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Sammanfattning 
Bakgrund: Bristen på information om immateriella tillgångar i den externa redovisningen har 
blivit alltmer påtaglig i takt med att dessa tillgångars betydelse ökat. Redovisningsrådet har för 
att reglera detta givit ut rekommendationen RR 15. 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda vilket behov marknadsaktörerna har av redovis-
ningen rörande immateriella tillgångar för att understödja sitt beslutsfattande och om nuva-
rande lagstiftning och rekommendationer möjliggör en redovisning som motsvarar behoven. 
Avgränsning: Skattemässiga effekter berörs ej. 
Tillvägagångssätt: Information har samlats in från analytiker, kreditgivare samt Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund, genom personliga intervjuer. 
Resultat: Marknadsaktörerna efterfrågar relevant och tillförlitlig information om hur företag 
investerar i immateriella tillgångar. De strikta krav som återfinns i rekommendation RR 15 
förefaller i grunden stämma överens med marknadsaktörernas inställning till hur immateriella 
tillgångar ska redovisas.  
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Purpose: The purpose of this study is to analyze the investors and creditors needs of infor-
mation regarding intangibles for their decision making and if the current legislation and 
recommendations allow a financial accounting which corresponds to these needs. 
Delimitation: Taxation effects are disregarded. 
Procedure: Information has been collected through personal interviews with analysts, credi-
tors and the organization Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 
Results: Investors and creditors demand relevant and reliable information regarding 
investments in intangibles. The rigid requirements of the recommendation RR 15 seem to 
correspond to the needs of investors and creditors. 
 

 
 
Keywords 
Peter Jederström, Intangible assets, Redovisningsrådet, RR 15, Financial accounting 

 

 





 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ..............................................................................................................1 
1.2 Problemdiskussion ..............................................................................................2 
1.3 Problemformulering ...........................................................................................3 
1.4 Syfte .......................................................................................................................4 
1.5 Avgränsningar ......................................................................................................4 
1.6 Uppsatsens disposition.......................................................................................4 

 
2 Vetenskapligt förhållningssätt................................................................ 7 

2.1 Syn på forskning..................................................................................................7 
2.2 Forskningsprocessen ..........................................................................................8 
2.3 Vetenskapligt förhållningssätt ...........................................................................9 
2.4 Metodsynsätt ......................................................................................................10 
2.5 Metodval .............................................................................................................10 

 
3 Tillvägagångssätt ..................................................................................13 

3.1 Upptakt ...............................................................................................................13 
3.2 Grundelementen vid produktion av kunskap...............................................13 
3.3 Problemformulering .........................................................................................14 
3.4 Teori ....................................................................................................................14 
3.5 Empiri/Data ......................................................................................................15 

3.5.1 Kvantitativa och kvalitativ metod............................................................16 
3.5.2 Intervjuerna.................................................................................................16 

3.5.2.1 Urval av undersökta intervjupersoner..............................................16 
3.5.2.2 Intervjuernas struktur och innehåll ..................................................17 
3.5.2.3 Genomförandet av intervjuerna .......................................................18 

3.5.3 Verifiering – validitet, reliabilitet och generalisering ............................19 
3.6 En kritisk granskning av urval och tillvägagångssätt ...................................20 

3.6.1 Urvalet..........................................................................................................20 
3.6.2 Intervjuerna.................................................................................................21 

3.6.2.1 Författarna som intervjuare...............................................................21 
3.6.2.2 Intervjusituation ..................................................................................21 
3.6.2.3 Personlig intervju vs telefonintervju samt mailkontakt.................22 
3.6.2.4 Ställde vi rätt frågor?...........................................................................22 

3.6.3 Granskning av sekundärdata ....................................................................23 
 
4 Redovisningsteoretiskt ramverk........................................................... 25 

4.1 Redovisningens syfte ........................................................................................25 

I 



4.1.1 Effektiv marknad .......................................................................................27 
4.2 Redovisningsinformationens egenskaper ......................................................28 
4.3 Definition tillgång .............................................................................................31 
4.4 Definition immateriell tillgång.........................................................................33 
4.5 Definition kostnader.........................................................................................35 
4.6 Redovisningsprinciper ......................................................................................36 
4.7 Sammanfattning.................................................................................................38 

 
5 Lagar och rekommendationer ...............................................................41 

5.1 IAS 38 Intangible Assets ..................................................................................41 
5.2 Redovisning av immateriella tillgångar i Sverige ..........................................43 

5.2.1 Ramar för redovisning i Sverige...............................................................43 
5.2.1.1 Årsredovisningslagen..........................................................................44 
5.2.1.2 BFN R1.................................................................................................44 

5.3 RR 15, Immateriella tillgångar .........................................................................45 
5.3.1 Definition ....................................................................................................45 

5.3.1.1 Identifierbarhet....................................................................................46 
5.3.1.2 Kontroll ................................................................................................46 
5.3.1.3 Framtida ekonomiska fördelar ..........................................................46 

5.3.2 Aktivering av immateriella tillgångar.......................................................46 
5.3.2.1 Forskningsfas .......................................................................................49 
5.3.2.2 Utvecklingsfas......................................................................................49 

5.3.3 Värdering av immateriella tillgångar........................................................50 
5.3.3.1 Avskrivning och nedskrivning ..........................................................51 

5.3.4 Jämförelse mellan IAS 38 och RR 15......................................................52 
5.4 Immateriella tillgångar i årsredovisningen.....................................................52 

5.4.1 Resultaträkningen.......................................................................................53 
5.4.2 Balansräkningen..........................................................................................53 
5.4.3 Förvaltningsberättelsen .............................................................................53 

5.5 Sammanfattning.................................................................................................54 
 
6 Den externa redovisningens roll........................................................... 55 

6.1 Marknadsaktörernas informationsbehov.......................................................55 
6.2 Marknadsaktörernas informationskällor........................................................57 
6.3 Den externa redovisningens utformning.......................................................59 

 
7 Redovisning av immateriella tillgångar ................................................61 

7.1 Marknadsaktörernas definition .......................................................................61 
7.2 De immateriella tillgångarnas roll i redovisningen .......................................62 
7.3 Värdering av immateriella tillgångar...............................................................67 
7.4 Kriterier vid bedömning av immateriella tillgångar .....................................69 

II 



 

7.5 Generellt accepterade immateriella tillgångar ...............................................71 
 
8 Analys ................................................................................................... 75 

8.1 Disposition av analysen....................................................................................75 
8.2 Den externa redovisningens betydelse...........................................................76 
8.3 Effektiv marknad...............................................................................................77 
8.4 Jämförelse mellan nuvarande och tidigare normer ......................................79 
8.5 Behandling av redovisade immateriella tillgångar ........................................81 

8.5.1 Analytiker ....................................................................................................81 
8.5.2 Kreditgivare.................................................................................................82 
8.5.3 Aktieägare ....................................................................................................83 

8.6 Definition av immateriell tillgång ...................................................................84 
8.7 Redovisningsnormer vs informationsbehov.................................................88 

8.7.1 Matchningsprincipen vs försiktighetsprincipen ....................................88 
8.7.2 Vem avgör? Revisorn eller företaget? .....................................................90 
8.7.3 Redovisningsinformationens egenskaper ...............................................92 

 
9. Slutsats och egna reflektioner.............................................................. 97 

9.1 Slutsats ................................................................................................................97 
9.2 Egna reflektioner...............................................................................................99 
9.3 Förslag på vidare forskning ...........................................................................100 

 
Källförteckning....................................................................................... 101 
 
Appendix ................................................................................................ 105 

Intervjufrågor - aktiespararna ..............................................................................105 
Intervjufrågor - analytiker.....................................................................................106 
Intervjufrågor - kreditgivare.................................................................................107 
 

Figurförteckning 
 
Figur 1: Uppsatsens disposition ..................................................................................5 
Figur 2: Forskningsprocessen ......................................................................................8 
Figur 3: Induktiv och deduktiv ansats ......................................................................11 
Figur 4: Kunskapsproduktionens huvudelement och arbetsgång........................13 
Figur 5: FASBs krav på redovisningsinformation ..................................................29 
Figur 6: Tendensförändring i redovisningen ...........................................................38 
Figur 7: Aktiveringskriterier .......................................................................................48 
Figur 8: Disposition av analysen ...............................................................................75 
Figur 9: Tendensförändring i redovisning av immateriella tillgångar ................100 

III 





Inledning 

1 Inledning 
Traditionellt sett har fysiska, materiella tillgångar haft en central roll inom redovisningen. 
Deras fysiska substans bidrar till att de anses uppfylla grundläggande krav på säkerhet och 
mätbarhet. Icke-materiella tillgångar som saknar denna fysiska substans har ej ansetts 
uppfylla dessa krav och behandlingen av dem i redovisningen har präglats av en försiktighet. 
Vi har intresserat oss för dessa immateriella tillgångars roll i den externa redovisningen då vi 
anser att ekonomin i samhället förändrats och att redovisningen i grunden bör utvecklas i 
samma takt. Redovisningen kan ses som ett språk, vars syfte är att förmedla information om 
ett företags verksamhet. Då karaktären hos verksamheten i många företag står under en 
kontinuerlig förändring bör redovisningen enligt oss anpassas för att kunna fylla sin funktion 
som ett avbildningsspråk. 

1.1 Bakgrund 
Kunskapsintensiteten i dagens samhälle ökar. För att kunna upprätthålla en 
konkurrenskraftig nivå måste företagen utöver traditionella tillgångar såsom 
maskiner, inventarier och fastigheter även investera i nya resurser såsom 
humankapital, patent, kundlojalitet och varumärke. Detta resulterar i att företag 
har blivit allt mer beroende av tillgångar som saknar en fysisk substans. 
(Engström, 1999) Traditionella ”hårda” tillgångarna ställs därmed mot ”mjuka” 
tillgångar. 
 
Fysiska tillgångar skapar generellt inte mervärde. Vad som skapar värde för två 
företag med liknande sammansättning av fysiska tillgångar är förmågan att 
hantera dessa på ett effektivt och produktivt sätt. Denna förmåga skapas 
genom investeringar i immateriella tillgångar såsom forskning och utveckling, 
patent samt varumärken. Kombinationen av materiella och immateriella 
tillgångar blir därigenom det som avgör ett företags framgång. Den ökade 
konkurrensen som uppstår genom globalisering och avreglering av flera 
branscher skapar ytterligare krav på investeringar i immateriella tillgångar. 
Framgångsfaktorer hos olika företag kan därför oftast hänföras till tillgången av 
dessa tillgångar. (Gross, 010618) 
 
Immateriella tillgångar har visserligen alltid existerat. Deras betydelse som 
viktiga framgångsfaktorer för ett företag har dock ökat markant under de 
senaste åren. En studie av de 500 största företagen i USA, publicerad i Harvard 
Management Update (2001), visar att marknadsvärdet för dessa företag vär-
deras sex gånger mer än det bokförda värdet. Denna skillnad går enligt Harvard 
Management Update att hänföras till förekomsten av immateriella tillgångar.  
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Krav på att få dessa värden av immateriella tillgångar åskådliggjorda i en 
balansräkning har på senare tid lagts fram. Den bakomliggande orsaken är att 
skapa neutralitet mellan tillverkningsföretag och kunskapsföretag vad det gäller 
värdet på deras produktionsresurser. Genom att tillskriva kunskapsföretagens 
mjuka tillgångar ett värde blir nyckeltalen mer adekvata och mer rättvisande. 
(Engström, 1999)  
 
Inom redovisningskretsar har problematiken kring immateriella tillgångar och 
dess ökande betydelse för företagen skapat en debatt. Denna debatt har lett till 
att olika redovisningsorgan har gett ut rekommendationer som behandlar 
immateriella tillgångar. IASCs1 arbete har resulterat i rekommendationen IAS2 
38 som omfattar både internt genererade och förvärvade immateriella 
tillgångar. I Sverige har IAS 38 varit utgångspunkten för Redovisningsrådets 
utformning av sin rekommendation om redovisning av immateriella tillgångar, 
Redovisningsrådets rekommendation RR 15 (Rundfelt, 1998), som träder ikraft 
1 januari 2002. (Edlund & Kyrö, 2001) 

1.2 Problemdiskussion 
Som vi nämnde ovan blir bristen på information om företags immateriella 
tillgångar i redovisningen alltmer påtaglig i takt med att dessa tillgångars 
betydelse ökar. En åsikt som vuxit sig allt starkare är att det är de immateriella 
tillgångarna som i dagens ekonomi skapar värde för företag och att det varit så 
under de senaste 15 till 20 åren. Trots detta bereds dessa tillgångar knappt 
någon plats i dagens redovisningar. (Osterland, 2001) 
 
Resonemanget kring immateriella tillgångar och deras vara eller icke vara i 
dagens externa redovisning är behäftat med ett antal problem. Ett grund-
läggande sådant är hur termen immateriell tillgång ska definieras. Ett antal 
definitioner finns och samma tillgång kan ses på från olika perspektiv. Kopplat 
till definitionsproblemet finns även osäkerheten hur en immateriell tillgång ska 
värderas. Det går inte att entydigt definiera tillgångarna. Därför är det inte 
heller möjligt att värdera dem. (Osterland, 2001) Inom redovisningsområdet 
finns det idag en stor osäkerhet hur dessa internt upparbetade tillgångar ska 
kunna ges ett numeriskt värde och samtidigt följa de grundläggande 
redovisningsprinciperna. I dagens läge aktiveras de flesta immateriella tillgångar 

                                           
1 International Accounting Standards Committee, sedan 1 april 2001 omstrukturerad till 
International Accounting Standards Board (IASB), ett professionellt normgivande organ 
som har till uppgift att skapa en enhetlig internationell redovisningsstandard. (IASB 011213) 
2 International Accounting Standards, rekommendationer utgivna av IASC 
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endast då ett företag förvärvar ett annat företag och en goodwillpost uppstår. 
(Economist, 010519)  
 
Ignorerandet av immateriella tillgångar i redovisningen försvårar för olika 
marknadsaktörer att kunna göra rationella beslut. Om inte information om 
dessa tillgångar inkluderas i företags årsredovisningar förhindras analytiker och 
kreditgivare att utvärdera företag på ett tillförlitligt sätt och investerares 
placeringsbeslut försvåras. (Gross, 010806)  
 
En genomgående fråga är hur redovisningsregler om immateriella tillgångar ska 
utformas för att underlätta analytikers och kreditgivares beslutsfattande. Allt för 
restriktiva regler leder till att investerares och analytikers arbetsuppgifter 
försvåras då företags externa redovisning ej ger en rättvisande bild. I grunden 
kan en restriktiv bedömning av vilka immateriella tillgångar som ska aktiveras 
vara sund då den motverkar orealistiskt uppblåsta balansräkningar. (Lundell, 
2001) Restriktiva regler leder dock till problem för många, främst små och 
nystartade, företag då dessa tvingas att ta kostnader direkt över resultatet istället 
för att kunna aktivera dem och sedan göra avskrivningar under en längre 
period. (Braconier, 2000) Redovisningen kan därigenom ge en mer negativ bild 
av dessa företag än vid en aktivering av dessa tillgångar och försvåra 
investerares och kreditgivares beslutsfattande.  

1.3 Problemformulering 
Det råder idag en osäkerhet huruvida de nuvarande reglerna gällande 
immateriella tillgångar uppfyller sitt avsedda syfte att göra årsredovisningen mer 
användbar som beslutsunderlag. Det kan finnas en skillnad mellan när 
redovisningsorgan anser att utgifter för immateriella tillgångar ska aktiveras i 
balansräkningen och när olika marknadsaktörer, i vårt fall analytiker, kredit-
givare och aktiesparare, anser att denna aktivering bör ske. Eftersom redovis-
ningsreglerna förespråkar en försiktig inställning kan poster i balansräkningen 
saknas trots att marknaden ser dessa som tillgångar. För att få en klarare bild av 
de åsikter som råder rörande immateriella tillgångar och hur de ska redovisas 
avser vi besvara följande frågor: 
 

• Vilka krav ställer svenska redovisningsregler och normer för att 
immateriella tillgångar ska få tas med i den externa redovisningen? 

• Vilket behov av information om immateriella tillgångar har de olika 
marknadsaktörerna? 
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• Finns det en skillnad mellan den information om immateriella 
tillgångar som möter redovisningsreglers och normers krav och den 
information som efterfrågas av marknadsaktörerna och vari består 
denna skillnad i så fall? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda vilket behov marknadsaktörerna har av 
redovisningen rörande immateriella tillgångar för att understödja deras besluts-
fattande och om nuvarande lagstiftning och rekommendationer möjliggör en 
redovisning som motsvarar detta behov. 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer ej att beröra skattemässiga effekter vid redovisningen av 
immateriella tillgångar. Diskussionen kommer istället att fokusera på de 
redovisningsmässiga aspekterna vid detta förfarande. Med detta följer ej att 
beslut rörande redovisningen av de immateriella tillgångarna anses vara opåver-
kade av vilka skattemässiga konsekvenser de får. Det ligger dock utanför denna 
uppsats ramar att undersöka detta fenomen närmare. 
 
