revisor menade att det alltid uppstår spekulationer om forskning- och 
utvecklingsutgifter och att dessa poster alltid borde kostnadsföras. Flera7 revisorer 
uppgav dock att reglerna är tydliga och påpekade att det måste finnas flexibilitet i 
rekommendationer då de annars blir för rigida att tillämpa. Finns minsta flexibilitet är 
det dock självklart att företagen väljer läsa reglerna till sin fördel. Ett fåtal6 revisorer 
ansåg att reglerna är för strikta i sin utformning och att det är svårt att applicera reglerna 
på en del företag. 
 

Hur anser ni att reglerna för forskning och utveckling kan förbättras? 
 
Majoriteten8 av revisorerna ansåg att reglerna redan är utformade på ett bra sätt och att 
förbättringar i rekommendationen inte behövs. Det är inte i regelverken som problemen 
finns utan att praktiskt kunna tillämpa rekommendationerna, antydde en av revisorerna. 
 
Företag har i allmänhet svårigheter att avgöra om en utgift skall kostnadsföras eller 
balanseras. Då varje företags situation är unik kommer svårigheter med att jämföra två 
eller flera företag alltid att finnas, oberoende på hur klara och tydliga reglerna är i RR 
15, lät en revisor förstå. En annan revisor menade att företag själva måste upparbeta en 
praxis för vad som är forskning respektive utveckling i företaget för att godtycke inte 
ska uppstå i redovisningen. På detta sätt ansåg denne att jämförelser mellan perioder kan 
underlättas. En tredje revisor såg som en möjlighet att alltid kostnadsföra 
utvecklingskostnader och aldrig tillåta aktivering, men detta strider mot den rättvisande 

                                                                                                                                               
6 Med ”fåtal” och ”några” avses 2-4 revisorer 
7 Med ”flera” avses 5-8 revisorer 
8 Med ”majoriteten” avses fler än 9 revisorer 
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bilden och den goda redovisningsseden som ett företag ska följa. Följdkommentaren var 
att försiktighetsprincipen frångås allt mer i dagens redovisning och istället ska ett så 
rättvisande resultat som möjligt framhävas.  
 

Uppsummering 
Sammanfattningsvis är, enligt revisorerna, forskning och utveckling det område inom 
immateriella tillgångar som oftast diskuteras mellan företag och revisorer. Några av 
revisorerna ansåg att reglerna är oklara och kan ge upphov till snedvridning vid analys 
av företag. Dock var de flesta överens om att en förändring av reglerna inte skulle 
minska den asymmetriska informationen mellan företag och intressent. Genom att läsa 
hela årsredovisningen ges möjlighet att få en rättvisande bild av företaget.  

7.2 Internt upparbetad goodwill 

 

Ger de befintliga rekommendationerna och reglerna, RR 15, en rättvisande bild av ett 
företag utifrån en intressents perspektiv?  
 
Svaret på denna fråga varierade i hög grad. Några6 revisorer ansåg att de nya reglerna 
har inneburit en upprensning och kan förväntas ge en mer rättvisande bild än tidigare. 
En annan revisor påpekade att en rättvisande bild endast kan uppnås då en intressent 
analyserar hela årsredovisningen och inte bara resultat- och balansräkningar. Företag 
kan välja att berätta om sin verksamhet i detalj i förvaltningsberättelsen, som idag har 
blivit ett viktigt instrument i de ekonomiska rapporterna, och på detta sätt ge 
intressenter en helhetsbild av företaget. Denna åsikt stödde flera7 av de intervjuade 
revisorerna.  
 
En annan åsikt, var att intressenter inte lägger stor vikt vid immateriella tillgångarna vid 
utvärdering av företag, eftersom tillgångarna ofta är kopplade till hög risk. Tre revisorer 
har ingen åsikt om RR 15 är ger en rättvisande bild för intressenterna eller inte, men 
säger att det inte bara är de immateriella tillgångarna som ger upphov till osäkerhet utan 
även andra poster i resultat- och balansräkningarna. De nya reglerna har större krav på 
tilläggsupplysning vilket är bra vid bedömning av företag.  
 
En tredjedel av revisorerna var av åsikten att dagens rekommendationer leder till 
snedvridning vid företagsanalyser. Företagets verkliga situation återspeglas inte fullt ut. 
Dock anses risken för missbruk och skönmålning av redovisningen alltför stor vid 
aktivering av vissa immateriella tillgångar, för att dessa ska tillåtas tas upp i 
balansräkningen. Även här förtydligades att företag har möjlighet att berätta om sin 
verksamhet i förvaltningsberättelsen.  
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Överlag var revisorerna överens om att RR 15 inte är helt rättvisande, men diskuterade 
också om det går att utforma rekommendationen helt rättvisande, eftersom företagens 
bedömningar av värdet på immateriella tillgångar inbegriper en allt för stor portion 
subjektivitet. 
 