Diskussionen i denna uppsats kommer att röra immateriella tillgångar i 
allmänhet. Detta innebär att den ej kommer att fokusera på ett antal förut-
bestämda typer av dessa immateriella tillgångar. Visserligen kan det vara 
nödvändigt att behandla de olika tillgångstyperna separat för att få en så god 
bild som möjligt av dem och deras specifika egenskaper. Denna uppsats avser 
dock att utreda olika marknadsaktörers uppfattning om dessa tillgångar på ett 
mer övergripande sätt för att kunna ge en generell bild av hur de bör behandlas 
i redovisningen. 

1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens nio kapitel kan delas in i fem delar. Efter denna inledning följer två 
kapitel som redogör för vårt vetenskapliga förhållningssätt och tillväga-
gångssätt. Dessa båda kapitel utgör den metodologiska delen av uppsatsen. 
Därefter följer uppsatsens teoretiska del, även denna indelad i två kapitel. Det 
första ger en teoretisk inblick i vissa utvalda redovisningstermer och principer. 
Det andra ger en utförlig beskrivning av de lagar och rekommendationer vi 
funnit lämpliga för att kunna besvara uppsatsens problemfrågor och syfte. 
Uppsatsens fjärde del består av den insamlade empirin som är ett resultat av 
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intervjuer genomförda med olika marknadsaktörer. Denna del är i likhet med 
de två föregående också indelad i två kapitel, där det första berör redovis-
ningens syfte och användning medan det andra mer ingående behandlar 
redovisningen av immateriella tillgångar. Den avslutande delen utgörs av en 
analys där de presenterade teorierna och den insamlade empirin ställs mot 
varandra och där slutsatser sedan dras baserade på denna analys. Figuren nedan 
ger en grafisk beskrivning av denna indelning. 
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Figur 1: Uppsatsens disposition (Egen figur) 
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2 Vetenskapligt förhållningssätt  
Med detta avsnitt avser vi att förmedla vår syn på vad forskning är och hur vi ställer oss till 
olika vetenskapliga begrepp och förhållningssätt. 

2.1 Syn på forskning 
Forskning har till mål att utveckla teorier. Teorier är i grunden generella utsagor 
som avser förklara olika fenomen i verkligheten. Dessa förklaringar uttrycks 
med hjälp av ett symbolspråk som kan uttryckas i tal eller skrift. För att kunna 
klassas som teorier måste dessa utsagor vara verifierade och därigenom kunna 
anses vara ”sanna”. (Elling, 1998) Dock finns alltid möjligheten att andra 
förklaringar kan ges och att framtida forskning kan ge andra svar på ett givet 
problem. Forskning kan med grund i detta ses som en pågående verksamhet 
med målsättning att nå säkrare och mer otvivelaktig kunskap. (Brorström, 
1997) Med andra ord innebär detta att det som anses vara gällande idag ej 
behöver vara det i morgon.  
 
All forskning bygger på grundläggande antaganden om den del av verkligheten 
som ska studeras. (Arbnor & Bjerke, 1994) Olika synsätt på hur verkligheten är 
konstruerad kan anläggas och dessa påverkar i sin tur hur forskningen bedrivs. 
Det är därför av vikt att forskaren reder ut vilka de grundläggande antaganden 
är som det fortsatta forskningsarbetet kommer att baseras på. 
 
Ett enkelt sätt att beskriva forskningen är att ett problem väljs och att en fråga 
därefter formuleras. (Brorström, 1997) Forskningen är dock betydligt mer 
omfattande och komplex än så. Vi måste som forskare först reda ut hur vi ser 
på verkligheten och i vilket sammanhang det problem vi identifierat kan sättas. 
Detta förhållningssätt påverkar i sin tur de metoder vi avser använda och hur vi 
värderar och använder de resultat som vår forskning genererar. 
 
Vår forskning bygger dock på att det valda problemet sätts i fokus. Det är 
problemet som vi avser förklara och det är i grunden det som initierade vår 
forskning. Med problemets centrala roll i forskningen följer att det måste ställas 
höga krav på detta. Det är viktigt att det finns ett genuint intresse hos forskaren 
för det problemområde som ska studeras. En viktig förutsättning är att prob-
lemet kan upplevas som meningsfullt även av andra än forskaren själv. Det är 
också av vikt att det ej finns givna svar på de frågor som problemet genererar. 
Forskningen får inte gälla företeelser vars egenskaper redan är väl kända. 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993) Det område som betraktas ska vara 
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betydelsefullt och resultatet ska ha någon form av nyhetsvärde. (Brorström, 
1997) 

2.2 Forskningsprocessen 
Det vetenskapliga förhållningssättet påverkar alla steg i forskningsprocessen, 
alltifrån problemformuleringen till det att resultatet slutligen rapporteras. (Patel 
& Davidsson, 1994) Ett första viktigt steg för forskaren är därför att göra sig 
själv medveten om sina grundläggande föreställningar och förstå hur dessa 
inverkar på arbetet. Vid sidan av att identifiera sitt förhållningssätt till ett visst 
problemområde är det av vikt att avgöra vilken typ av metod som ska användas 
för att förklara detta problem. Metoder kan definieras som vägledande 
principer för kunskapande. Metoderna måste dock överensstämma med de 
problem som identifierats och de grundläggande antaganden som forskaren 
innehar. Därmed följer att metoderna måste vara konsekventa. (Arbnor & 
Bjerke, 1994)  
 
Valet av metoder präglas av det vetenskapliga förhållningssättet. De grund-
läggande föreställningarna påverkar också hur metoder utformas. (Arbnor & 
Bjerke, 1994) De grundläggande föreställningarna ändras med tiden och 
därigenom även de metoder som finns. Vi anser därför att en viktig del i 
forskarens arbete är att göra sig själv medveten om sina grundläggande 
föreställningar och därefter anpassa valet av lämpliga metoder till dessa. 
 
Forskningsprocessen innefattar ett antal steg för hur ett problem ska 
undersökas. Kortfattat kan dessa steg sammanfattas som i figuren nedan. Det 
vetenskapliga förhållningssättet har i figuren placerats först för att påvisa dess 
betydelse när ett visst problem identifieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem

• Precisering av 
problemet 

• Val av 
tillvägagångssätt 

• Genomförande 
• Bearbeta/Analysera 
• Redovisa/Rapportera

Vetenskapligt 
förhållningssätt 

Figur 2: Forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 1994, s. 31) Egen bearbetning 
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Val av metod avgör i vilken ordning forskaren väljer att genomföra de steg som 
följer efter att problemet identifierats. I detta kapitel kommer vi att redogöra 
för hur vi resonerat kring vårt vetenskapliga förhållningssätt och de grund-
läggande metodval vi gjort. Hur vi identifierade det problem som ligger till 
grund för denna uppsats och hur vi lagt upp vårt forskningsarbete beskrivs i 
nästa kapitel, Tillvägagångssätt. 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns en avgörande skillnad mellan att förklara och att förstå. Denna 
skillnad kan förklaras genom att studera natur- och samhällsvetenskapen. 
Positivismen betraktar dessa båda vetenskaper på ett och samma sätt. Med detta 
förhållningssätt följer åsikten att de metoder som används inom naturveten-
skapen även är applicerbara på samhällsvetenskapen. Hermeneutiken gör en 
skillnad mellan dessa två vetenskaper. Anhängare av detta förhållningssätt 
hävdar att det är en avgörande skillnad mellan att förklara naturen och att förstå 
kulturen. De menar därmed att naturvetenskapens metoder är olämpliga att 
använda för att förstå samhällsvetenskapliga fenomen. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
Positivistiskt inriktade teorier går ut på att beskriva, förklara och förutsäga 
fenomen, exempelvis inom redovisningen. (Elling, 1998) Forskaren utgår då 
från en accepterad lösning och försöker förklara verkligheten med hjälp av 
denna. Detta skulle för vår forskning innebära att vi först skulle utgå från en 
given rekommendation och därefter försöka förklara marknadens handlande 
utifrån denna. Vi anser dock att detta förfarande ej stämmer överens med det 
problem vi identifierat och det syfte vi formulerat. Ett positivistiskt förhåll-
ningssätt finner vi därmed inte överensstämma med de grundläggande 
föreställningar vi har rörande hur problemet ska kunna lösas. 
 
Förståelse är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Detta förhållningssätt är 
därför lämpligt när verkligheten ska betraktas utifrån ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv. Hermeneutiken bygger på att forskaren tolkar de intryck som 
uppstår i forskningsprocessen. ”Tolkning av meningsfulla fenomen är något som vi gör 
hela tiden som sociala aktörer.” (Gilje & Grimen, 1995, s. 175) I vårt arbete 
kommer tolkningar av marknadsaktörers åsikter vara centrala för att vi ska 
kunna bygga upp en förståelse för marknadens syn på redovisningen av imma-
teriella tillgångar. På ett liknande sätt är vår avsikt också att förstå hur 
tankegången varit bakom de rekommendationer och regler som finns inom 
redovisningen. Vår grundläggande inställning inför det problem vi identifierat 
närmar sig därmed den hermeneutiska inriktningen.  
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2.4 Metodsynsätt 
De olika synsätt vi som forskare kan anta gör skilda antaganden om det vi 
studerar och angriper därför på olika sätt det vi försöker förstå, förklara och 
förbättra. (Arbnor & Bjerke, 1994) Det synsätt vi har kommer därigenom att 
påverka våra metodval och detta kommer i sin tur att påverka de resultat vår 
forskning resulterar i. Inom ämnet företagsekonomi är tre metodsynsätt 
urskiljbara. De tre är det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörsyn-
sättet. Synsätten bygger på ett antal antaganden om verklighetens beskaffenhet. 
 
Den huvudsakliga frågan för dessa synsätt är enligt Arbnor & Bjerke huruvida 
helheten är summan av delarna eller om delarnas sammansättning medför 
ytterligare effekter, så kallade synergieffekter. Det analytiska synsättet har en 
summativ karaktär där helheten anses vara summan av delarna. Systemsynsättet 
antar istället att verkligheten är arrangerad på ett sådant sätt att helheten avviker 
från summan av delarna på grund av olika positiva och negativa effekter. 
Aktörsynsättet i sin tur menar att helheten förstås utifrån delarnas egenskaper. 
Detta synsätt är främst inriktat på att förstå sociala enheter. 
 
Den bild vi har av hur redovisningen är konstruerad gör att systemsynsättet är 
det metodsynsätt som karaktäriserar vår inställning. Vi ser ej den lagstiftning 
och rekommendationer som rör immateriella tillgångar som en isolerad del i 
redovisningen. Istället är vi av åsikten att den bakomliggande redovisnings-
teorins principer och regler påverkar dessa normer. Systemperspektivet ger oss 
en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sammanhang. (Holme & 
Solvang, 1997) För att förstå hur helheten ser ut måste vi därför utreda hur de 
olika delarna av redovisningen påverkar varandra. 

2.5 Metodval 
För att kunna producera teorier som ska ge en så riktig kunskap om 
verkligheten som möjligt kan vi som forskare välja mellan två alternativa 
arbetssätt, deduktion eller induktion. Det deduktiva arbetssättet går ut på att dra 
slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier. Hypoteser härleds ur den redan befintliga teorin och prövas sedan 
empiriskt i det aktuella fallet. (Patel & Davidsson, 1994) Inom den redovis-
ningsteoretiska forskningen används det deduktiva arbetssätet vid undersök-
ningar där slutsatser dras om hur redovisningen ska utformas för att nå sitt 
syfte. Redovisningens målsättning bildar den givna premissen och utifrån denna 
drar forskaren slutsatser om vilka redovisningsprinciper och postulat som ska 
användas. (Elling, 1998) I det induktiva arbetssättet ligger utgångspunkten 
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istället i gjorda observationer där generaliseringar sedan görs utifrån dessa 
observationer. Generaliseringarna måste därefter testas empiriskt för att kunna 
bevisas vara sanna. (Andersen 1994) Forskaren kan då göra sina observationer 
utan att först ha fördjupat sig i de befintliga teorier och principer som finns 
inom det aktuella problemområdet. Istället formas en ny teori utifrån den 
insamlade empirin. (Patel & Davidsson, 1994) 
 
 TEORI (MODELL)

Hypoteser 

Observationer 

Verkligheten 
(Mätning, tolkning) 

Generalisering 

Observationer 

Induktiv ansats Deduktiv ansats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Induktiv och deduktiv ansats (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1993, s. 150) 

Den deduktiva metoden har enligt Elling (1998) använts för att utveckla 
normativa redovisningsteorier, det vill säga de anger hur redovisningen bäst bör 
utformas för att nå en given målsättning. En deskriptiv teori går istället ut på att 
beskriva, förklara och förutsäga fenomen i redovisningen. Forskning som 
bygger på denna teori är i regel induktiv men innehåller även deduktiva 
element. Deskriptiva och normativa redovisningsteorier är båda nödvändiga 
och kompletterar varandra. Deskriptiva teorier förklarar var redovisningspraxis 
befinner sig och var det finns behov av förändringar, normativa teorier ger 
anvisningar om vilka förändringar som bör genomföras. 
 
Applicerat på vårt problem finner vi att ett induktivt arbetssätt är mest lämpligt. 
Utgångspunkten i vårt resonemang ligger däri att förstå marknadens åsikter 
rörande ett visst redovisningsproblem och därefter utreda huruvida normerna 
kring detta ämne överensstämmer med denna bild. Forskningen blir därmed 
även av en deskriptiv karaktär där tolkning och förståelse för det angivna 
problemet blir tongivande. I förlängningen skulle det vara möjligt att det 
resultat vår forskning genererat kan anta formen av en normativ teori med syfte 
att förutsäga ett visst beteende. Detta steg ligger dock utanför ramen för den 
forskning vi kommer att bedriva för det valda ändamålet. 
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En normativ redovisningsteori som anvisar den bästa redovisningspraxisen 
eller en deskriptiv teori som förklarar varför redovisningen är som den är 
kräver båda att utsagorna har underkastats vetenskaplig bevisning (verifikation). 
I princip är endast de utsagor meningsfulla som kan verifieras eller falsifieras 
utifrån erfarenheten. Teorier som inte verifieras blir enligt detta kriterium 
meningslösa. Dock är grundtanken att det ska vara principiellt möjligt att 
verifiera en utsaga. Verifieringen behöver därigenom ej göras omgående utan 
ett påstående är verifierbart om det är tänkbart att det någon gång kommer att 
kunna prövas. (Gilje & Grimen, 1995)  
 
De slutsatser vårt arbete resulterar i kommer ej att inom ramen för denna 
uppsats underkastas denna verifieringsprocess. Den tid vi har till vårt 
förfogande medger ej en studie som på längre sikt observerar om de slutsatser 
vi dragit visar sig vara rättvisande. Vi tror dock att det i enlighet med Gilje & 
Grimens tankar är möjligt att vid en senare studie observera att en redovisning 
som är anpassad till marknadsaktörernas informationsbehov kan underlätta 
deras beslutsfattande. Därigenom är verifieringskravet i våra ögon uppfyllt och 
de utsagor uppsatsen mynnar ut i kan anses ha ett vetenskapligt värde. 
 

12 



Tillvägagångssätt 

3 Tillvägagångssätt 
I denna del ämnar vi beskriva vårt val av tillvägagångssätt och hur vi lagt upp vårt arbete. 

3.1 Upptakt 
För att finna ett intressant ämne för vår magisteruppsats började vi med att leta 
information i de databaser som humanistiska biblioteket vid Linköpings univer-
sitet tillhandahåller. Då vårt intresse ligger inom redovisningssfären bestämde vi 
oss i ett tidigt skede för att vår uppsats skulle behandla ett aktuellt ämne inom 
detta område. Ett ämne som återkom ofta vid vårt sökande i databaserna var 
immateriella tillgångar. Varför detta ämne visade sig vara aktuellt kunde till stor 
del hänföras till att Redovisningsrådets rekommendation RR 15, immateriella 
tillgångar, träder i kraft från och med den 1 januari 2002.  

3.2 Grundelementen vid produktion av kunskap 
För att vi ska kunna producera och tillägna oss kunskaper om vårt valda 
problemområde måste vi följa arbetsgången som gäller vid kunskaps-
produktion. Denna arbetsgång består av fyra grundläggande element och en rad 
kopplingar mellan dem. (Andersson, 1998) 
 

Tolkning

Analys

Empiri/data 

Problemformulering/
frågor 

 
 
 
 
 
 
 Teori 
 
 
 
 
 Konklusioner/ 

svar  
 
 
Figur 4: Kunskapsproduktionens huvudelement och arbetsgång (Andersson, 1998, s. 22) 
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3.3 Problemformulering 
Det första som måste genomföras i vår undersökningsplan är att formulera ett 
problem för vidare beskrivning, förklaring, förutsägelse eller vägledning. Vid 
skapandet av problemformuleringen kan forskaren utnyttja källor såsom 
sekundärt material, expertintervjuer och egna erfarenheter. I vilken omfattning 
dessa tre källor utnyttjas varierar kraftigt från fall till fall. (Arbnor & Bjerke, 
1994) 
 
De frågor som ska besvaras med hjälp av undersökningen ska ligga till grund 
för problemformuleringen. Problemställningen kan gestaltas av öppna frågor 
som: ”Hur kan det komma sig att…?” eller av mer slutna frågor: antaganden/ 
hypoteser/påståenden. Problemformuleringen ger upphov till olika kunskapssyften 
med undersökningen. Dessa syften måste ha avgörande inflytande på vad vi 
undersöker och hur vi undersöker det. (Andersson, 1998) 
 
Sekundärt material, såsom tidningsartiklar och facklitteratur, låg till grund för 
skapandet av vår problemformulering. Syftet med vår undersökning var att 
skapa en förståelse för och att kunna beskriva marknadsaktörernas behov av 
redovisning rörande immateriella tillgångar för att understödja deras besluts-
fattande och om nuvarande lagstiftning och rekommendationer möjliggör en 
redovisning som motsvarar detta behov. Vi fann att öppna frågor var den mest 
lämpliga frågeformen för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Detta eftersom vi 
med dessa skulle kunna skapa en djupare förståelse för marknadsaktörernas 
behov och för hur reglerna och normerna rörande redovisningen av immate-
riella tillgångar är utformade. 