Internt upparbetad goodwill får till skillnad från förvärvad goodwill inte tas upp i 
balansräkningen. Tror ni det kan leda till snedvridning när en utomstående intressent 
värderar ett företag? 
 
Här drog svaren åt två skilda håll. Drygt hälften av de tillfrågade revisorerna var av 
åsikten att företag med stora värden i internt upparbetad goodwill inte får chans att 
framställa en rättvisande bild av företagets situation och snedvridningen är ett faktum. 
Diskussionen kretsade dock kring att det är svårt, om inte omöjligt, att hitta metoder 
som gör att företag på ett och samma tillvägagångssätt kan värdera den internt 
upparbetade goodwillen, då subjektivitet alltid kvarstår.   
 
En revisor gav ett exempel på hur reglerna kring den internt upparbetade goodwillen, 
som inte får tas upp i balansräkningen, kan undflys. Antag två företag med olika ägare 
och det ena företaget (företag 1) har upparbetat stora värden i exempelvis humankapital, 
som inte balanseras och det andra företaget (företag 2) har enbart materiella tillgångar. 
Företag 2 köper upp företag 1 till ett övervärde, förvärvad goodwill, som aktiveras i 
balansräkningen. Ägaren i företag 1 köper in sig i företag 2 och humankapitalet tas nu 
upp som goodwill.  
 
Knappt hälften av revisorerna ansåg att det inte uppstår snedvridningar vid 
företagsanalyser, där internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill är inblandade. 
Förklaringen är att den externa goodwillposten tydligt framgår och därför lätt kan 
bortses ifrån vid jämförelse. En revisor sade också att jämförelse mellan företag med 
internt upparbetad goodwill sker på lika villkor, då inget av företagen får balansera 
denna typ av tillgång. Då jämförelsen istället sker mellan kunskapsföretag och 
produktionsföretag kan leda till felaktiga beslut tas, men oftast är jämförelser av detta 
slag inte av betydelse, då företagsuppbygganden är för olika. En annan revisor 
kommenterade också att internt upparbetad goodwill, exempelvis humankapital, kan 
komma att redovisas som nyckeltal istället för att aktiveras i balansräkningen. På detta 
sätt kan en eventuell snedvridning minskas. 
 
Enligt en revisor, som i allmänhet är emot aktivering av immateriella tillgångar, finns 
ingen risk för att intressenter skall felvärdera företagen om intressenten är klok. Han 
menade att risken för snedvridning uppstår om intressenten är alltför inriktad på 
siffrorna som finns i de finansiella rapporterna och inte tar hänsyn till de mjuka värdena 
som kan framställas i förvaltningsberättelsen.  
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Skulle jämförelse mellan företag förbättras om internt upparbetad goodwill får tas 
upp i balansräkningen? 
 
Majoriteten8 av de tillfrågade revisorerna hade samma uppfattning gällande denna fråga. 
De var överens om att posten internt upparbetad goodwill är omöjlig att värdera, vilket i 
sin tur leder till att jämförelsen försvåras. En revisor gav synpunkter på hur olika 
grunder och principer företag har vad gäller redovisning och värdering. Intressenterna 
kommer inte att kunna ta del av detta och beslut kommer att fattas på felaktiga grunder. 
Detta ställningstagande kompletterades av ytterligare en revisor som sa att bedömningar 
avseende internt upparbetad goodwill alltid kommer att vara subjektiv och problem 
uppstår vid ställningstaganden. Ett exempel och problemställning från en revisor var om 
växeltelefonistens lön ska tas upp som internt upparbetad goodwill för att hon är trevlig 
och ser till att kunder får en positiv bild av företaget. Dessutom framhöll två revisorer 
att personal i ett företag är en flyktig tillgång och stora svårigheter ligger i att bedöma 
värdet av denna. Dessa poster går inte att värdera och leder till godtycke som skulle 
resultera i en mindre rättvisande bild än idag. Återigen påpekade revisorerna att det idag 
inte finns något som hindrar företag från att ta upp exempelvis humankapital i 
årsredovisningen via förvaltningsberättelsen.  
 
Tre revisorer ansåg att internt upparbetad goodwill, som aktiveras i balansräkningen, 
skulle leda till en mer rättvisande bild ur intressenternas synvinkel. De var dock 
medvetna om att de subjektiva värderingarna av tillgångarna skulle mynna ut i att 
rekommendationerna skulle missbrukas till företagens fördel. Intressenternas 
beslutsfattanden skulle påverkas negativt av detta.  
 