3.4 Teori 
Vid datainsamling för undersökningen kan redan befintligt sekundärt 
datamaterial nyttjas. Det kan här vara viktigt för oss som forskare att ta del av 
vad andra forskare har uträttat eller kommit fram till inom det aktuella 
problemområdet. (Arbnor & Bjerke, 1994) Teorier inom problemområdet är 
därför en viktig källa för vår undersökning. Andersson (1998) definierar teori 
som all existerande kunskap som finns inom det område som vi arbetar med. 
Teori är enligt honom förenklingar av verkligheten, och utan dessa förenklingar 
skulle våra analyser av verkligheten ofta framstå som alltför komplexa, överväl-
digande och flytande.  
 
Inhämtandet av sekundär information till vår undersökning skedde främst 
genom granskning av redovisningsteoretisk litteratur, regelverk, rekommenda-
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tioner samt normer. För att öka läsarens förståelse för ämnet har vi delat upp 
vår teoridel i två olika kapitel. 
 
Det första kapitlet innehåller redovisningsteorietiska begrepp, vilka baseras på 
facklitteratur. Kapitlets uppgift är att beskriva syftet och funktionen med 
redovisning i allmänhet samt ge olika definitioner på centrala redovisnings-
begrepp. Vi vill här skapa en bredare förståelse för logiken bakom redovisning 
av immateriella tillgångar. Genom att vi bygger upp en bred förståelse för 
redovisningsproblematiken på området kommer möjligheterna att göra 
meningsfulla slutsatser att öka.  
 
Det andra kapitlet består av en redogörelse av regelverket, rekommendationer 
samt normer som är relevanta vid redovisning av immateriella tillgångar. 
Kunskap om dessa olika källor krävs enligt oss för att kunna skapa en förståelse 
för redovisningen av immateriella tillgångar. Denna granskning är också 
erforderlig för att kunna bedöma om nuvarande lagstiftning och rekommen-
dationer möjliggör en redovisning som motsvarar marknadsaktörernas behov.  

3.5 Empiri/Data 
Efter en genomgång av de redan existerande teorierna inom det undersökta 
området, startar insamlandet av data genom direkta observationer eller 
intervjuer. (Arbnor & Bjerke, 1994) Enligt Andersson (1998) består datain-
samlingen av erfarenhetsbaserade observationer eller iakttagelser som forskaren 
genomför inom det undersökta området. Det är dessa observationer som enligt 
honom ska orsaksförklaras och tolkas med hjälp av rådande teorier, eller som 
omvänt bidrar till att bygga upp eller fördjupa teorierna.  
 
För att kunna besvara de frågor vi identifierade i uppsatsens inledning behövde 
vi insamla data från ett antal olika marknadsaktörer. Inför vårt val av marknads-
aktörer ansåg vi det var viktigt att bestämma vilka grupper av användare som vi 
ansåg ha mest intresse för den externa redovisningen. Vårt val av 
marknadsaktörer bygger till stor del på den litteratur som finns inom redovis-
ningsteori. Den allmänna uppfattning som de flesta författare inom detta 
område förmedlar är, enligt oss, att investerarnas och kreditgivarnas behov av 
information om företagets ekonomiska situation ska ligga till grund för 
utformningen av den externa redovisningen. Vi beslöt därför att vända oss till 
analytiker, kreditgivare och aktiesparare för att inhämta våra data.  
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3.5.1 Kvantitativa och kvalitativ metod 

Det finns i huvudsak två olika tillvägagångssätt inom samhällsvetenskapen för 
hur datainsamlingen ska gå tillväga; den kvalitativa och den kvantitativa 
metoden. Enkelt utryckt kan man säga att i den kvantitativa metoden 
omvandlar vi information till siffror och mängder och med den kvalitativa 
metoden är det forskarens uppfattning eller tolkning som står i förgrunden. 
(Holme & Solvang, 1997) Det huvudsakliga syftet med den kvalitativa metoden 
är att samla in information och skapa en djupare förståelse kring ett problem. 
Metoden karaktäriseras av närhet och empati till informationskällan. 
(Halvorsen, 1992) 
 
Det viktigaste vid valet av metod är att den passar den aktuella problem-
formuleringen och att den leder till att syftet kan besvaras. Kvalitativa metoder 
kännetecknas av viljan att gå mer på djupet i en undersökning för att därmed 
skapa djupare förståelse för det undersökta forskningsobjektet, och lättare få en 
bild av helheten. Ytterligare en styrka med den kvalitativa metoden är att den är 
ett hjälpmedel i teoriutvecklingen. (Holme & Solvang, 1997) Vi fann därför att 
denna metod stämde väl överens med de problemfrågor och det syfte 
uppsatsen baseras på. 
 
Vi vill uppnå en helhetsbild genom att genomföra personliga intervjuer och 
skapa en närkontakt med respondenter för att bättre förstå och återge den 
verkliga situationen. Därför ansåg vi att intervjuer skulle vara det lämpligaste 
sättet att få en förståelse för de aktuella marknadsaktörernas åsikter rörande 
redovisningen av immateriella tillgångar. 

3.5.2 Intervjuerna 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att genom respondenters 
beskrivning av sina upplevelser av och relationer till det undersökta ämnet 
försöka förstå hur de upplever någonting och varför de handlar på det ena eller 
andra sättet. (Kvale, 1997) I våra intervjuer var syftet att förstå vilket behov 
respondenterna har för att understödja sitt beslutsfattande. Vi avsåg att få insikt 
i hur de behandlar den information som finns om immateriella tillgångar i 
företags olika årsredovisningar samt varför de behandlar den information på 
det sätt som de gör. 

3.5.2.1 Urval av undersökta intervjupersoner 
Efter att ha bestämt oss för vilka grupper av användare som var av störst vikt 
för vår undersökning kontaktade vi personer som var sysselsatta med kreditgiv-
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ning respektive investeringsbeslut gällande olika företag. Vi har gjort antagandet 
att intervjuer med personer i denna befattning lämnar information som är 
representativ för den rådande uppfattningen inom deras respektive yrkesgrupp 
gällande immateriella tillgångar i företags årsredovisningar. 
 
Utgångspunkten för urvalet av respondenter till vår undersökning var att de 
skulle vara aktiva inom befattningar gällande kreditgivning eller investerings-
beslut. För att finna dessa två arbetssysslor kontaktade vi två av de större 
bankerna inom Sverige, Nordea och Föreningssparbanken. En analytiker från 
respektive bank blev intervjuad samt en kreditgivare från Nordea och två 
kreditgivare från Föreningssparbanken. Vi kontaktade även Sveriges Aktie-
sparares Riksförbund. Då det är en intresseorganisation för aktiespararna i 
Sverige och ofta värnar om deras intressen i olika bolag, ansåg vi att det fick 
representera alla de aktiesparare som dagligen gör olika investeringsbeslut 
gällande aktieköp i olika bolag. Vidare ville vi låta en representant från Redovis-
ningsrådet beskriva rekommendationen RR15, immateriella tillgångar, mer 
ingående och förklara Redovisningsrådets uppfattning gällande olika begrepp 
som nämns i rekommendationen. För att kunna åstadkomma detta kontaktade 
vi via E-post, Rolf Rundfelt, som arbetar aktivt inom Redovisningsrådet samt 
inom dess akutgrupp. 

3.5.2.2 Intervjuernas struktur och innehåll  
Intervjuer kan utformas mycket olika, ges olika form och innehåll. Ett sätt att 
beskriva vilken typ av kunskap som erhålls genom olika former av intervjuer är 
att utgå från skillnader i struktureringsgrad. En intervju kan vara helt öppen, vilket 
innebär att intervjuaren ställer en vid, öppen fråga som den tillfrågade fritt kan 
utveckla sina tankar kring. Intervjun kan också vara helt strukturerad. Inter-
vjuaren ställer då i förväg formulerade frågor i en förutbestämd ordning och 
respondenten svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ. Den mest struktu-
rerade formen för utfrågning är enkäten, en skriftlig utfrågning med fasta frågor 
och (vanligen) bundna svarsalternativ (Lantz, 1993). 
 
Våra intervjuer var lågt strukturerade och byggde på en plan som användes som 
ett stöd för intervjun. Ordningen på frågeområdena blev beroende av hur 
intervjun utvecklades. Områdena följdes upp med följdfrågor, och antalet 
följdfrågor varierade mellan 2-8 stycken. Frågorna till de olika kreditgivare och 
analytiker hade samma utformning med bara några smärre förändringar för att 
anpassas till deras olika arbetsuppgifter. Intervjufrågorna till Sveriges Aktiespa-
rares Riksförbund hade dock utformningen av att intervjupersonen fick ta 
ställning till vad han trodde att medlemmarna till organisationen upplevde och 
behandlade ämnet immateriella tillgångar. Frågorna till intervjun med Rolf 
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Rundfelt byggde mycket på att skapa en förståelse för rekommendationens 
syfte och dess gestaltning. Dessa frågor var även de av en mer öppen karaktär, 
där frågorna avsåg att förklara vissa begrepp som återfinns i rekom-
mendationen. 
 
Intervjuer med respondenterna är betydelsefulla eftersom de upplever verklig-
heten subjektivt. Resultatet av en intervju skapas gemensamt av både respon-
denterna och de som intervjuar, detta är således en ömsesidig förståelse mellan 
de som medverkar i intervjutillfället. På så sätt får man möjligheter till djup 
förståelse, men dessutom ett drag av subjektivitet från respondenternas åsikt. 
Intervjuer och insamling av data är svåra att hantera, därför måste forskaren 
ställa vissa krav på sig själv som intervjuare, vilka vi hade som mål att följa. 
Dessa krav är enligt Trost (1993) följande: 
 

• Intervjun bör genomföras i en ostörd miljö.  
• Intervjun bör utföras i en subjekt - subjekt relation, detta innebär att 

vi som forskare bör ställa oss på samma nivå som den vi intervjuar. 
• Intervjuaren bör tolerera vad den intervjuade än säger. 
• Intervjuaren bör fråga i stället för att påstå. 

3.5.2.3 Genomförandet av intervjuerna 
Sammanlagt genomförde vi intervjuer med sex personer. Intervjuerna tog i snitt 
cirka 60 minuter. Fem intervjuer genomfördes personligen på bankerna samt på 
huvudkontoret för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. En intervju genom-
fördes i form av telefonintervju, eftersom respondenterna inte hade tid med ett 
personligt sammanträffande. Inför alla intervjuer skickade vi vår frågeplan till 
respondenterna via e-post. Detta gjorde vi för att få ett så bra utfall av intervjun 
som möjligt. Speciellt viktigt ansåg vi att det var att respondenten som 
intervjuades per telefon fick tillgång till frågeplanen eftersom den typen av 
intervju ger ett mer begränsat utbyte än en personlig intervju. Vi deltog båda 
vid samtliga personliga intervjuer. Vid telefonintervjun deltog endast en av 
författarna.  
 
Innan vi inledde intervjuerna informerade vi respondenterna om syftet med 
undersökningen, vilka frågeområden som skulle diskuteras, hur vi skulle 
behandla data samt att personen skulle få en utskrift för godkännande. 
Intervjupersonerna fick därefter ge sitt samtycke till deltagande. Vi meddelade 
även intervjupersonerna vid intervjutillfället att deras identitet skulle behandlas 
konfidentiellt.  
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Registreringen av data skedde med hjälp av en minikassettbandspelare, dels för 
att få innehållet dokumenterat i originalform och dels för att vi skulle kunna 
koncentrera oss på ämnet och fånga upp intressanta ledtrådar som kunde skapa 
följdfrågor. Vid telefonintervjun hade vi inte möjlighet att använda oss av 
minikassettbandspelaren, så författaren som intervjuade fick föra anteckningar 
samtidigt som intervjun genomfördes.  
 
Utskriften av intervjuerna skedde snarast efter genomförandet. De få avsnitt av 
intervjuerna som innehöll information som inte alls var relevant för frågeställ-
ningen utelämnades. Efter sammanställning av intervjuerna sände vi resultatet 
till respektive respondent för godkännande. Alla intervjuer godkändes med inga 
eller små korrigeringar. Dessa korrigeringar bestod främst av omskrivningar 
och förtydliganden.  

3.5.3 Verifiering – validitet, reliabilitet och generalisering 

Det är av vikt för en undersöknings trovärdighet att forskaren försöker uppnå 
hög validitet och reliabilitet. Det finns dock få standardregler inom den 
kvalitativa forskningen för hur detta ska gå till. (Kvale, 1997) 
 
Med validitet menas i vilken utsträckning som de observationer som gjorts 
verkligen reflekterar verkligheten hos det som studerats. (Pervin, 1993) I kvali-
tativ forskning innebär det enligt Flick (1998) att validiteten kan illustreras med 
två frågeställningar; hur väl forskarens slutsatser överensstämmer med det 
studerade objektets verklighet och hur uppenbar denna slutsats är för andra. 
Hur datainsamlingen skett, hur resultatet presenteras och hur slutsatser dragits 
blir då en viktig grund till en utomståendes bedömning av undersökningens 
validitet.  
 
Merriam (1998) skiljer mellan inre och yttre validitet. Inre validitet mäter i 
vilken utsträckning undersökningens resultat stämmer överens med verklig-
heten. Den visar även om det som blivit mätt verkligen var det som ursprung-
ligen var tänkt att mätas. Yttre validitet innebär att forskaren mäter i vilken 
utsträckning resultaten av den gjorda undersökningen är tillämpar även i andra 
situationer än den undersökta, det vill säga om det går att generalisera. 
 
Med reliabilitet i en undersökning avses dess konsistens, det vill säga i vilken 
utsträckning som samma resultat skulle erhållas om undersökningen upprepa-
des. I en kvalitativ undersökning innebär detta oftast problem att skatta reliabi-
liteten, eftersom den till stora delar bygger på subjektiva tolkningar och genom 
att studieobjektet ofta studeras i en kontext. (Pervin, 1993) 
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Även generaliserbarheten kan ifrågasättas i en kvalitativ undersökning. En 
generalisering innebär att det genom tidigare erfarenheter är möjligt, med rimlig 
säkerhet, att dra slutsatser om vad som kommer att hända i en liknande 
situation. Eftersom kvalitativa undersökningar i stor utsträckning söker det 
unika innebär det problem med generaliserbarheten. Det blir främst en fråga 
om att resultatet från en kvalitativ undersökning blir en vägledning till vad som 
kan förväntas av liknande studieobjekt. (Kvale, 1997) 

3.6 En kritisk granskning av urval och tillvägagångssätt 
Att försöka säkerställa validitet och reliabilitet i en kvalitativ undersökning är 
egentligen en fråga om en kontinuerlig process som löper parallellt med den 
pågående undersökningen. (Kvale, 1997) Vi har under undersökningens gång 
försökt att ifrågasätta våra val, reflektera över hur händelser som dykt upp har 
påverkat data, jämfört våra slutsatser, påverkan på tolkningar av data och så 
vidare. Resultatet av dessa reflektioner och diskussioner finns presenterat under 
detta avsnitt. 

3.6.1 Urvalet 

Viss kritik kan riktas mot generaliserbarheten i vår uppsats då vi enbart 
intervjuade sex respondenter. Vårt val av antal respondenter influerades av vårt 
beslut att genomföra en kvalitativ studie. Vi ville begränsa antalet respondenter 
för att kunna få tillräcklig tid att ingående analysera intervjuerna och därigenom 
få en djupare förståelse. 
 
När vi valde våra respondenter var det viktigt för oss att få tillgång till åsikter 
från olika grupper av marknadsaktörer. För att undersöka om skillnader i 
åsikter rörande redovisning av immateriella tillgångar existerade mellan liknande 
yrkesgrupper valde vi att kontakta två olika banker. Då respondenternas svar 
från samma yrkesgrupp låg väldigt nära varandra, tror vi inte att intervjuer med 
fler andra respondenter hade ökat förståelsen för vårt undersökningsområde. 
 
En svaghet med vår undersökning kan tyckas vara att vi inte intervjuat fler 
respondenter som representerar småspararna. Vårt val att låta Sveriges Aktie-
sparares Riksförbund föra deras talan, anser vi vara det som var bäst lämpat för 
vår undersökning. Försöka finna aktiesparare som skulle intervjuas för vår 
undersökning ansåg vi vara för tidskrävande. Den respondent som vi 
intervjuade hos Sveriges Aktiesparares Riskförbund ansvarar för förbundets 
bolagsbevakning och närvarar ofta vid de möten som förbundet anordnar runt 
om i Sverige. Hans befattning inom förbundet och hans nära kontakt med 
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medlemmarna gjorde honom, enligt oss, till en lämplig respondent för att 
kunna föra aktiespararnas talan.  

3.6.2 Intervjuerna 

När intervjuformen används i en undersökning är det, som tidigare nämnts, 
viktigt att vara medveten om en rad aspekter som kan påverka vilka data som 
erhålls och hur dessa tolkas. Dessa aspekter gäller bland annat intervjuarnas 
kompetens och förhållningssätt, intervjuklimatet samt samspelet under 
intervjun. (Lantz, 1993) Vidare är det viktigt att intervjua personer som kan 
besvara undersökningens frågeställningar. Vi har under undersökningen 
fortlöpande försökt att reflektera hur ovan nämnda aspekter kan ha påverkat 
våra data.  

3.6.2.1 Författarna som intervjuare 
Vi ser en viss brist i att vi var ovana intervjuare när vi började, men vi upplevde 
ganska snart att vår intervjuteknik blev bättre och bättre. Vi behöll en starkare 
fokusering på ämnet, blev mer lyhörda för intressanta ledtrådar som kunde leda 
till följdfrågor samt reflekterade snabbare över svaren. Vi vågade efter hand 
också i större utsträckning använda tystnad som ett led vidare.  
 
Ett sätt att försöka uppnå hög reliabilitet i undersökningen är att konstanthålla 
frågorna, det vill säga att ha en hög strukturering. Vi använde inte samma 
formuleringar eller följdfrågor i intervjuerna, utan de blev beroende dels av hur 
intervjuerna utvecklade sig, dels av intervjupersonernas agerande. Om vi skulle 
ha haft en högre strukturering i intervjuerna, tror vi att det skulle ha hämmat 
kreativiteten.  

3.6.2.2 Intervjusituation  
Vilka data som erhålls i en intervju och kvaliteten på data påverkas av intervju-
situationen. Detta gäller både miljön som intervjun genomförs i och det 
samspel som uppstår genom att deltagarna påverkar varandra. Denna 
ömsesidiga påverkan kan både vara en styrka och en svaghet hos metoden. 
Styrkan ligger i att den kan underlätta samspelet och samlandet av data om 
parterna respekterar och har förtroende för varandra. Det är en fördel om 
intervjun blir en positiv upplevelse för den som intervjuas, vilket exempelvis 
kan uppnås om båda parter har ett genuint intresse för ämnesområdet som ska 
behandlas. Svagheten består i att den kan hindra samspelet och insamlingen av 
data om situationen präglas av försvarsreaktioner och dålig respekt. (Kvale, 
1997) 
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Samtliga intervjuer genomfördes i avskildhet. Vid några intervjuer förekom 
vissa störande element i form av personer som tittade in i lokalen, men vi tror 
inte att det hade någon påverkan på resultatet, eftersom vi snabbt fann 
”tråden” i intervjun igen. Vi upplevde att det generellt var ett gott samspel 
under intervjuerna, vilket kan bero på att samtliga intervjupersoner i likhet med 
oss var ekonomer. På så sätt kunde intervjupersonerna lätt identifiera sig med 
oss, genom att vi hade en gemensam bakgrund och begreppssfär.  

3.6.2.3 Personlig intervju vs telefonintervju samt mailkontakt 
Eftersom en av intervjuerna genomfördes som telefonintervju, kan det 
diskuteras om våra data har påverkats av skillnaderna i intervjuform. När en 
intervju genomförs via telefon förloras en del av helhetsintrycket när kropps-
språket och kontexten utesluts. Att vi inte fick möjligheten att träffa respon-
denten i sin arbetsmiljö kändes som en viss brist, men resultatet påverkade 
dock inte vårt förhållande till de data som erhölls. Förlusten av kroppsspråket 
tycker vi gjorde att det var svårare att få ett bra samspel i telefonintervjun, men 
vi tycker ändå att det var viktigast att vi fick svar på våra frågor. Alternativt 
hade varit, att den person som vi nu på detta sätt fick en intervju med, inte 
hade haft tid att träffa oss. Vi prioriterade därför ett genomförande på viss 
bekostnad av helhetsintrycket.  
 
Samma resonemang gäller för den mailkontakt som vi hade med en repre-
sentant från Redovisningsrådet. Även här förlorade vi helhetsintrycket men vi 
ansåg att det var viktigt att få respondentens åsikter angående vissa begrepp i 
rekommendationen RR 15, immateriella tillgångar. 
 
En viktig aspekt vid alla intervjuer är att vi i förväg skickade vår frågeplan till 
respektive respondent. Som vi nämnt ovan gjorde vi detta för att få ett så stort 
utbyte av intervjun som möjligt. Frågan är om, eller hur, detta förfarande har 
påverkat våra data. Detta förfarande kan ha haft en gynnsam effekt genom att 
svaren var mer genomtänkta eller precisa, eller ogynnsam effekt om svaren blev 
mer tillrättalagda eller lämpliga. Kanske förlorades en del av den spontanitet 
som oförberedda frågor i en personlig intervju kan fånga. Vi tror ändå inte att 
svaren har påverkats alltför mycket, eftersom intervjupersonernas möjligheter 
till förberedelser var begränsade till de frågeområden som vi översänt, och vi 
ställde följdfrågor under intervjun som krävde spontana svar. 

3.6.2.4 Ställde vi rätt frågor? 
Ett frekvent diskuterat problem i anslutning till intervjuer är ämnet ledande 
frågor och vilken påverkan det har på resultatet. I många fall kan ledande frågor 
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ge en snedvridning av resultatet, men ledande frågor kan ibland vara 
nödvändiga för att erhålla den information som efterfrågas. Ett exempel på en 
sådan användning är för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar. 
(Kvale, 1997) Vi försökte att undvika ledande frågor, men i många fall 
upplevde vi att vi behövde leda intervjupersonerna en aning för att intervjuns 
samspel skulle utvecklas på ett gynnsamt sätt. Exempel på detta kunde vara att 
intervjupersonen inte var särskilt pratglad eller att vi upplevde att personen 
tidigare inte direkt reflekterat över vissa aspekter av ämnet. Då kändes det 
befogat att ge en viss ledning i frågorna för att utveckla resonemanget. Nära 
kopplat till detta var också antalet följdfrågor som ställdes. För att täcka våra 
frågeområden behövde vi olika antal följdfrågor beroende på hur intervjun 
utvecklade sig.  

3.6.3 Granskning av sekundärdata 

Vårt teoretiska underlag har bestått främst av litteratur, lagar, rekommen-
dationer och tidningsartiklar. I första delen av vårt teorikapitel är amerikansk 
litteratur överrepresenterad. Då de flesta väl renommerade författare inom vårt 
undersökningsområde är amerikaner, var det ett medvetet val från vår sida att 
använda oss av amerikansk litteratur. Vi tror dock inte att skillnaden är 
väsentlig mellan amerikansk och icke amerikansk litteratur då redovisningen 
alltmer influeras av internationella tankar. Den internationella harmoniserings-
process som dagens redovisning genomgår understryker enligt oss detta 
påstående. Vi har strävat efter att få så aktuell information som möjligt men vi 
har även använt något äldre källor, exempelvis Hendriksen (1977). Vi har dock 
funnit att de resonemang som återfinns i dessa källor är aktuella för vårt valda 
problemområde och att grundtankarna fortfarande kan appliceras på dagens 
redovisning.  
 
Det andra kapitlet i uppsatsens teoridel baseras främst på svenska lagar och 
rekommendationer, men en jämförelse har även gjorts med IAS 38. Vi har 
därmed valt att ej behandla de amerikanska rekommendationer som reglerar 
redovisningen av immateriella tillgångar. Det kan ses som en brist att den första 
delen som är influerad av amerikansk litteratur inte ställs mot amerikanska 
rekommendationer. Anledningen till att vi enbart valt att granska IAS 38 är att 
Redovisningsrådets rekommendation RR 15 har utformats efter denna. 
Utgångspunkten med uppsatsen har varit att undersöka vårt valda problem-
område utifrån ett svenskt perspektiv. 
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4 Redovisningsteoretiskt ramverk 
Detta kapitel kommer att utgöra den redovisningsteoretiska bakgrunden till vår uppsats. Vi 
kommer här att redogöra för de begrepp och fenomen inom redovisningen som vi finner vara 
centrala för att kunna skapa en uppfattning kring det problem vi identifierat i 
inledningskapitlet. Inledningen av kapitlet behandlar redovisningens grundläggande syfte, 
detta för att påvisa vilken betydelse den externa redovisningen, och därmed också 
redovisningen av immateriella tillgångar, har. Kapitlet ska ge läsaren en förståelse för de 
grundläggande redovisningsbegrepp som har en central del i resonemanget kring redovisningen 
av immateriella tillgångar. 

4.1 Redovisningens syfte 
Den externa redovisningens huvudsyfte är att förse omgivningen med 
information om ett företags verksamhet. Informationen behövs för att kunna 
ge användarna underlag för olika ekonomiska beslut. Redovisningens syfte kan 
dock definieras på olika sätt. 
 
Enligt ett uttalande från FASB3 härrörande från 1978 om den externa 
redovisningens mål sades följande:  
 

“Financial reporting should provide information that is useful to present and potential 
investors and creditors and other users in making rational investment, credit and 
similar decisions. The information should be comprehensible to those who have a 
reasonable understanding of business and economic activities and are willing to study 
the information with reasonable diligence.” 

(Riahi-Belkaoui, 2000, s.135) 
 
Informationen i den externa redovisningen ska hjälpa dessa intressenter att göra 
bedömningar om framtiden för ett företag. Informationen ska hjälpa dem att 
bedöma hur stora framtida kassaflöden som kan förväntas, när dessa kan 
uppstå och osäkerheten hos dessa. Redovisningen ska därigenom ge en bild av 
ett företags ekonomiska läge och dess resultat för en bestämd period. (Riahi-
Belkaoui, 2000) 
 
Anthony (1995) identifierar fem huvudsakliga mål för den externa redovis-
ningen som beskrivs i FASBs uttalande. Dessa består i att den externa 
redovisningen ska förse redovisningsanvändaren med information som: 
                                           
3 Financial Accounting Standards Board 
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• är användbar för nuvarande och potentiella investerare och långivare 
i deras beslutsfattande 

• är förståelig för dem som har en grundläggande förståelse för 
ekonomiska aktiviteter och som avser att studera informationen 
grundligt 

• rör ett företags resurser, krav på dessa resurser, effekter av 
transaktioner och händelser som förändrar resurser och krav på dessa 
resurser 

• redogör för ett företags finansiella resultat för en period 
• möjliggör en bedömning av storlek, tidsmässiga avstånd och 

osäkerhet hos framtida kassaflöden i form av utdelningar, räntor och 
avyttringar 

 
De olika punkterna berör till viss del skilda delar av den externa redovisningen. 
De två första punkterna är generella och efterfrågar att informationen är 
användbar och förståelig4. Den tredje punkten avser balansräkningen, den 
fjärde punkten resultaträkningen medan den femte punkten kan härledas till 
kassaflödesanalysen i en extern redovisning. De fem punkterna betonar dock 
gemensamt att informationen avser det förflutna men är anpassad för att 
möjliggöra beslutsfattande om ett företags framtida finansiella status och dess 
flöden. 
 
Den externa redovisningen kan ses vara avsedd för en grupp okända användare 
med olika mål. Redovisningens syfte är med denna utgångspunkt att förse 
personer och organisationer utanför företaget med information rörande 
transaktioner och resurser. Ett annat sätt att se på redovisningen är att dess 
syfte är att förse informerade och insatta investerare och analytiker med den 
information dessa behöver för att kunna fatta beslut. Användarna betraktas 
därmed vara identifierade och den information som ges är i första hand avsedd 
för dessa. American Accounting Association5 (AAA) har i sin uppfattning om 
redovisningens syfte tagit utgångspunkt i detta synsätt: 
 

”Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic 
information to permit informed judgments and decisions by users of the information.” 

(Hendriksen, 1977, s.117) 
 
                                           
4 Se avsnitt 4.2 
5 Amerikansk organisation, bestående av akademiker insatta i redovisningsfrågor, som arbe-
tar för att förbättra redovisningen. Organisationen har spelat en avgörande roll vid utveck-
lingen av redovisningsteorin. (Riahi-Belkaoui, 2000) 
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Ett grundläggande problem med detta angreppssätt är att bestämma vilken 
information som ska redovisas. För att möta användarnas informationsbehov 
kan det bli nödvändigt att förse de olika användargrupperna med specifika 
rapporter. Alternativet är att den externa redovisningen utformas så att den 
inkluderar en stor mängd information för att tillgodose alla dessa användares 
behov. (Hendriksen, 1977) 
 
Användarna och deras behov är, att tolka av de ovan nämnda uppfattningarna 
om redovisningens syfte, i centrum. Elling (1998) identifierar tre grundläggande 
former av informationsbehov som är av vikt vid utarbetandet av en 
årsredovisning. Dessa behov uppstår vid beslut om resursallokering, vid 
förvaltningskontroll samt vid fördelningsuppgifter. 
 
Behov av information för resursallokering är kopplat till ett företags nuvarande 
och potentiella intressegrupper som avser investera sitt kapital eller andra 
resurser, exempelvis arbetskraft. Besluten baseras i detta avseende främst på 
framtida kassaflöden i företaget samt den risk som är kopplad till dessa. 
Förvaltningskontrollen har sin grund i åsikten att ett företags ledning har ett 
ansvar att förvalta företagets resurser. Redovisningsinformationen har häri-
genom uppgiften att utgöra ett underlag för kontroll om ledningen uppfyllt sitt 
åtagande. Informationen ska ge upplysning om det som skett under en 
räkenskapsperiod är orsakat av ledningen eller om förloppet har varit utanför 
ledningens kontroll. Det tredje behovet, kopplat till fördelningen av företagets 
resurser går ut på att redogöra för hur mycket olika intressentgrupper erhållit av 
företaget under en specifik räkenskapsperiod. 

4.1.1 Effektiv marknad 

Diskussionen om redovisningens syfte påverkas av antagandet om en marknad 
betraktas vara effektiv eller ej. En marknad bedöms vara effektiv om 
prissättningen på den snabbt och på ett riktigt sätt anpassas till ny information 
(Brealey & Myers, 2000). Hur den externa redovisningen medverkar vid denna 
prissättning är därigenom en central fråga. 
 
Tre nivåer av marknadseffektivitet kan identifieras. Den första nivån benämns 
svag effektivitet där nuvarande priser avspeglar den information som finns i 
historiska priser. Detta innebär att det ej ska vara möjligt att nå en långsiktig 
överavkastning genom att studera den historiska utvecklingen av priser på 
marknaden. Den andra nivån, semistark effektivitet, anger att priser avspeglas 
av all offentliggjord information. Denna form berör i synnerhet den externa 
redovisningen då årsredovisningar och delårsrapporter är en del av denna 
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offentliga information. Den tredje nivån av marknadseffektivitet är den starka 
formen som anger att de nuvarande priserna avspeglar all den information som 
finns på marknaden. (Riahi-Belkaoui, 2000) 
 
Huruvida en marknad betraktas vara effektiv eller inte påverkar uppfattningen 
om redovisningen kan påverka prissättningen på denna marknad. Kam (1990) 
påpekar att om hypotesen om en effektiv marknad är sann kan företag inte 
förändra bilden av deras finansiella ställning enbart genom att manipulera sin 
redovisning, exempelvis genom att byta avskrivningsmetod eller att aktivera en 
post på balansräkningen istället för att kostnadsföra utgiften. En effektiv 
marknad ser igenom sådana åtgärder. Åsikter om den effektiva marknadshypo-
tesens riktighet går isär där kritiker till denna hävdar att marknadsaktörer agerar 
på ett sätt som indikerar att marknaden är ineffektiv. I en bilaga till sin 
rekommendation RR 1:96 (om koncernredovisning) redogör Redovisningsrådet 
för sin utgångspunkt att redovisningen ska utformas från antagandet att val av 
redovisningsmetod har betydelse för omvärldens bedömning av ett företag. 
Erfarenhetsmässigt antas att företagsledningar därigenom ej känner en 
övertygelse om att aktiemarknadens bedömning och aktieägarnas betygsättning 
är opåverkad av ett sådant val av redovisningsmetod. (FAR, 1998) 

4.2 Redovisningsinformationens egenskaper 
För att redovisningen ska kunna motsvara de informationsbehov användarna 
har bör informationen vara utformad så att den går att använda på det sätt den 
är avsedd för. Detta kan uppnås genom att underkasta redovisnings-
informationen ett antal krav. FASB har i sitt Statement of Financial Accounting 
Concepts No. 2 sammanfattat dessa krav. De är uppställda i en hierarkisk 
ordning och är avsedda för att beskriva vilken information som kan anses vara 
användbar för ett beslutsfattande. (Riahi-Belkaoui, 2000) 
 
Schroeder & Clark (1997) beskiver dessa olika krav i en ordning som följer den 
uppställning som är gjord i figur 5. Den hierarkiska ordningen innebär att det 
krav som bedöms vara det mest centrala är att informationen ska vara anpassad 
för användarna. Varje beslutsfattare avgör vilken information som är användbar 
i en viss situation. Faktorer som påverkar denna bedömning är vilken typ av 
beslut som ska fattas, vilken information beslutsfattaren redan innehar och hur 
denne kan bearbeta informationen. De efterföljande egenskaperna hos 
informationen bedöms därmed vara underkastade detta övergripande krav på 
användbarhet. 
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Figur 5: FASBs krav på redovisningsinformation (Schroeder & Clark, 1997, s. 21) Egen 
översättning 

Om kostnaden för att framta en vara eller en tjänst överstiger den nytta 
produkten medför för användarna kommer den inte att efterfrågas. Detta på 
grund av att priset på varan eller tjänsten skulle bedömas vara för högt. 
Situationen för redovisningsinformation är dock annorlunda, då kostnaden för 
att framställa informationen bärs av framställaren av den medan nyttan delas av 
både framställare och användare. Hur dyr redovisningsinformationen än är att 
framställa kommer den ändå att efterfrågas i lika hög grad. För standardsättare 
är det därför viktigt att beakta förhållandet kostnad – nytta när en standard 
utvecklas. Användarnas intressen får inte tillgodoses på bekostnad av att 
framställarnas kostnader blir orimligt höga. 
 