Det finns risk för att värderingen av internt upparbetad goodwill, t.ex. humankapital, 
skulle bli subjektiv. Har ni förslag på hur bedömningen skulle kunna bli mer 
objektiv? 
 

En revisor hade uppfattningen att bedömningen av internt upparbetad goodwill kan 
göras mer objektiv. Med hjälp av speciellt framtagna modeller kan en bra bedömning 
åstadkommas. Enligt en annan revisor är ett sätt att uppnå mer objektivitet att kräva av 
företag att de förklarar sin verksamhet in i minsta detalj, inte siffermässigt utan verbalt, i 
förvaltningsberättelsen. Han ansåg att detta är ett rimligt krav då styrelsen skriver under 
förvaltningsberättelsen och ska tro på företaget och dess verksamhet.  
 
Majoriteten8 av revisorerna ansåg motsatsen, det vill säga att inga förslag till mindre 
subjektivitet och mer objektivitet finns. Alltför stora resurser kommer att krävas för att 
hitta en modell som ändå inte är helt objektiv. Ett förslag från en revisor är att de internt 
upparbetade goodwillen kan värderas på samma sätt som vid förvärvad goodwill vid 
företagsförvärv, men denna värderingsprincip skulle vara alltför tidskrävande. 
 



Immateriella tillgångar ur en intressents perspektiv 

 

48 

Uppsummering 
Drygt hälften av revisorerna ansåg att RR 15 inte ger en rättvisande bild av företaget då 
internt upparbetad goodwill inte syns i balansräkningen. Dock är de flesta överens om 
att balansering av exempelvis humankapital skulle vara omöjlig att mäta och därmed allt 
för subjektiv. Knappt hälften av revisorerna ansåg inte att snedvridning uppstod vid 
jämförelse mellan företag, då den externt förvärvade goodwillen framgår tydligt i 
balansräkningen och kan elimineras vid jämförelse. 

7.3 IAS 38 

 

Hur värderas immateriella tillgångar till marknadsvärde?  
 
Svaret på frågan besvarades av många revisorer med frågan ”Vad är marknadsvärde?” 
Hälften av revisorerna hade uppfattningen att värdering till marknadsvärde inte kan 
göras, då det praktiskt taget aldrig finns någon andrahandsmarknad för immateriella 
tillgångar där värdet kan avgöras. En revisor menade att om både anskaffningsvärde och 
marknadsvärde tas upp i balansräkningen fyller detta en viktig funktion för intressenter. 
Anskaffningsvärdet aktiveras och uppskattning av marknadsvärdet kan beskrivas som 
upplysning i notapparaten, men hur marknadsvärdet ska bestämmas hade revisorn ingen 
uppfattning om.  
 
Ett fåtal6 revisorer trodde att möjligheten att värdera till ett marknadsvärde föreligger 
genom benchmarking och due diligence, men de var dock överens om att kostnaden att 
hitta marknadsvärdet översteg nyttan. Överlag var alla revisorer eniga om att det är 
förenat med stora svårigheter och hade ingen bra lösning.  
 

IAS 38 tillåter värdering av immateriella tillgångar till marknadsvärde om en aktiv 
marknad finns alternativt anskaffningsvärdet. Vilket tror ni ger en mest rättvisande 
bild? 
 
Sex revisorer uppgav att anskaffningsvärdet ger den mest rättvisande bilden gentemot 
intressenterna. Ett par revisorer menade att den rättvisande bilden var ungefär den 
samma med anskaffningsvärde respektive marknadsvärde men eftersom 
anskaffningsvärdet krävde mycket mindre insats att hitta var anskaffningsvärdet att 
föredra.  Hälften av revisorerna ansåg att marknadsvärdet ger upphov till allt för stor 
subjektivitet och i praktiken kan leda till att de immateriella tillgångarna kan få vilket 
värde som helst. En revisor var av åsikten att kraven för att ta upp immateriella 
tillgångar till marknadsvärde är så höga att det i realiteten inte kommer att kunna 
tillämpas av så många företag. Ytterligare en revisor ansåg att införandet av IAS 38 
kommer att göra det svårare för företag att i allmänhet balansera immateriella tillgångar, 
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särskilt med tanke på marknadsvärdet. De företag som kan tillämpa marknadsvärdet, 
exempelvis taxibolag med sina licenser, kommer dock att uppnå en mer rättvisande bild.  
 
Sammandraget kan sägas att majoriteten8 av revisorerna inte hade något enkelt svar på 
om en mer rättvisande bild uppstår. Subjektiviteten är alltför svåråtkomlig. En revisor 
var av åsikten att, när båda metoderna kan användas vid värdering, måste krav finnas att 
företagen ska klargöra vald värderingsmetod i notapparaten. Detta ställer dock i sin tur 
högre krav på intressenterna för att de ska vara kapabla att dra rätt slutsatser.  
 