Informationen måste vara begriplig. Bedömningen av detta görs dels med 
utgångspunkt från användarnas egenskaper, dels från informationens egen-
skaper. Det som är viktigt att beakta är om användarna har tillräcklig kunskap 
för att kunna använda informationen och om informationen är tillräckligt 
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tydlig. För att informationen ska vara kvalitativ måste den förstås av den tänkte 
användaren. Denna användare kan vara en specifik beslutsfattare eller en grupp 
av beslutsfattare.  
 
För att informationen ska vara användbar vid beslutsfattandet krävs vidare att 
informationen är relevant och tillförlitlig. Om någon av dessa två egenskaper helt 
saknas går informationen inte att använda på avsett sätt. Relevant information 
karaktäriseras av att den har ett förutsägande värde och ett återkopplingsvärde. Detta 
innebär att informationen ska kunna förbättra användarens förmåga att göra 
prognoser och att bekräfta eller förändra tidigare förväntningar. Kam (1990) 
ger sin syn på denna egenskap genom att hänvisa till FASBs krav på relevans 
hos redovisningsinformation: 
 

”Accounting information must be capable of making a difference in a decision by 
helping users to form predictions about the outcomes of past, present, and future events 
or to confirm or correct expectations.” 

(Kam, 1990, s. 516) 
 
Ett tredje kännetecken för relevant redovisningsinformation är dess aktualitet. 
Information får ej vara inaktuell om den ska kunna användas på avsett vis utan 
ska röra den period som redovisningen utger sig för att avspegla. 
 
För att vara användbar måste informationen också vara tillförlitlig. Användaren 
av viss information ska kunna lita på att den representerar vad den utger sig för 
att representera. Riahi-Belkaoui (2000) beskriver tillförlitlighet som: 
 

”…the quality which permits users of data to depend on it with confidence as repre-
sentative of what it proposes to present.” 

(Riahi-Belkaoui, 2000, s.140) 
 
Informationen ska vara verifierbar, trovärdig och objektiv. Verifierbarhet uppnås 
genom att mätningar inte är påverkade och att de bygger på mätmetoder som 
utvecklats och som är allmänt accepterade. Oberoende bedömare som 
använder samma mätmetoder ska kunna nå samma resultat utifrån samma 
förutsättningar. Hur trovärdig informationen är avgörs av hur väl informa-
tionen överensstämmer med de fenomen den är tänkt att avspegla. Detta 
kriterium kan även benämnas validitet. Objektivitet föreligger om valet mellan 
olika redovisningsalternativ är opåverkat och inga resultat är förutbestämda. 
 
Informationen ökar i användbarhet om den går att jämföra med annan likvärdig 
information, rörande antingen andra företag eller tidigare perioder i samma 
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företag. Detta innebär ett krav på att informationen är jämförbar och kontinuerlig. 
Jämförbarhet syftar till att olika företag ska använda sig av samma redovis-
ningsprocedurer och därigenom minska den diversifiering som annars kan 
uppstå. Kontinuitet syftar istället till att ett givet företag ska använda sig av 
samma redovisningsprocedur över tiden. (Riahi-Belkaoui, 2000) 
 
Användare är enbart intresserade av information som är väsentlig. Väsentlighet 
är därmed ett övergripande krav. Innan redovisaren tar hänsyn till övriga krav 
bör denne överväga om informationen överhuvudtaget är nödvändig att 
inkludera i redovisningen. Väsentlighet kan i likhet med relevans definieras som 
något som påverkar en beslutsfattare. Om information ej anses vara av den 
omfattningen att den kan förändra ett beslut är den oväsentlig och ej nödvändig 
att behandla vidare eller rapportera. 

4.3 Definition tillgång 
En central del i redovisningen är att ge en förteckning över ett företags 
tillgångar. Företagets tillgångar är dess ekonomiska resurser och är det som ska 
skapa ekonomiskt värde. Till följd av tillgångarnas viktiga roll är det viktigt att 
definiera dessa. FASB definierar termen tillgång i sitt Concept No. 3: 
 

”Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular 
entity as a result of past transactions or events.” 

(Kam, 1990, s. 101) 
 
Denna definition innehåller tre viktiga kriterier för en tillgång. Enligt defini-
tionen ska tillgången (1) ha förväntade framtida ekonomiska fördelar, (2) vara 
kontrollerad av en enhet, och (3) vara ett resultat av tidigare transaktioner eller 
händelser. (Kam, 1990) Definitionerna från olika författare av redovisningsteo-
retisk litteratur delar i grunden denna mening men de kan uttryckas i andra ord. 
 
Anthony (1995) definierar tillgångar som ekonomiska resurser kontrollerade av 
ett företag vilkas värde vid tidpunkten för förvärvandet objektivt kan mätas. Ur 
detta resonemang följer att tre huvudkaraktäristika ska vara uppfyllda för att en 
resurs ska tilldelas benämningen tillgång:  
 

• Tillgången måste vara en ekonomisk resurs 

• Resursen måste kontrolleras av företaget 
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• Resursens anskaffningsvärde måste vid förvärvsögonblicket kunna 
mätas objektivt 

 
En resurs är av ekonomisk karaktär om den genererar framtida nytta för ett 
företag. Denna framtida nytta kan genereras om resursen utgörs av kontanter, 
om den förväntas kunna bli såld och därigenom omvandlas till kontanter eller 
om den kan användas i framtida aktiviteter och därigenom generera ett positivt 
kassaflöde. Kontroll som ett begrepp inom redovisningen behöver inte 
motsvara det juridiska ägarskapet. Istället är det av vikt att betrakta vem som 
nyttjar resursen och i vilken utsträckning den nyttjas. Vid ett leasingavtal räknas 
resursen som en tillgång för det leastagande företaget om kontraktet motsvarar 
en större del av resursens ekonomiska livslängd. Kriteriet objektiv mätbarhet 
kan i vissa fall vara svårt att applicera. Svårigheter uppstår då resursen ej 
förvärvats utan istället internt genererats eller upparbetats. 
 
Riahi-Belkaoui (2000) är av åsikten att tillgångar utgörs av framtida nyttigheter 
som förväntas att direkt eller indirekt resultera i ett ”net cash inflow” för 
företaget. Riahi-Belkaoui ställer upp följande kriterium för en tillgång: 
 

• Den utgörs av en ekonomisk resurs 

• Den representerar ett potentiellt kassaflöde 

• Företaget kan erhålla potentiella fördelar av denna 

• Den representerar en juridisk rätt till en specifik fördel, är ett resultat 
av en tidigare eller pågående transaktion och inkluderar förbindelser 

 
Utbytbarhet är enligt författaren ej ett avgörande kriterium för att en resurs ska 
klassas som en tillgång. Den huvudsakliga synen på tillgångar är enligt Riahi-
Belkaoui att de utgörs av ekonomiska resurser för ett företag. Det går dock 
även att anlägga andra perspektiv på hur tillgångar betraktas. Ett annat sätt att 
se på tillgångar är att de utgörs inte enbart av ekonomiska resurser utan även av 
icke-ekonomiska resurser som krävs för en riktigt genomförd matchning och 
bestämmande av vinst. En tredje aspekt är att betrakta dem som en 
sammansättning av investerat kapital.  
 
Enligt Hendriksen (1977) representerar tillgångar ”service potentials or rights to 
prospective benefits” (Hendriksen, 1977, s. 257). Enligt detta synsätt ska till-
gångarna uppfylla följande kriterier: 
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• Det måste existera en specifik rättighet till framtida nytta eller ”service 
potentials”  

• Rättigheten måste höra till en specifik individ eller ett specifikt 
företag 

• Det måste finnas en juridiskt bindande koppling till rättigheten 
 
Den specifika rättigheten måste ha ett positivt värde för att den ska klassas som 
en tillgång. En osäkerhet rörande rättighetens värde påverkar värderingen av 
den men det hindrar inte i sig att den definieras som en tillgång. Denna 
definition påverkas bara om det framtida värdet är noll eller negativt. Rättig-
heten ska vidare kunna utestänga andra från dess nytta för att den ska betraktas 
vara kontrollerad av ett företag. Den juridiska kopplingen behöver ej utgöras av 
ett ägarförhållande. Det som är av central betydelse är istället avsikten med 
rättigheten. 

4.4 Definition immateriell tillgång 
Med begreppet tillgångar avses i redovisningssammanhang vanligen sådana 
resurser som är materiella, exempelvis maskiner eller byggnader. Dessa 
tillgångar är oftast de som kan sägas uppfylla de grundläggande kraven på en 
tillgång. Vid sidan av dessa materiella tillgångar finns de immateriella. 
Immateriella tillgångar skiljer sig från de materiella på en central punkt. 
Materiella tillgångar har en fysisk substans. De immateriella tillgångarna saknar 
sådan. (Anthony, 1995) Avsaknaden av en fysisk substans har medfört att en 
stor osäkerhet och skepticism präglat behandlandet av de immateriella 
tillgångarna i den externa redovisningen. Den grundläggande skillnaden mellan 
materiella och immateriella tillgångar har medfört att det framkommit särskilda 
definitioner för de senare som ger en delvis annan bild jämfört med 
definitionerna gällande tillgångar i allmänhet.  
 
Anthony (1995) skiljer de immateriella tillgångarna från förutbetalda kostnader 
genom att konstatera att de immateriella tillgångarna sträcker sig över en längre 
tid. De separeras därigenom från förutbetalda kostnader som ej räknas till 
tillgångsmassan. Immateriella tillgångar kan vidare bli klassificerade som identi-
fierbara och icke identifierbara immateriella tillgångar. Patent, licenser och 
varumärken är identifierbara då de kan separeras från företaget och säljas 
självständigt. Kundlojalitet och ett gott rykte är däremot icke identifierbara och 
kan endast realiseras då hela företaget säljs.  
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Hendriksen (1977) beskriver en immateriell tillgång som: 
 

”…a capital asset having no physical existence, its value being dependent on the rights 
that possession confers upon the owner.”  

(Hendriksen, 1977, s. 427) 
 
En immateriell tillgång avser ej det år redovisningen är uppställd för utan avser 
framtida rättigheter. Även detta kan ses som en åtskillnad från förutbetalda 
kostnader. 
 
Ett kännetecken för immateriella tillgångar är enligt Hendriksen den osäkerhet 
som karaktäriserar värderingen av den framtida nytta som ska genereras. 
Tillgångarna är svåra att koppla samman med specifika intäkter och till specifika 
perioder. I de flesta fall är det omöjligt att identifiera hur stor del av intäkterna 
som genererats av de immateriella tillgångarna och vilken del som genererats av 
andra tillgångar. Både materiella och immateriella tillgångars värde härleds från 
framtida förväntningar. Materiella tillgångars värde kan dock även härledas från 
deras fysiska skick, deras återanskaffningsvärde eller från en andrahands-
marknad. De immateriella tillgångarnas värde kan inte härledas på detta sätt då 
de representerar exklusiva processer för ett företag. Ett återanskaffningsvärde 
eller en andrahandsmarknad är därför svår att identifiera. En ytterligare 
egenskap för immateriella tillgångar är enligt Hendriksen att de ej kan separeras 
från det företag i vilket de återfinns. De existerar och har värde endast i 
kombination med de materiella tillgångar som hör till företaget. 
 
Värderingsproblemet kring immateriella tillgångar understryks även av Barker 
(2001). Immateriella tillgångar kännetecknas av en ej fungerande marknad vilket 
beror på tillgångarnas unika karaktär eller oförmågan att separera dem från 
företaget. Immateriella tillgångar blir därmed sällan föremål för en försäljning 
och de saknar därför också ett fastställt marknadspris. Vid sidan av detta finns 
även en osäkerhet rörande de immateriella tillgångarnas framtida avkastning. 
Detta leder till att få immateriella tillgångar kan värderas med säkerhet och 
försiktighetsprincipen6 kräver då att de i redovisningen ej tillskrivs något värde. 
 
Reilly & Schweihs (1999) är av åsikten att de flesta definitioner som uppkommit 
för immateriella tillgångar är ändamålsenliga, det vill säga de har utformats för 
att möta ett visst behov. De har därför utformat en definition som kan sägas 
fånga de centrala punkterna i många av de definitioner som finns. En 
immateriell tillgång ska enligt denna uppfylla följande egenskaper: 
                                           
6 Se avsnitt 4.6 

34 



Redovisningsteoretiskt ramverk 

• Den ska vara föremål för specifik identifiering och beskrivning 

• Den ska vara föremål för juridisk existens och skydd 

• Den ska vara föremål för rättighet till privat ägande och detta ägande 
ska vara juridiskt överförbart 

• Det bör finnas någon form av materiellt bevis för att denna 
immateriella tillgång existerar (till exempel ett kontrakt) 

• Det bör gå att identifiera en specifik tidpunkt eller händelse då denna 
tillgång skapats 

• Det bör finnas en identifierbar tidpunkt då tillgången upphör att 
existera 

 
Det bör enligt detta synsätt finnas en specifik ägarrätt till tillgången. Tillgången 
ska därigenom kunna klassas som egendom. För att vara egendom ska 
tillgången också kunna identifieras och beskrivas. Tillgången ska vidare inneha 
de juridiska rättigheter och skyldigheter som egendom vanligtvis förknippas 
med. Dessa kriterier är de som också ställs på de materiella tillgångarna och 
kopplingen mellan materiella och immateriella tillgångar kan därigenom anses 
vara stark. 

4.5 Definition kostnader 
En resurs av icke-fysisk karaktär kan om ovanstående kriterier är uppfyllda 
betraktas som en immateriell tillgång. Teoretiskt sett kan utgifterna för att 
erhålla denna resurs aktiveras och utgöra en post i ett företags balansräkning. 
Alternativet till detta är att utgifterna istället direkt belastar resultatet i form av 
en kostnad. För att föra ett resonemang kring immateriella tillgångars 
behandling i den externa redovisningen är det därför av vikt att även definiera 
termen kostnad.  
 
FASB Concept No.3 definierar vad som ska betraktas som en kostnad. 
Definitionen i detta arbete benämnt ”Elements of Financial Statements of 
Business Enterprises” lyder: 
 

”Expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or a 
combination of both) during a period from delivering or producing goods, rendering 
services, or carrying out other activities that constitute the entity’s ongoing major or 
central operations.” 

(Kam, 1990, s. 277) 
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Kam (1990) kritiserar denna definition på tre punkter. Kam ser kostnader som 
monetära händelser och menar att FASBs definition ej skiljer sådana från 
fysiska händelser. Med monetära händelser avses i detta sammanhang 
aktiviteter som orsakar en värdeförändring hos ekonomiska objekt medan 
fysiska händelser är själva användandet av varor och tjänster. Med detta synsätt 
representerar en kostnad en värdeminskning hos ett objekt. Ett andra krav 
Kam ställer på en kostnad är att den är en uppoffring av någonting som är av 
värde för ett företag, vanligen en tillgång. Med andra ord ska något som klassas 
som en kostnad ha föregåtts av att en tillgång konsumerats eller använts, 
exempelvis kontanta medel eller råvaror. En tredje punkt där FASBs definition 
anses vara otillräcklig är att den behandlar all användning eller konsumerande 
av tillgångar lika. Enligt Kam ska matchningsprincipen tas i beaktande. Detta 
leder till att endast de använda varor och tjänster som direkt kan härledas till att 
en intäkt genererats orsakar kostnader. Till följd av detta resonemang ger 
författaren en annan definition av begreppet kostnader: 
 

”Expenses are decreases in the value of assets or increases in the value of liabilities or 
stockholders’ equity that represent the cost of using up goods or services by the entity to 
generate revenue for the current period.” 