En revisor menar att man bör behandla alla tillgångar på samma sätt, det vill säga att 
även immateriella tillgångar bör värderas till marknadsvärde. Han ansåg att det leder till 
bättre jämförelse och värdering för intressenterna. En annan anser att det är tveksamt 
om en rättvisande bild visas då det skulle kräva en extern värdering. 
 

När IAS 38 träder i kraft i januari 2005 kommer företagen ha möjlighet att värdera 
immateriella tillgångar till anskaffningsvärdet alternativt marknadsvärdet. Hur 
påverkas intressenternas jämförelser företag emellan?  
 
Den allmänna uppfattningen hos revisorerna var att jämförelserna blir svårare, då 
intressenter ska ta hänsyn till olika värderingsmetoder. Då risken för felvärderingar ökar 
hos företagen kommer jämförelsetalen att bli sämre. En revisor kommenterade detta 
med att företagen har olika principer och grunder för värdering och intressenten måste 
då kunna avväga hur värderingarna skiljer sig åt företag emellan, det vill säga risken för 
felaktiga beslutsfattanden ökar.  
 
En revisor menade att intressenten tjänar på att företag värderar till anskaffningsvärden 
då risken för övervärdering är mindre än vid marknadsvärden. Intressentens beslut 
innebär då mindre risk och har dessutom bara positiva effekter av att ett eventuellt 
mervärde i tillgångarna finns i företaget. Efter de redovisningsskandaler som inträffat, 
trodde han att företagen i allmänhet hellre värderar lågt än för högt.  
 

Tycker ni att reglerna vid införandet av IAS 38 har förändrats till det bättre eller 
sämre? På vilket sätt i sådana fall? 
 
Hälften av revisorerna hade ännu ingen uppfattning om IAS 38 kommer att innebära 
förbättringar eller försämringar. De hade ännu ingen praktiskt erfarenhet och vill inte 
uttala sig. Några revisorer ansåg dock att utrymmet för utnyttjande till företagens fördel 
har minskat jämfört med tidigare regelverk, eftersom reglerna har blivit tydligare och 
mer detaljerade.  Enligt en annan revisor var ändringar till det bättre inom EU, då det 
ökar jämförbarheten mellan företag i olika länder då alla börsnoterade företag har 
samma regler och förutsättningar. En revisor menade att reglerna inte kommer att 
tillföra så mycket i Sverige, då redovisningen är hårt kopplad till skattelagstiftningen. 
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Olika redovisning i bokslut och skattedeklaration kan leda till komplicerad redovisning. 
Fyra av revisorerna anser att reglerna blivit bättre och tydligare. 
 

Uppsummering 
Många av revisorerna hade ännu inte hunnit bilda sig en uppfattning om IAS 38 skulle 
medföra en förbättring av reglerna eller inte. Fyra stycken menade dock att en 
upprensning hade skett och att reglerna blivit tydligare. De flesta är överens om att 
värdering till marknadsvärde är i stort sett omöjligt utan att insatsen blir alltför stor. 
Anskaffningsvärdet anses lika bra spegla en rättvisande bild. 
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8 Slutsatser och diskussion 

Det här kapitlet avser att väva samman teori och empiri tillsammans med våra egna 

reflektioner och slutsatser. Kapitlet inleds med reflexion över ämnesval och metod, 

därefter analyseras resultaten utifrån intervjun med revisorer. Till sist avslutas kapitlet 

med övergripande slutsatser och förslag på framtida forskning.   

8.1 Kritiska reflektioner till studiens 
genomförande 

Studiens resultat är beroende av hur väsentlig information som hittats i litteratur och 
forskning samt tillgång till revisorer med ingående kunskap inom, området immateriella 
tillgångar. Utbudet av litteratur och forskning i området är stort och vi har därmed 
kunnat tillgodogöra oss olika ståndpunkter gällande problematiken kring redovisning av 
de immateriella tillgångarna.  
 
Då studiens syfte är att granska regler och rekommendationer från en intressents 
perspektiv, hade det möjligen varit mer relevant att utföra arbetet med intressenterna 
som studieobjekt. Då intressenterna utgör en stor icke homogen grupp, fann vi det svårt 
att, inom studiens tidsram, samla ett sådant stort antal intressenter så att relevanta 
slutsatser skulle kunna dras. Genom att istället utgå ifrån revisorers synpunkter tror vi 
oss ha hittat den bästa alternativa sökvägen.   
 
Vi anser att telefonintervjuerna genererade användbar information. Möjligtvis hade 
besöksintervjuer kunnat ge oss en djupare insikt eftersom mer tid hade avsatts till oss. 
Emellertid hade detta varit svårt att genomföra i praktiken eftersom vi troligen inte hade 
fått träffa revisorerna då de är inne i sin mest hektiska period på året, vilket inte minst 
visades då en del inte ville svara på frågorna i telefon, på grund av tidsbrist. 
Besökintervjuer hade även begränsat oss till Malmöregionen och därmed uteslutit 
geografisk spridning.   
 
Vid sammanställningen av revisorernas svar fanns en överrepresentation av firmorna 
PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young. Alla, av de sex revisionsbyråerna, blev 
tillfrågade, men en del revisorer ville av olika skäl inte deltaga i studien. Vi anser att 
detta kan vara en nackdel för studiens resultat, men tycker fortfarande att svaren är 
relevanta, då studien är av kvalitativ karaktär.   
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Något vi i efterhand insåg var att många av revisorerna inte ännu hunnit sätta sig in i 
IAS 38. Detta ledde till att vi inte fick så uttömmande svar angående IAS 38:s  bidrag 
till förbättring av redovisningsreglerna.  

8.2 Analys av studiens resultat  

Inledningsvis vill vi understryka att informationsasymmetrin inom redovisningen alltid 
kommer att bestå. Det finns inga regler som kan göra redovisningen helt neutral utan det 
finns alltid utrymme för subjektivitet. Företagen har intresse av visa upp så bra 
årsredovisning som möjligt och kommer att använda rekommendationernas flexibilitet 
till sin fördel. Det finns även information som företagen inte vill lämna ut, exempelvis 
pågående forskning och utveckling som inte bör komma till konkurrenternas kännedom. 
 
Revisorerna och litteraturen är överens om att gränsdragningen mellan forskning och 
utveckling är oklar. Gråzonen mellan forskning och utveckling möjliggör för företag att 
välja mellan aktivering och kostnadsföring så att en, för företaget, fördelaktig bild visas. 
Detta kan leda till en avsiktlig asymmetri mellan företag och intressent. 
Undersökningen visar dock att det är komplicerat att förtydliga gränsen utan att 
rekommendationer och regler blir allt för detaljerade och därmed för tekniska för att 
praktiskt kunna användas. För strikta regler anser vi kunna leda till att den rättvisande 
bilden gentemot intressenten deformeras, då tyngden troligen kommer att ligga vid att 
följa reglerna och inte vid att uppvisa en rättvisande bild. Vidare anser vi, i enlighet med 
Lev (2001), att mått på exempelvis antal patent registrerat under ett år skulle ge 
intressenter en förbättrad uppfattning om ett företags utvecklingspotential, eftersom 
stora forskningskostnader är kopplat till patent. 
 
Med utgångspunkt i att reglerna förblir oförändrade anser vi att det är upp till respektive 
företag att upparbeta en praxis för vad som är forskning respektive utveckling, så att 
jämförbarheten ökar mellan åren. Detta underlättar förvisso inte en intressents 
jämförelse företag emellan, då företagens värderingspraxis inte kommer att 
överensstämma. 
 
Varken RR eller IAS tillåter aktivering av immateriella tillgångar i efterhand, även om 
dess osäkerhet försvinner och intäkter med säkerhet kommer att genereras tillföljd av 
tillgången. Detta medför att värdefulla immateriella tillgångar utestängs från 
balansräkningen. Följaktligen har företag också många tillgångar som påverkar dem 
negativt, och medvetet hålls utanför balansräkningen. Alla immateriella tillgångar som 
inte tas upp i balansräkning, menar vi med bakgrund i den tidigare nämnda forskningen, 
bidrar till svårigheter för intressenter att värdera företaget korrekt, då värdefull 
information inte framkommer. Vi vill påpeka att man som intressent dock måste läsa 
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hela årsredovisningen, inkluderat förvaltningsberättelse, för att få en rättvisande bild av 
ett företag. Alternativet att balansera immateriella tillgångar i efterhand, tror vi är en 
invecklad metod, som inte kommer att underlätta intressenters analys av företag.  
 
Ett avvikande inslag i debatten gällande utformning av regler för immateriella 
tillgångar, står Wyatt (2002) för. Hon redogör för det australiensiska systemet, där 
företag själva väljer mellan aktivering eller kostnadsföring av immateriella tillgångar, 
vilket inte har uppfattats negativt ur intressenternas synvinkel. Vi tror inte att ett sådant 
redovisningssynsätt är tillämpbart i Sverige, då vi är invanda med ett striktare regelverk. 
I enlighet med Wyatt (2002) tror vi dock att det kan vara positivt att intressenter blir 
tvungna att kritiskt granska ett företags årsredovisning och inte tar för givet att den 
utlämnade information alltid överensstämmer med verkligheten. Efterfrågar majoriteten 
av intressenterna en viss typ information angående immateriella tillgångar, så kan 
företag här vara mer benägna att utlämna denna.  
 