(Kam, 1990. s. 277) 
 
Hendriksen (1977) beskriver kostnader som ett flödeskoncept som represen-
terar ofördelaktiga förändringar i ett företags resurser. Dock ska ej alla 
ofördelaktiga förändringar klassas som kostnader. Författaren definierar 
begreppet enligt följande: 
 

“Expenses are the using or consuming of goods and services in the process of obtaining 
revenues.”  

(Hendriksen, 1977, s.192) 
 
En kostnad kopplas genom detta resonemang samman med intäktsgenererande 
aktiviteter. Med detta följer att kostnader ej endast ska definieras som något 
som minskar det egna kapitalet för ett företag då även andra faktorer kan 
medföra en sådan effekt. Kostnader mäts enligt Hendriksen genom att värdera 
de varor eller tjänster som används eller konsumeras. 

4.6 Redovisningsprinciper 
Den information som redovisas idag underkastas ett antal grundläggande 
principer som ska göra redovisningen användbar och trovärdig. Försiktighets-
principen, som anmodar en försiktig inställning till intäkters och tillgångars 
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storlek och värde, har en central betydelse i resonemanget kring immateriella 
tillgångar. Mot denna princip kan matchningsprincipen ställas som anmodar en 
jämnare fördelning av kostnader i förhållande till intäkters uppkomst. Dessa två 
principer kan sägas utgöra två olika synpunkter på hur utgifter rörande 
immateriella tillgångar bör behandlas i den externa redovisningen. Väsentlig-
hetsprincipen är av mer övergripande karaktär och fokuserar främst på vilken 
information som överhuvudtaget bör tas med i redovisningen. 
 
Försiktighetsprincipen handlar om att undvika en alltför optimistisk syn på den 
verksamhet som bedrivs. Principen fokuserar inte på vad som kan anses vara 
överoptimistiskt utan utgör mer en attityd som redovisaren bör ha. Syftet är att 
skydda verksamheten från att anlägga alltför höga krav på olika projekt som 
bedrivs. (Kam 1990) Termen försiktighet syftar till att redovisaren ska 
rapportera det lägsta av flera möjliga värden för tillgångar och intäkter och det 
högsta värdet av flera möjliga värden för skulder och kostnader. Därutöver 
leder denna försiktighet till att kostnader anses realiserade tidigt och intäkter 
sent. Principen syftar till att pessimism anses vara att föredra framför optimism 
i den externa redovisningen. (Hendriksen 1977) 
 
Principen om försiktighet har under åren utsatts för kritik, främst från 
redovisningshåll. Mycket av kritiken ligger i att principen betraktas vara 
inkonsekvent i och med att ett underskattande av en tillgångs värde ger en 
överskattning av vinsten när tillgången eventuellt säljs. Den har också ansetts 
motsäga andra redovisningsprinciper, exempelvis matchningsprincipen när det 
gäller kostnadsföring av Forskning och Utvecklingsaktiviteter. (Kam, 1990) 
 
Matchningsprincipen avser den process som bygger på ett kausalt samband mellan 
kostnader och redovisade intäkter. Bestämmandet av en periods vinst utgörs 
med denna princip av skillnaden mellan de intäkter som redovisats under denna 
period och de kostnader som förknippas med dessa intäkter. Matchnings-
processen kräver att en klar koppling kan identifieras mellan intäkter och 
kostnader och för detta krävs uppsatta kriterier. För detta ändamål är 
indelningen i direkta och indirekta kostnader lämplig. Direkta kostnader 
redovisas under samma period som de intäkter de kan kopplas till medan 
indirekta kostnader redovisas under den period som de varor eller tjänster de 
kan kopplas till förbrukas. (Hendriksen, 1977) 
 
Artsberg (1992) hävdar att redovisningen idag strävar mot en öppenhet i 
redovisningen som ej influeras av ett försiktighetstänkande. Redovisningen 
tenderar därmed att gå mot ett förfarande där matchningsprincipen är 
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vägledande och där praxis får en allt större betydelse i förhållande till 
lagstiftningen. Denna tendensförändring beskrivs i figur 6. 
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information om framtida betalningsströmmar och den risk som är förknippade 
med dessa. 
 
Huruvida hypotesen om en effektiv marknad är sann påverkar redovisningens 
roll och betydelse. På en effektiv marknad genomskådas felaktig eller förvrängd 
information. Hypotesen är omtvistad och ett entydigt svar på om den 
överensstämmer med den verkliga situationen på marknaden kan inte ges. Det 
är därför av stor vikt att redovisningsinformationen underkastas ett antal krav 
på hur den ska vara utformad då den kan spela en avgörande roll för hur ett 
företag betraktas. De krav som ställts upp av FASB ska, om de följs, leda till att 
informationen blir användbar. 
 
De definitioner av tillgångar som presenterats liknar i grunden varandra och ger 
en grundläggande uppfattning om vad som ska känneteckna en tillgång. De två 
centrala kriterierna tycks vara att den ska vara en ekonomisk resurs som kan 
generera framtida nytta samt att den kontrolleras av ett företag genom en 
juridiskt bindande koppling. På ett liknande sätt ger definitionerna i det följande 
avsnittet en bild av de immateriella tillgångarna som tillgångar utan fysisk 
substans och där ett värde oftast ej entydigt kan sättas på dem. I likhet med de 
materiella tillgångarna så måste även dessa tillgångar ha en juridisk koppling till 
ett företag. Då en central fråga rörande redovisningen av immateriella tillgångar 
är huruvida utgifter kopplade till dem ska aktiveras eller direkt kostnadsföras 
har också definitioner av kostnader presenterats. En kostnad ses att tyda av 
dessa som en värdeminskning av ett företags tillgångar till följd av en intäkts-
genererande aktivitet. 
 
Valet mellan att aktivera eller direkt kostnadsföra utgifter kan ställas mot ett val 
att följa matchnings- eller försiktighetsprincipen. Matchningsprincipen syftar till 
att uppnå ett kausalt samband mellan kostnader och redovisade intäkter. En 
aktivering av utgifter leder därmed till att kostnaderna periodiseras över den tid 
tillgången förväntas generera intäkter. Försiktighetsprincipen avser istället att 
kostnader ska anses realiserade så tidigt som möjligt. En direkt kostnadsföring 
av utgifter som kan betraktas som osäkra kan därför kopplas samman med 
denna princip. 
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5 Lagar och rekommendationer 
Redovisningen av immateriella tillgångar i företagen styrs i första hand av svenska lagar och 
rekommendationer. Men som ett led i den globala redovisningsharmoniseringen strävar även 
Sverige efter att anpassa de svenska reglerna till övriga världens. I vissa fall avviker dock de 
svenska reglerna och rekommendationerna starkt från de internationella. Ofta är det ett 
resultat av att redovisningen är så intimt kopplad till beskattningsrätten i Sverige. 
(Edenhammar & Hägg, 1997) För att få en ökad förståelse för hur redovisning av 
immateriella tillgångar regleras har vi valt att redogöra både för den internationella 
rekommendation IAS 387, Intangible Assets, och för de svenska lagar och rekommen-
dationer som reglerar begreppet immateriella tillgångar.  

5.1 IAS 38 Intangible Assets  
Efter nästan 10 års arbete med att utfärda en internationell standard för 
immateriella tillgångar publicerade International Accounting Standards 
Committee (IASC)8 den 1 oktober 1998 IAS 38. Ett av önskemålen bakom 
rekommendationen var att redovisningen av immateriella tillgångar skulle 
anpassas till den teoretiska redovisningsramen, och behandlas som övriga 
tillgångar. Utvecklingen har varit mycket omdiskuterad, speciellt vad beträffar 
aktivering av internt genererade immateriella tillgångar och huruvida denna typ 
av tillgångar har en inneboende övre gräns för den ekonomiska livslängden. 
(Rundfelt, 1998) 
 
Enligt IAS 38 ska en utgift aktiveras som en immateriell tillgång i 
årsredovisningen om, och endast om, utgiften uppfyller definitionen på en 
immateriell tillgång.  
 
Enligt rekommendationen är en immateriell tillgång en icke-monetär tillgång 
utan fysisk substans som är identifierbar och klart skild från företagets good-
will, är under bolagets kontroll, samt att den förväntas ge framtida ekonomiska 
fördelar i form av till exempel intäkter eller kostnadsbesparingar för bolaget 
som kontrollerar den. De framtida ekonomiska fördelarna ska vara sannolika 
och tillgångens utgift ska kunna mätas tillförlitligt. (PricewaterhouseCoopers, 
1998) 

                                           
7 International Accounting Standards, rekommendationer utgivna av IASC 
8 Sedan 1 april 2001 omstrukturerad till International Accounting Standards Board (IASB), 
ett professionellt normgivande organ som har till uppgift att skapa en enhetlig internationell 
redovisningsstandard. (IASB 011213) 
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Ovanstående gäller oavsett om tillgången är förvärvad externt eller är internt 
utvecklad i företaget. Om det är frågan om en immateriell tillgång som är 
internt utvecklad, ska den tas upp i balansräkningen om samtliga nedanstående 
krav är uppfyllda. Företaget ska kunna visa: 
 

• att det har teknisk möjlighet att färdigställa tillgången så att den kan 
användas eller säljas 

• att avsikten är att färdigställa tillgången så att den kan användas eller 
säljas 

• att det finns möjligheter att använda eller sälja den 
• hur tillgången kommer att ge ekonomiska fördelar, exempelvis om 

det finns en existerande extern marknad eller intern nytta 
• att det finns tillräckliga resurser att färdigställa tillgången så att den 

kan användas eller säljas samt sina möjligheter att mäta de utgifter 
som kan hänföras till utvecklingen av tillgången tillförlitligt 

 
Om en utgift inte möter dessa kriterier, ska den kostnadsföras löpande. Av 
detta följer, enligt IASC, att immateriella objekt som befinner sig i grund-
forskning (the research phase) ska kostnadsföras. 
 
Balansering av en immateriell tillgång ska ske när samtliga ovanstående kriterier 
mötts. Enligt Rundfelt (1998) innebär detta att tillgången ska balanseras vid den 
tidpunkt då ledningen gör bedömningen att projektet blir lönsamt. 
 
I utgiften ska ingå kostnader för material och tjänster, engagerad personal, 
avskrivningar för utnyttjad anläggning/utrustning, Overhead-kostnader som är 
nödvändiga för utvecklingen av tillgången (dock ej generella administrativa 
kostnader) samt övriga kostnader för exempelvis amorteringar på patent och 
licenser som används för utvecklingen. (PricewaterhouseCoopers, 1998) 
 
En immateriell tillgångs värde bör fastställas antingen genom historisk kostnad 
med avdrag för av-/nedskrivningar eller genom omvärdering med avdrag för 
efterföljande av-/nedskrivningar. För en immateriell tillgång kan endast en 
sådan omvärdering tillåtas om ett sådant värde kan fastställas med referens till 
en aktiv marknad. En sådan bedöms inte kunna existera om tillgången är unik.  
 
Immateriella tillgångar bör skrivas av över bästa uppskattning av den 
ekonomiska livslängden, vilken endast i sällsynta fall kan överstiga 20 år. Varje 
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år ska tillgången testas i enlighet med IAS 36, Impairment of Assets9, om den 
ska skrivas ned.  
 
Utifrån den information som lämnas i årsredovisningen ska dess användare 
bland annat kunna förstå vilka immateriella tillgångar som aktiverats och hur 
deras värde förändrats, samt beloppet för under året nedlagda FoU10-kostnader. 

5.2 Redovisning av immateriella tillgångar i Sverige 
Vi ska i detta avsnitt redogöra för hur respektive lagar och rekommendationer 
kan påverka beslutet att aktivera eller kostnadsföra sina utgifter för FoU, 
patent, varumärken med mera.  

5.2.1 Ramar för redovisning i Sverige 

De lagar som styr redovisningen i Sverige är främst Bokföringslagen (BFL) och 
Årsredovisningslagen (ÅRL). Utöver detta finns ett stort antal rekommenda-
tioner som innebär tolkningar av eller kompletteringar till lagen. I Sverige finns 
tre källor till rekommendationer, Bokföringsnämnden (BFN), Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (FAR) och Redovisningsrådet. BFN är en statlig 
myndighet vars uppgift är att främja utvecklingen av god redovisningssed. De 
uttalanden som BFN gör ska betraktas som allmänna råd. Uttalandena har inte 
karaktären av föreskrifter och är således inte formellt bindande. (BFN 011213) 
FAR är en intresseförening för auktoriserade revisorer som bland annat har 
som syfte ”att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig kår” av revisorer och att 
”främja sunda principer och rationella metoder i frågan om revision, redovisning och 
organisation”. (FARs stadgar 2§) Redovisningsrådet är partssammansatt och har 
bildats med det amerikanska organet Financial Accounting Standards Board 
som förebild. Parterna består både av revisorer och av företrädare för olika 
intressegrupper. Redovisningsrådets normgivning tar i första hand sikte på 
företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek 
har ett stort allmänt intresse. I vilken omfattning Redovisningsrådets 
rekommendationer ska tillämpas också av andra kategorier av bokförings-
skyldiga avgörs av uttalanden från BFN. (BFN 011213) 
 
Ytterligare en källa till hur redovisningen bör se ut är ”god redovisningssed”, 
som i förarbetena till BFL definieras som: 

                                           
9 Internationell rekommendation som behandlar nedskrivning av tillgångars värde 
10 Forskning och Utveckling 
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”…faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bok-
föringsskyldiga…”  

(SOU 1973:57, s. 94) 
 
Vad praxis i sin tur innebär, är inte helt enkelt att definiera. Jönsson (1985) har 
som en del i en intervjustudie försökt att visa på nyansskillnader mellan 
begreppen. Enligt författaren avses med kvalitativt representativ krets troligen 
ett kvalitetsmässigt genomsnitt. I allmänhet ansågs praxis ha en vidare innebörd 
än god redovisningssed och att god redovisningssed har mer stöd i normer än 
vad praxis har. God redovisningssed kan ses som en betygsatt praxis som 
ständigt utvecklas genom diskussioner av konkreta fall mellan redovisnings-
auktoriteter. Begreppets främsta funktion, menar Jönsson, är att stimulera en 
diskussion som söker stöd i kvalificerade företags sätt att förfara, auktoritativa 
uttalanden och gällande normer. Praxis har även en tidsaspekt då den avser en 
viss tidpunkt, och utvecklingen går relativt trögt enligt åsikterna i studien. Om 
utvecklingen av praxis stannar av och redovisningen blir oenhetlig, eller om 
utvecklingen går alltför fort, kan normgivande organ ingripa och påverka 
utvecklingens riktning. 

5.2.1.1 Årsredovisningslagen 
Förutsatt att utgift för FoU-arbeten och liknande arbeten är av väsentligt värde för 
rörelsen under kommande år, får enligt ÅRL denna utgift tas upp som en 
immateriell anläggningstillgång. (ÅRL, 4 kap 2§) ÅRL jämställer här även FoU-
kostnader med bland annat kostnader för patent, varumärken och hyresrätter. 
En immateriell tillgång ska avskrivas över en ekonomisk livslängd på högst 5 år, 
men får, om det med rimlig grad av säkerhet kan fastställas, skrivas av över 
annan längre tid. Om så är fallet, ska detta och skälen uppges i not. 
Avskrivningen ska redovisas i resultaträkningen.(ÅRL, 4 kap 4§) 

5.2.1.2 BFN R1 
BFNs R1 behandlar enbart FoU och, utöver ÅRLs krav, ställer BFN upp ett 
antal villkor som måste vara uppfyllda för att utgifter för FoU-arbete ska kunna 
aktiveras. 
 
FoU-arbetet och utgifterna ska vara klart avgränsade och ha bestämd tillämpning i 
sikte och produkten/processen ska vara avsedd för försäljning eller egen direkt 
användning. Därutöver ska viss förkalkylerad intäkt/besparing sannolikt uppstå 
till följd av produkten/processen alternativt att viss användbarhet internt i 
verksamheten ska påvisas samt att resurser ska finnas för FoU-arbetets 
slutförande (BFN R1, p. 13). 
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Av dessa villkor följer, att det endast är tillämpad forskning och utvecklingsarbete 
som får aktiveras. BFNs definition av tillämpad forskning lyder: 
 

”…att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer med en 
bestämd tillämpning i sikte…” 

(BFN R1, p. 9) 
 
vidare definierar BFN utvecklingsarbete såsom: 
 

”…att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig 
kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system 
eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana…” 

(BFN R1, p. 9) 
 
Utgifterna, som uppfyller de krav som BFN R1 ställer för att aktivering ska få 
ske, får inte överstiga vad som förväntas bli täckt av merintäkter eller 
kostnadsbesparingar som FoU-arbetet beräknas ge upphov till. (BFN R1, p. 14) 
Bedömning av att villkoren för aktivering uppfylls ska ske vid varje 
räkenskapsårs utgång. Om inte villkoren uppfylls måste en nedskrivning ske av 
tidigare aktiverade utgifter. Det restvärde som återstår efter nedskrivningen får 
inte överstiga de förväntade merintäkterna eller kostnadsbesparingarna. (BFN 
R1, p. 20)  

5.3 RR 15, Immateriella tillgångar 
Redovisningsrådet rekommendation RR 15 avseende immateriella tillgångar 
bygger till stor del på IAS 38, Intangible Assets. Vid utformningen av 
rekommendationen har dock Redovisningsrådet tagit hänsyn till svensk 
lagstiftning, såsom ÅRL och BFL. 