Vid flera tillfällen i uppsatsen har nämnts att de immateriella tillgångarna inte 
representerar någon fysisk existens för företagen, men trots allt representerar ett värde. 
Det monetära värdet på tillgången framkommer först då tillgången eller företaget säljs. 
Vissa av dessa immateriella tillgångar är för allmänheten uppenbara, så som patent och 
upphovsrätt, andra mindre greppbara men förståeliga då stora kostnader läggs ned på 
exempelvis produktutveckling. Det finns dock ett värde i företag som kan vara svårt att 
få grepp om som när ett företag betalar 10 miljoner för ett företag som har ett bokfört 
värde på 2 miljoner. Vari bestod värdeökningen? Det övervärde som betalas för kan 
vara en viss kundbas, personalens kompetens, geografiska lägen med mera, vilket 
intressenter naturligtvis har intresse av att veta. 
 
Vi anser, utifrån litteraturstudiens resultat, att ett företags dolda värden på något sätt 
borde visas i årsredovisningen så att intressenter ska ha en rimlig chans att bedöma ett 
företags verkliga tillgångar. Så länge intressenter inte har denna insyn i företaget, 
kommer asymmetrin att bestå, mellan vad företaget vet och intressenternas kunskap om 
företaget.   
 
Det finns, som tidigare redogjorts för, argument för att redovisa det intellektuella 
kapitalet i balansräkningen. Motiven till detta är till exempel att en bättre jämförelse 
mellan företag kan uppnås, vilket skulle underlätta för intressenter att jämföra och 
värdera företag. Tyvärr finns dock stora svårigheter förknippat med detta. Det skulle 
kräva att en modell hittas som är tillämplig på alla typer av företag och som dessutom 
ger en korrekt värdering av företag, vilket visat sig vara svårt.  
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Efter att intervjuat revisorer framkom en relativt enad syn på redovisning av det 
intellektuella kapitalet i balansräkningen. Vi fann ingen som kunde försvara denna 
redovisning. En del av revisorerna medgav dock att nuvarande system, där det 
intellektuella kapitalet inte får balanseras, kan ge en missvisande bild av företaget då 
intressenter analyserar det. Trots det ansåg ingen att alternativet att balansera det 
intellektuella kapitalet är en realistisk idé.  
 
Ett alternativ, som tillgodoser både forskare och revisorer, är att företagen skulle tvingas 
informera om sitt intellektuella kapital i årsredovisningens förvaltningsberättelse. I och 
med det skulle intressenters insyn i företagen förbättras och de skulle få en möjlighet att 
dra mer korrekta slutsatser vid analys av företag. Utifrån undersökningens resultat anser 
vi att nyckeltal ska användas som redogör för det intellektuella kapitalet såsom 
förnyelse- och utveckling samt beredskap för framtiden. Exempel på dessa nyckeltal 
kan vara personalomsättning och investering i forskning per ny produkt. Denna typ av 
redovisning menar vi skulle kunna öka synbarheten på det intellektuella kapitalet. 
Nyckeltalredovisning kan även tillämpas på andra immateriella tillgångar och 
användbara nyckeltal kan vara antal patent och kundlojalitet. Vi är medvetna om att 
denna lösning innebär vissa problem, bland annat när det gäller vilka nyckeltal som ska 
innefattas i kravet. På grund av företags skilda verksamheter kommer inte samma 
nyckeltal vara av betydelse för de olika företagen. Nyckeltalen kommer troligtvis inte 
underlätta jämförelser mellan företag i olika branscher, men insikten i enskilda företag 
ökar.  
 
När IAS 38 införs fullt ut i Sverige, kommer värdering av immateriella tillgångar tillåtas 
till marknadsvärde om en aktiv marknad finns. I intervjuerna framkom att revisorerna 
såg stora svårigheter med marknadsvärdering av vissa immateriella tillgångar. För andra 
immateriella tillgångar är marknadsvärdet lätt att sätta då ett marknadspris finns. Till 
exempel bestäms priset på tv-rättigheter för fotbolls-VM genom budgivning. 
Taxilicenser utgör ett annat exempel där en aktiv marknad finns. Det finns däremot 
områden som inte lika självklart har ett marknadsvärde, men vi ställer oss frågan om det 
egentligen kommer att bli något problem. Vid svårighet att fastställa marknadsvärdet 
skall tillgången, enligt IAS 38, tas upp till anskaffningsvärdet.  
 
Vi tror att redovisning till marknadsvärde kommer att underlätta för intressenterna att 
värdera företagens immateriella tillgångar, eftersom delar av de dolda värden då 
försvinner. Detta förutsatt att värdering till marknadsvärde endast är tillåten då ett 
faktiskt marknadsvärde finns. IAS 38 tillåter företag att välja mellan marknadsvärde och 
anskaffningsvärde, trots att aktiv marknad finns. Vi tror att jämförelsen mellan företag 
skulle underlättas för intressenter, om företag tvingas värdera de immateriella 
tillgångarna till marknadsvärde om en aktiv marknad finns. Valmöjligheten mellan 
redovisningsalternativen kan antas ställa större krav på intressenternas 
redovisningskunskaper vid värderingen.  
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Vi anser alltså att valmöjligheten i sig kan ge upphov till att jämförelser mellan företag 
försvåras. Det kan dessutom vara svårt för revisorerna att kontrollera marknadsvärden 
eftersom dessa fluktuerar över tiden. Det finns en risk att företag kommer att utnyttja 
situationen och övervärdera tillgångar för att ge intressenter ett positivt intryck av 
företaget. Detta skulle enbart förvärra informationsasymmetrin gentemot intressenterna.  
 
Ett syfte med att införa internationella redovisningsstandarder i Europa är att förbättra 
jämförelser företag emellan för intressenterna. Vi anser att tanken med ett integrerat 
regelverk är positivt för intressenterna, då företag i större utsträckning blir 
internationella. I enlighet med en del forskning, ställer vi oss undrade till hur kontrollen 
praktiskt ska genomföras, framför allt vad gäller genomförande och tillämpning av 
reglerna. Införande av regler är betydelselös om inte uppföljning kan fullgöras på ett 
effektivt sätt över hela Europa. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att revisorerna var motvilliga att redovisa immateriella 
tillgångar i balansräkningen.  Vi anser, i linje med stor del av den forskning vi tidigare 
presenterat, att en redogörelse för exempelvis intellektuella kapitalet samt forskning och 
utveckling, bör inkluderas någonstans i årsredovisningen för att ge en förbättrad 
möjlighet att jämföra företag. Detta skulle i sin tur gagna företagets intressenter. Vi 
tycker det är viktigt att redovisningen också synliggör företagens dolda värden för att ge 
finansiärer och omgivningen en mer rättvisande bild av företagens ställning.  
 
I och med att IAS redovisningsprinciper införs som standard i Europa tror vi att det 
finns potential för en förbättrad jämförelse mellan bolag, då reglerna harmoniserats. 
Vad gäller immateriella tillgångar anser vi att en förbättrad jämförelse mellan företagen 
är möjlig, då en värdering av dessa tillgångar till marknadsvärde tillåtes om en aktiv 
marknad finns. Det kan göra att en del av glappet mellan ett företags bokförda värde och 
marknadsvärde kan komma att minska. Det kommer dock att ta flera år efter det att IAS 
38 införts, innan resultatet av harmoniseringen slagit igenom, och först då kan vi se om 
jämförelsen faktiskt förbättrats. 
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8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Efter genomgång av forskning inom området, och framför allt gällande hur det 
intellektuella kapitalet ska tas upp i årsredovisningar, anser vi att det finns många 
intressanta förslag till förbättring. Till stor del är dessa förslag fortfarande bara teorier 
och det vore mycket intressant att se hur dessa skulle påverka redovisningen i 
verkligheten. En intressant inriktning på fortsatt forskning är huruvida 
informationsasymmetrin kommer att minska mellan företag och intressent om 
exempelvis intellektuellt kapital tas upp årsredovisningen, vilket har varit forskningens 
mål. Ett annat förslag är att studera olika intressentgrupper och undersöka hur de tolkar 
och använder sig av den finansiella information, angående immateriella tillgångar, som 
utlämnas av företag. Det är delar av forskningen som vi tycker är mest intressant och ser 
fram emot att få svar på i framtiden.  
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Bilaga 1. Modell över sex fallgropar 
utvecklade av Sherman och Young 

Intäktsmått och realisering 

• Hur definieras intäkt? När tas intäkten upp? 

• Ger den redovisade intäkten ett bra mått på intäkterna som företagets affärer gett 
upphov till under rapporteringsperioden?  

• Redovisas intäkter i enlighet med inhemska och utländska konkurrenter? 

• Om intäkter redovisas på ett annorlunda sätt, finns detta noterat? Är detta 
annorlunda sätt rättfärdigat i termer av dess risker och fördelar? 

 
Bestämmelser angående framtida osäkra kostnader 

• Är uppskattningar om osäkra händelser medtagna i årsredovisningen?  

• Matchas intäkter och kostnader med varandra och tas de upp under rätt period samt 
till dess rätta värde i redovisningen? Finns tillräcklig information angående detta 
inkluderat i fotnoter? 

 
Värdering av tillgångar 

• Reflekteras de materiella och immateriella tillgångarnas rätta värde och 
avskrivningar i de finansiella rapporterna?  