5.3.1 Definition 

Rekommendationen definierar en immateriell tillgång som en identifierbar icke-
monetär tillgång utan fysisk substans som används för produktion eller 
tillhandahållande av varor eller tjänster samt för uthyrning till andra eller för 
administrativa ändamål. En tillgång är en resurs som ett företag förväntas ha 
kontroll över till följd av inträffande händelser och som förväntas ge företaget 
ekonomiska fördelar i framtiden. (RR 15, p. 7) 
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5.3.1.1 Identifierbarhet 
En immateriell tillgång ska vara identifierbar för att den tydligt ska kunna 
särskiljas från goodwill. Om immateriella tillgången är avskiljbar underlättas 
denna särskiljning. En tillgång är avskiljbar om företaget kan hyra ut, sälja, byta 
ut eller dela ut de särskilda inkomster eller framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången, utan att därmed göra sig av med de framtida 
ekonomiska fördelarna av andra tillgångar som används inom samma intäkts-
skapande verksamhet. (RR 15, p. 10-11) Dock är det inte nödvändigt att en 
immateriell tillgång är avskiljbar för att den ska vara identifierbar. Även om en 
sådan tillgång genererar framtida ekonomiska fördelar enbart i kombination 
med andra tillgångar, kan den vara identifierbar om företaget kan identifiera de 
framtida fördelar som är hänförliga till tillgången. (RR 15, p. 12) 

5.3.1.2 Kontroll 
Ett företag har kontroll över en tillgång, om det kan säkerställa att framtida 
ekonomiska fördelar kommer företaget till del och samtidigt begränsa andras 
möjligheter att få del av dessa fördelar. Denna kontroll har normalt sin grund i 
legala rättigheter, dock kan företags möjligheter att utöva kontroll över de 
framtida ekonomiska fördelarna även ske på andra sätt. (RR 15, p. 13) 

5.3.1.3 Framtida ekonomiska fördelar 
De framtida ekonomiska fördelarna kan innefatta intäkter från försäljning av 
produkter eller tjänster. Fördelarna kan också utgöras av kostnadsbesparingar. 
(RR 15, p. 17) 

5.3.2 Aktivering av immateriella tillgångar 

De kriterier som en immateriell tillgång måste uppfylla för att den ska redovisas 
som en tillgång är enligt Redovisningsrådet (RR 15, p. 19): 
 

• att det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan 
hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget samt 

• att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Sannolikheten för framtida ekonomiska fördelar ska bedömas utifrån rimliga 
och välunderbyggda antaganden om de ekonomiska förhållanden som kommer 
att råda under tillgångens nyttjandeperiod enligt företagsledningens bästa 
bedömning. (RR 15, p. 20) Vid denna bedömning ska företagsledningen, utifrån 
den information som är tillgänglig, försöka skapa sig en uppfattning om hur 
säkra de beräknande ekonomiska fördelar som förväntas av tillgången är. Störst 
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vikt ska läggas vid information som kan verifieras externt. (RR 15, p. 21) Enligt 
Rolf Rundfelt, representanten från Redovisningsrådet, anges det inte några 
sannolikhetstal i IAS 38, Intangible Assets. Därför har Redovisningsrådet valt 
att inte heller ange några sannolikhetstal i sin rekommendation. Vidare nämner 
han någon form av marknadsnotering som möjlig information som kan 
verifieras externt. Mjölkkvoter eller taxilicenser är några exempel på 
immateriella tillgångar, för vilka det enligt Rolf Rundfelt finns en fungerande 
marknad.  
 
Det kan enligt rekommendationen vara svårt att bedöma om internt uppar-
betad immateriella tillgångar uppfyller kraven för att tas upp som en tillgång. 
Svårigheten ligger ofta i att identifiera om, och vid vilken tidpunkt, det finns en 
identifierbar tillgång som genererar framtida ekonomiska fördelar, samt att fast-
ställa tillgångens anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt. Det går enligt rekom-
mendationen inte alltid att särskilja utgifter för internt upparbetade immateriella 
tillgångar från utgifter för att bibehålla eller öka tidigare internt upparbetad 
goodwill, som inte ska redovisas som en tillgång i balansräkningen, eller från 
utgifter i den löpande verksamheten. (RR 15, p. 39) Tillvägagångssättet för att 
avgöra huruvida en utgift ska aktiveras eller ej åskådliggörs i Figur 7. 
 
Internt upparbetad goodwill ska inte redovisas som tillgång i balansräkningen, 
eftersom den inte är identifierbar resurs som företaget har kontroll över och 
dess anskaffningsvärde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. (RR 15, p.37) 
Internt upparbetad tillgång definierar Rolf Rundfelt såsom skillnaden mellan ett 
företags värde och det redovisade värdet av alla tillgångar som finns upptagna i 
balansräkningen.  
 
Utgifter för att internt upparbeta varumärken, utveckla utgivningsrätter för 
tidningar och publikationer eller kundregister och liknande utgifter kan enligt 
punkt 52 i rekommendationen inte särskiljas från löpande utgifter för att 
utveckla ett företags affärsverksamhet. Därför ska det inte tas upp i balans-
räkningen. Den viktigaste aspekten varför marknadsföring för en specifik 
produkt inte får tas upp som en tillgången enligt Rolf Rundfelt är svårigheten 
att demonstrera kopplingen mellan en marknadsföringsinsats och framtida 
intäkter. 
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ekonomiska fördelar för 

företaget? 
 

NEJ!

NEJ!

NEJ!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA!  
 

Är det sannolikt att 
ekonomiska fördelar kommer 

att tillföras företaget? 

Företaget skall 
göra en 

sannolikhetsbedömning 

 
Aktivering får ej ske  

 
 
 
 
 
 NEJ!
 
 

JA!  
 

 
Aktivering ska ske 

JA! 

Kan tillgångens 
anskaffningsvärde beräknas på 

ett tillförlitligt sätt? 
 

NEJ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Aktiveringskriterier (Engström, 2000, s. 23) 
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Företagen ådrar sig även andra utgifter i syfte att få framtida ekonomiska 
fördelar utan att kriterierna för att ta upp en immateriell tillgång i balans-
räkningen uppfyllts. Rekommendationer nämner här utgifter för etablering av 
verksamheter, utgifter för utbildningsverksamhet, utgifter för reklam och 
säljfrämjande åtgärder samt utgifter för omlokalisering eller omorganisation. 
(RR 15, p. 57) 
 
För att avgöra om en internt upparbetad immateriell tillgång uppfyller 
kriterierna för att redovisas som tillgång i balansräkningen ska arbetet med att 
skapa tillgången delas upp i en forskningsfas och en utvecklingsfas. (RR 15, 
p.40) Rekommendationen definierar forskning som: 
 

”…ett planerat och systematiskt sökande som kan ge ny vetenskaplig eller teknisk 
kunskap och insikt.”  

(RR 15, p. 7) 
 
medan utveckling definieras såsom: 
 

”…att tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya 
eller väsentligt förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system eller 
tjänster innan kommersiell produktion eller användning påbörjas.” 

(RR 15, p. 7) 

5.3.2.1 Forskningsfas  
Ett projekt som befinner sig i forskningsfasen kan inte bevisas ge upphov till en 
immateriell tillgång som ger framtida ekonomiska fördelar. Därmed ska utgifter 
för sådana projekt kostnadsföras då de uppkommer. (RR 15, p. 43) 

5.3.2.2 Utvecklingsfas 
Utgifter för utveckling ska tas upp som en immateriell tillgång i balans-
räkningen endast under vissa förutsättningar (RR 15, p. 45): 
 

• att tillgången är tekniskt möjlig att framställa 
• att det är företagets avsikt att färdigställa den 
• att företaget har förutsättningar att använda eller sälja den  
• att den medför att de framtida ekonomiska fördelarna för företaget 

sannolikt ökar 
• att nödvändiga resurser för att fullfölja utvecklingen finns samt 
• att utgifterna på ett tillförlitligt sätt kan beräknas 
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Ett företags möjlighet att färdigställa och dra nytta av en immateriell tillgång 
kan påvisas enligt rekommendationen genom en affärsplan, som visar vilka 
tekniska, finansiella och andra nödvändiga resurser som krävs samt att företaget 
förfogar över dessa. (RR 15, p. 49) 
 
Enligt punkt 92 i rekommendationen finns möjligheten för juridiska personer 
att välja mellan att kostnadsföra eller aktivera sådana utgifter som kan hänföras 
till utvecklingsfasen. Upplysningar om det totala beloppet av utgifter för 
forskning och utveckling som kostnadsförts under perioden ska lämnas i 
resultat- eller balansräkning eller i not till dessa. (RR 15, p. 99) Rekommen-
dationen uppmuntrar även företag att lämna upplysningar om väsentliga 
immateriella tillgångar som företaget har kontroll över, men som inte uppfyller 
kriterierna för att få redovisas i balansräkningen. (RR 15, p. 101)  

5.3.3 Värdering av immateriella tillgångar  

Första gången en immateriell tillgång tas upp i balansräkningen ska den enligt 
punkt 22 i rekommendation värderas till anskaffningsvärde.  
 
Detta kan vanligtvis fastställas på ett tillförlitligt sätt då en immateriell tillgång 
förvärvas separat, särskilt när köpeskillingen består av kontanter. (RR 15, p. 23) 
Anskaffningsvärdet för en immateriell tillgång som anskaffas vid ett företags-
förvärv bestäms av tillgångens verkliga värde vid tidpunkten för förvärvet. (RR 
15, p. 27) Vad som ger här det mest tillförlitliga uttrycket för verkligt värde är 
om det finns noterade priser på en aktiv marknad. Exempel på aktiva 
marknader är marknader för överlåtbara taxilicenser, fiskelicenser eller 
produktionskvoter. Däremot kan det inte enligt rekommendationen finnas 
någon aktiv marknad för varumärken, utgivningsrätter för tidningar och 
publikationer, rättigheter att publicera musik eller film eller patent, då varje 
sådan tillgång är unik och överlåtelsetransaktioner sällsynta. (RR 15, p. 28) Om 
det inte finns någon aktiv marknad för en tillgång, motsvaras dess anskaffnings-
värde av det belopp som företaget vid förvärvstidpunkten skulle ha betalat för 
tillgången i en transaktion mellan kunnig och intresserade parter som är 
oberoende av varandra, baserat på bästa möjliga tillgängliga information. (RR 
15, p. 29) Om anskaffningsvärdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, 
inkluderas tillgångens värde i goodwillbeloppet.(RR 15, p. 31) 
 
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång innefattar 
samtliga utgifter som direkt kan hänföras till tillgången och sådana utgifter som 
på ett rimligt och konsekvent sätt kan hänföras till den immateriella tillgången 
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och som är nödvändiga för att tillgången ska kunna utnyttjas för sitt ändamål. 
(RR 15, p. 54) 

5.3.3.1 Avskrivning och nedskrivning 
Efter anskaffningstidpunkten ska en immateriell tillgång tas upp i 
balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuell nedskrivning. (RR 15, p. 63) 
 
En immateriell tillgång ska enligt rekommendationen skrivas av systematiskt 
över nyttjandeperioden. Avskrivningsperioden bör i normalfallet ej överstiga 20 
år. (RR 15, p. 64) Om avskrivningstiden i sällsynta fall överstiger 20 år måste, 
åtminstone en gång per år, tillgångens återvinningsvärde beräknas för att ge 
underlag för ett eventuellt nedskrivningsbeslut. (RR 15, p. 68) Återvinnings-
värde är det högsta av en tillgångs nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde. 
(RR 15, p. 7) Rekommendationens definition för nyttjandevärde lyder:  
 

”…nuvärdet av uppskattade framtida betalningar som företaget förväntas 
tillgodogöra sig genom att använda tillgången.” 

(RR 15, p. 7) 
 
och definitionen för nettoförsäljningsvärde; 
 

”…det pris som beräknas kunna uppnås i försäljning av en tillgång mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av transaktionen 
genomförs.” 

(RR 15, p. 7) 
 
Utöver att årligen beräkna återvinningsvärdet när avskrivningstiden överstiger 
20 år, måste företagen redovisa skälen till att antagandet om den tjugoåriga 
maximiperioden frångåtts och beskriva de faktorer som haft väsentligt 
betydelse för denna bedömning. (RR 15, p. 68) Rekommendationen anger i 
punkt 97 b även att ÅRL kräver att skäl ska anges om avskrivningstiden 
överstiger fem år. För de immateriella tillgångar som är väsentliga för en 
bedömning av företaget, ska beskrivning av dess redovisade värden och 
kvarstående avskrivningstid lämnas. (RR 15, p. 97 c) 
 
Rekommendationen nämner både ekonomiska och rättsliga faktorer som kan 
påverka en immateriell tillgångs nyttjandeperiod. Ekonomiska faktorer avgör 
den period under vilken företaget kommer att få framtida ekonomiska fördelar. 
Rättsliga faktorer kan begränsa den period under vilken företaget har tillgång till 
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dessa fördelar. Nyttjandeperioden är den kortaste av dessa perioder. (RR 15, p. 
71) 
 
Hur tillgångens värde för företaget successivt förbrukas ska återspeglas i den 
avskrivningsmetoden som används. Om förbrukningen av tillgången ej går att 
fastställa på ett tillförlitligt sätt, ska avskrivningen ske linjärt. (RR 15, p. 73) 
 
Även om det inte finns några antydningar på att tillgångens värde har minskat, 
ska alltid återvinningsvärdet beräknas för tillgångar vars avskrivningstid 
överstiger 20 år samt för immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga att 
användas. (RR 15, p. 84) Osäkerhet att en immateriell tillgång, som inte är 
färdig, kommer att generera framtida ekonomiska fördelar som minst 
motsvarar anskaffningsvärdet anses i rekommendationen vara stor. Därför ska 
dess återvinningsvärde beräknas årligen. (RR 15, p. 85)  

5.3.4 Jämförelse mellan IAS 38 och RR 15 

Rekommendationen RR 15 överensstämmer till stor del med IAS 38. Det finns 
dock vissa avvikelser i rekommendationen som Redovisningsrådet har varit 
tvungen att införa. Dessa avvikelser har uppkommit för att rekommendationen 
inte ska strida mot svenska lagar. Redovisningsrådet har i rekommendation RR 
15 infört ÅRLs regler angående nyttjandeperioden för en immateriell tillgång. I 
punkt 97 återges ÅRLs krav att skäl måste anges om avskrivningstiden för en 
immateriell tillgång överstiger fem år. Redovisningens koppling till beskatt-
ningsrätten avspeglas i punkt 92 där det anges att juridiska personer har 
möjlighet att kostnadsföra sådana utgifter som kan hänföras till utvecklings-
fasen. Denna möjlighet att få kostnadsföra dessa utgifter är en förutsättning för 
att skattemässig avdragsrätt ska erhållas under det beskattningsår som utgifterna 
uppkommer. Även de möjligheter att efter anskaffningstidpunkten värdera den 
immateriella tillgången till marknadsvärde som anges i IAS 38 återfinns inte i 
RR 15. Detta på grund av att en sådan värdering skulle strida mot ÅRL.  

5.4 Immateriella tillgångar i årsredovisningen 
ÅRL kompletterar BFL med regler hur årsredovisningen ska upprättas och hur 
de ingående posterna ska värderas i bokslutet. Grundläggande principer för 
årsredovisningen är att den ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet 
med god redovisningssed. (ÅRL, 2 kap 2§) Enligt FAR innebär överskådligt att 
informationen är lättillgänglig och presenteras på ett relevant och systematiskt 
sätt. Med begreppet god redovisningssed avses en rättslig standard som grundas 
på lagar, praxis och rekommendationer. I sin Vägledning – Om årsredovisningar i 
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aktiebolag, pekar FAR även på att, utöver de principer som ÅRL anger, ska 
övriga etablerade principer som till exempel matchningsprincipen beaktas. 
(FAR, 2001). 