• Är värdejusteringar medtagna i rapporterna? 

• Är avskrivningsmetoder i samhörighet med branschen och globala konkurrenter? 
 
Derivat 

• I vilken utsträckning används derivat och vilket är det värsta scenariot som kan 
inträffa med dessa? 

• Vilka hedging program används? 

• Redovisas derivat i överrensstämmelse med befintliga rekommendationer och lagar? 
 
Koncerninterna transaktioner 

• Beskrivs relevanta transaktioner och förhållanden till dotterföretag? 

• Vilka policys bestämmer detaljrikedomen på information som lämnas?  
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Rättvisande metoder för bästa informationsanvändande  

• Finns det aspekter på redovisningsmetoderna som ger över- respektive 
undervärderingsrisker för intressenter, investerare eller analytiker? 

• Finns skillnader i de finansiella rapporterna mellan företaget och konkurrenterna 
som bör beskrivas? 
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Bilaga 2. Frågor till förstudien 

1. Vid revision av ett företag, är det vanligt att det blir diskussion om när en intäkt ska 
tas upp? 
 

2. Är det vanligt att företag inte ger upplysningar om ansvarsförbindelser? Vilka 
anledningar har företagen i så fall?  
 

3. Är det vanligt att nyttjandeperioden för en tillgång förlängs eller förkortas i BR? 
Vilka anledningar har företagen i så fall? 
 

4. Förekommer diskussioner om vad som ska tas upp och vad som ska balanseras i 
redovisningen t.ex. kostnader inom FoU. 
Hur vanligt? 
 

5. Har ni någon uppfattning om vilken utsträckning FAR:s utkast om derivat följs? Har 
detta utkast blivit en rekommendation? 

 
6. Med tanke på Enron, så var ett problem att alla koncerninterna transaktioner inte 

eliminerades, är det något problem i Sverige? 
 
7. Kan ni se att revisionsarbetet förändrats på något sett före och efter Enron-

skandalen? 
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Bilaga 3. Frågor angående immateriella 
tillgångar 

Allmänt 
 

1. Vad har företag för skäl till att aktivera alternativt kostnadsföra immateriella 
tillgångar (skatteskäl, "tomma" tillgångar)?  
Vilka immateriella tillgångar är mest föremål för diskussion? 
 
2a. Är reglerna för FoU för luddiga, det vill säga är det svårt att dra gränser mellan 
dessa? 
 
2b. Hur anser ni att reglerna kan förbättras? 

 
Internt upparbetad goodwill: 
 

3. Ger de befintliga rekommendationerna och reglerna (RR 15) en rättvisande bild av ett 
företag, sett utifrån intressenternas intresse?  
 
4. Internt upparbetad goodwill, t ex humankapital får inte tas upp i BR, vilket förvärvad 
goodwill får. Tror ni att det kan leda till snedvridning när en utomstående intressent 
värderar ett företag och dess tillgångar?  
På vilket sätt? 
 
5a. Skulle jämförelse mellan företag förbättras om internt upparbetad goodwill, till 
exempel humankapital får tas upp? På vilket sätt?  
 
5b. Det finns risk för att värderingen av internt upparbetat goodwill, till exempel 
humankapital skulle bli subjektiv.  
Har ni förslag på hur bedömningen skulle kunna bli mer objektiv?   
 

IAS 38  
 
6. Hur värderar man upparbetade immateriella tillgångar till marknadsvärde? 
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7a. IAS 38 tillåter värdering av immateriella tillgångar till marknadsvärde om aktiv 
marknad finns, alternativt anskaffningsvärdet. Vilket tror ni ger en mest rättvisande 
bild?  
 
7b. Försvåras jämförelser mellan företag för intressenter? 
 
8. Tycker ni att reglerna vid införandet av IAS 38 har förändrats till det bättre/sämre? 

På vilket sätt i sådana fall? 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

Abstract 
 
 
 
 
This study aims to enter deeply into the accounting methods of intangible assets. The 
problems in the present accounting regulations regarding intangible assets are examined 
through a literature study and interviews with auditors. A comparison with IAS 38 is 
implemented to investigate if these rules reduce the problems. Alternative solutions are 
discussed.    
 
When stakeholders analyse companies’ annual reports, it is important that a true and fair 
view of the companies is accounted for. Today the intangible assets represent a great 
value for the companies, but also a risk. The accounting regulations of intangibles only 
allow for capitalisation in special cases, which complicates for companies to report a 
correct economic situation. This results in poorer information, which could mislead 
stakeholders in their decision-making. 
 
The auditors agree that there is no uniform solution to this information asymmetry 
problem. IAS 38 though results in a clarification of the accounting regulations.  
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