5.4.1 Resultaträkningen  

Ett bolag kan välja att ställa upp resultaträkningen med kostnadsslags- eller 
funktionsindelning.(ÅRL, 3 kap 3§) Om bolaget väljer att tillämpa en funktions-
indelad resultaträkning anger inte ÅRLs uppställning någon post för FoU-
kostnader. FAR anser i sin Vägledning - Om årsredovisning i aktiebolag att 
kostnaderna för FoU bör redovisas på en egen rad i resultaträkningen om ett 
företag har en stor sådan verksamhet, eftersom den då kan ses som en egen 
funktion i företaget. (FAR, 2001) BFN är av uppfattningen att upplysningar 
skall, om kostnaderna för FoU är av väsentlig storlek för företaget, i första 
hand lämnas som not i resultaträkningen. Ett annat alternativ är att kostnaden 
särredovisas under rubriken ”Rörelsens kostnader” eller i förvaltnings-
berättelsen. (BFN R1, p. 27, 29, 33) 

5.4.2 Balansräkningen 

Enligt ÅRL ska aktiverade immateriella tillgångar redovisas uppdelade på 
följande poster i balansräkningen;  
 

• balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten,  

• koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter,  
• hyresrätter och liknande rättigheter,  
• goodwill. 

5.4.3 Förvaltningsberättelsen 

I förvaltningsberättelsen ska upplysningar lämnas om sådana förhållanden som 
inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller i noterna, men som 
är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat. (ÅRL, 6 kap 1§ 
p. 1) Upplysningar om bolagets verksamhet inom forskning och utveckling ska 
här lämnas.(ÅRL, 6 kap 1§ p. 4) Upplysningar om planerad FoU kan emellertid 
vara känslig för företaget, vilket gör att företaget i undantagsfall kan utelämna 
denna uppgift med hänsyn till bolagets intressen. Hur upplysningarna om FoU 
ska redovisas har lagstiftaren lämnat till praxis att bedöma. (Prop 1975:103, 
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Aktiebolagslagen) Enligt FARs Vägledning – Om årsredovisningar i aktiebolag 
borde detta innebära  
 

”…en koncentrerad verbal beskrivning av forsknings- och utvecklingspolicy, 
inriktning och resursinsatser samt uppgifter om verksamhetens andel av de totala 
rörelsekostnaderna och om förändringar under räkenskapsåret”. 

(FAR, 2001, s. 886) 

5.5 Sammanfattning 
Vad som påverkar utformningen av den externa redovisningen i Sverige är 
främst Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringslagen (BFL). Rekommen-
dationer utfärdade av olika redovisningsorgan, såsom Redovisningsrådet och 
Bokföringsnämnden (BFN), är viktiga komplement för den ramlagstiftning 
som ÅRL och BFL utgör. 
 
ÅRL föreskriver att utgifter för FoU och liknande arbeten får aktiveras om de 
är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Lagen anser att 
avskrivningstiden för immateriella tillgångar bör uppgå till högst fem år, om 
inte längre tid kan fastställas.  
 
Redovisningsrådets rekommendation RR 15, immateriella tillgångar, ställer upp 
tre kriterier för aktivering av immateriella tillgångar. Dessa är att tillgången ska 
vara identifierbar, kontrollerad av företaget och den ska generera framtida 
ekonomiska fördelar. Dessutom kräver rekommendationen att sannolikheten för 
de framtida ekonomiska fördelarna ska beräknas samt att anskaffningsvärdet 
för tillgången ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för internt 
upparbetad varumärke, utbildningsverksamhet och kundregister uppfyller inte 
dessa krav enligt rekommendationen och ska därför inte aktiveras. Om 
kriterierna uppfylls ger rekommendationen inga alternativ till aktivering eller 
kostnadsföring. Aktivering ska ske när alla kriterier är uppfyllda. Avskrivnings-
tiden bör enligt rekommendationen inte överstiga 20 år. Om längre 
avskrivningstid används ska tillgångens återvinningsvärde beräknas årligen och 
skälen till varför avskrivningstiden är längre än 20 år ska anges.  
 
Om inte utgifterna aktiveras och redovisas som immateriell tillgång i 
balansräkningen, kan upplysningar om dessa utgifter lämnas antingen i 
resultaträkningen eller i förvaltningsberättelsen. FAR och BFN anser att 
upplysningar om utgifter för FoU, som kostnadsförs och är av väsentligt värde, 
bör lämnas i resultaträkningen. Förvaltningsberättelsen är ytterligare ett 
exempel på var upplysningar om sådan verksamhet kan lämnas.  
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6 Den externa redovisningens roll 
En av problemställningarna i denna uppsats har varit att skapa en förståelse för de olika 
marknadsaktörernas informationsbehov vid deras beslutsfattande. I detta kapitel redogör vi 
för dessa aktörers allmänna informationsbehov och uppfattning om den externa redovisningen 
som en informationskälla. Vid insamlandet av data har vi intervjuat sex respondenter. Tre 
av dessa är verksamma som kreditgivare på två banker, Nordea och Föreningssparbanken, 
två som aktieanalytiker vid dessa banker samt en representant från Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund. Nedan följer en sammanställning av de svar vi erhållit vid de genomförda 
intervjuerna. 

6.1 Marknadsaktörernas informationsbehov 
Information om ett företags utveckling var den information som de allra flesta 
respondenter efterfrågade för att kunna fatta sina olika beslut gällande 
investering eller kreditgivning. För att bilda sig en uppfattning om ett företags 
möjligheter att skapa framtida värde för respondenterna bedömdes dåtida 
liksom framtida upplysningar om företagets ekonomiska ställning vara av lika 
stor vikt.  
 

”Vi måste skaffa oss en uppfattning om var företaget finns idag och vad det kan 
prestera för det är det framtida kassaflödet som ska betala lånet. Alla prognoser och 
alla bedömningar blir osäkrare ju längre tid som går. Därför är det viktigt att det är 
ett starkt företag från början som har möjlighet att ta upp avvikelser i planerna.”  

(Kreditgivare) 
 
En annan tillfrågad kreditgivare betonade vikten av att få upplysningar om 
betalningsströmmar och risk. Två saker som skapar kassaflöden i ett företag är 
dess ledning och den marknad företaget verkar på. Finns det ingen marknad 
har en kompetent ledning ingen möjlighet att lyckas. Men även om marknaden 
finns måste ledningen fungera i företaget. 
 

”Två huvudsyften med våra analyser är att kartlägga betalningsförmågan och 
kartlägga risken. Tittar vi på betalningsförmågan i ett vidare perspektiv, så är den 
beroende av kassaflöden och säkerheter. Enkelt uttryckt. Där kan man bedöma 
risker både i flöden och i säkerhetsmassan.”  

(Kreditgivare) 
 
Från aktieanalytikernas håll betonas också vikten av att kunna erhålla en god 
bild av företaget. 
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”Det är viktigt att bolagen ger en så god bild som möjligt av sin verksamhet, 
samtidigt måste vi värdera det som de säger. Företaget bör ha en bättre insikt i vad 
som har hänt i deras verksamhet än vad en utomstående kan få. Det är därför 
oerhört viktigt att det avger en korrekt redovisning.” 

(Analytiker) 
 
Den sida i årsredovisningen som är mest läst av de allra flesta aktiesparare är 
enligt respondenten från Sveriges Aktiesparares Riksförbund den framtids-
prognos, som oftast går att återfinna i årsredovisningarna. Om prognosen ser 
bra ut känner de allra flesta aktiesparare att detta är ett bra argument för att 
köpa aktier i företaget. Mot denna framtidsprognos ställer aktiespararna ofta 
den historiska utvecklingen som har skett under de senaste 5 till 10 åren. 
Utvecklingen av företagets omsättning, vinst och finansnetto är de nyckeltal 
aktiespararna främst tittar på när de gör sina bedömningar av ett företag.  
 
Representanten från Sveriges Aktiesparares Riksförbund framhåller att mång-
falden av dagens aktieägare leder till att informationsbehovet hos dem 
väsentligt skiljer sig åt beroende på deras bakgrund och utbildning.  
 

”Allting är baserat på att de medlemmar vi har här liksom de som bara sparar i 
aktier idag är folk alltifrån ytterligt kunnande människor i företagsledande befattning 
med enorma kontaktnät ner till människor med endast grundskoleutbildning som 
inte förstår skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning.”  

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund)  
 
Vidare betonar respondenten vikten av att informationen i årsredovisningarna 
och delårsrapporterna tillgodoser behoven hos alla olika typer av aktieägare, 
både specialisterna och de små aktiespararna. Oberoende av utbildning ska 
dessa få ut åtskilligt av att läsa dessa rapporter från företagen. Läsaren ska själv 
börja fundera på bolaget, om det som står skrivet i rapporterna är vettigt och 
om jag som läsare tror på detta. Eftersom dessa rapporter tillskrivs stor 
betydelse vid skapandet av en uppfattning om företaget, är det enligt respon-
denten viktigt att dessa rapporter är tillförlitliga. Läsaren ska till stor del kunna 
få en bild av ett företags ekonomiska ställning genom den information som 
återges i rapporterna. För att kunna ge en rättvis bild anses det vara viktigt att 
redovisningen ej överskattar värdet på ett företags tillgångar.  
 

”Vi måste ju som ägare gå på den allmänna försiktighetsprincipen. Jag tycker den är 
ganska enkel, att man ska kunna lita på balansräkningen. Det ska inte finnas 
någon post som är upptagen till högre värde än vad den verkligen har.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
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6.2 Marknadsaktörernas informationskällor 
De allra flesta respondenter nämnde utöver den externa redovisningen andra 
viktiga informationskällor som nyttjades som underlag för deras beslutsfat-
tande. Den externa redovisningen benämnde en analytiker som endast en 
pusselbit vid bildandet av en uppfattning om företaget. För att komplettera den 
information som återges i den externa redovisningen används rapporter från 
marknadsinstitut och oberoende analyser för olika områden. Därutöver utgör 
branschanalysbrev och det som skrivs i ekonomisk fackpress användbart 
material för att understödja beslutsfattande. Beslut om en akties värde kräver 
enligt respondenten information om företagets möjlighet att utvecklas, 
företagets förväntningar, marknadsförutsättningar och räntor tillsammans med 
mycket annat. Denna information finns endast delvis att tillgå i den externa 
redovisningen. För att kunna få ytterligare information krävs bland annat att en 
dialog förs med företaget samt med andra företag i samma bransch. Denna 
åsikt delas av en annan tillfrågad analytiker. 
 

”När det gäller andra informationskällor om företagsdetaljer är den huvudsakliga 
kontakten med företaget. Därutöver kan också branschinstitut vara viktiga för att 
kunna bilda sig en uppfattning och försöka lära sig mer om en viss bransch. Detta 
gör man inte bara genom kontakt med företaget och dess årsredovisning, det handlar 
mycket om att försöka följa teknikutvecklingen eller var det är som är aktuellt i just 
den branschen.” 

(Analytiker) 
 
Det betonas dock att en korrekt redovisning från företagen är oerhört viktig. 
En analys av ett specifikt företag underlättas om det tar upp alla de tillgångar 
det har till korrekta värden som ej överdriver varken positivt eller negativt. 
 
Även kreditgivarna anser att informationen som återges i den externa redovis-
ningen behöver kompletteras för att de ska kunna skapa sig en god uppfattning 
om företaget.  
 

”Bokslutet är en viktig del i det hela för att få en uppfattning om hur företaget ser ut 
rent ekonomiskt. Vi måste även få information om framtida utsikter. Tittar man i 
bokslut finns oftast inte prognoser som tittar framåt.” 

(Kreditgivare) 
 

”Vi behöver ytterligare information. Exempel på detta kan vara intern redovisning 
för att plocka ned resultaträkningen i bitar. När vi ska titta på budgetar är det 
bland annat intressant att se på täckningsgrader. Vad är fasta kostnader och vad är 
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rörligt? Vad är känsligt? Om företaget missar sina uppställda mål med tio procent, 
blir det då röda siffror?” 

(Kreditgivare) 
 
De tillfrågade kreditgivarna betonar att relationen till klienten är av stor vikt. 
Om en relation byggts upp under flera år ökar tilliten för att företaget ska 
kunna återbetala de krediter det har beviljats. Denna tillit bygger mycket på att 
banken har god insikt i hur ledningen av företaget fungerar. Vid kredit-
bedömning av nya klienter saknas dock en historik mellan bank och klient. Här 
är det därför enligt respondenten viktigt att kunna skapa sig en uppfattning om 
klientens möjligheter till att skapa framtida ekonomiskt värde genom att träffa 
klienten och föra en ingående dialog med denne. Denna dialog ligger dock inte 
enbart till grund för uppfattningen om klienten utan den måste också 
kompletteras med en granskning av tidigare bokslut. Därmed skapas en bild av 
företagets historiska utveckling och dess möjligheter att kunna hantera 
osäkerheten i prognoserna. Det är även av vikt att få tillgång till intern 
redovisning för att kunna skapa sig en klarare bild av företagets ekonomiska 
ställning.  
 
Representanten från Sveriges Aktiesparares Riksförbund ser årsredovisningar 
och delårsrapporter som den främsta informationskällan som organisationens 
medlemmar använder sig av vid deras investeringsbeslut gällande aktieköp. 
Tillgängligheten av dessa rapporter betraktas dock vara ett problem. Alltfler 
bolag använder sig av Internet när de ska publicera sina rapporter. Bristande 
tillgång till Internet hos en stor del av svenska folket begränsar tillgängligheten 
av dessa rapporter. 
 
Andra källor som respondenten berör är ekonominyheterna i TV, radio samt 
tidningar. Information som återges i TV och radio är dock ofta kortfattad. 
Även den information som går att finna i olika tidningar kan variera i omfång 
och detaljrikedom. Respondenten nämner bland annat att i lokaltidningar är 
ekonominyheterna ytterst begränsade. Ofta krävs det facktidningar såsom 
Dagens Industri, Veckans Affärer eller Privata Affärer för att få en tillräcklig 
och utförlig information om olika bolag utveckling. Många aktiesparare har inte 
råd att prenumerera på dessa facktidningar, vilket kan medföra att alla 
aktieägare ej har samma möjlighet att få tillgång till den information som är 
väsentlig för dem.  
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6.3 Den externa redovisningens utformning 
Olika åsikter har även förts fram gällande den externa redovisningens 
utformning under de intervjuer vi har genomfört. En analytiker efterfrågar en 
explicit redovisning som är mer heltäckande och detaljerad. Användandet av 
fotnoter kan enligt respondenten förbättras för att förtydliga och ge en 
information som bidrar till en mer rättvis värdering av ett företag. En tydligare 
uppdelning av kostnader är en information som efterfrågas. Från analytikerhåll 
finns det dock en förståelse för att företagen av konkurrensskäl ej vill lämna ut 
denna form av upplysningar. 
 

”När jag själv framställer prognoser är det självklart intressant att få en detaljerad 
fördelning av kostnader. Det ligger dock inte alltid i bolagets intresse att ge den typen 
av information, eftersom det kanske inte vill visa den inför konkurrenterna.” 

(Analytiker) 
 
Informationsutbudet i företagens årsredovisningar har under de senaste åren 
ökat markant enligt en kreditgivare.  
 

”När jag började i den här branschen fanns enbart bruttoresultatet i resultaträk-
ningen. I slutet av sextiotalet fanns inte ens omsättning med som en post. Skillnaden 
mellan fasta och rörliga kostnader framgår mycket bättre idag än vad det gjorde 
tidigare. Det är likadant med stora åtaganden i balansräkningen, till exempel 
leasingportföljer.” 

(Kreditgivare) 
 
Årsredovisningarna behandlar idag dessa poster på ett bättre sätt. Bedömningen 
är dock den att detta skulle kunna förbättras ytterligare. Från en kreditgivare 
uttrycktes också ett önskemål att den externa redovisningen skulle innehålla en 
mer självkritisk analytisk beskrivning av framtiden på den marknad som 
företaget verkar på. Dock betraktas det som tveksamt att ett sådant inslag 
kommer att bli verklighet. 
 
Representanten för Sveriges Aktiesparares Riksförbund anser att svenska 
årsredovisningarna och delårsrapporter generellt håller en hög kvalitet. Vad 
som främst framhålls som bra med många svenska årsredovisningar är de 
kommentarer till olika poster i resultaträkningen, balansräkningen och kassa-
flödesanalysen som återfinns vid sidan av dessa uppställningar.  
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”Det är möjligt att på ett enkelt sätt förstå och få direkta kommentarer. Det är inte 
enbart siffror som visas utan det går att lära sig en hel del av vad som finns bakom 
siffrorna genom att läsa de här kommentarerna.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Respondenten betonar att dessa kommentarer gör det lättare för vanliga aktie-
sparare att få en förståelse för siffrorna. De fotnoter som oftast återkommer i 
årsredovisningar bedöms dock vara alltför invecklade och kräver att läsaren har 
goda förkunskaper inom ämnet externredovisning. Därför är det oftast specia-
lister som använder sig av fotnoter när de ska skapa sig en bild av företaget. 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund för ofta fram åsikter om att det är nödvän-
digt att förklara termer i årsredovisningen mycket mer än vad som görs idag. 
Ordet avskrivningar är till exempel ett ord som inte förstås av alla aktiesparare. 
Det har gjorts försök med förenklade årsredovisningar som enligt respon-
denten har fallit väl ut. Dessa årsredovisningar har dock varit så kostsamma att 
företagen valt att ej fortsätta med dessa projekt. 
 
Flera respondenter finner det önskvärt att kunna skapa sig en förståelse för 
företagets verksamhet och att sätta det i relation till andra företag genom att 
använda sig av en årsredovisning. 
 

”Det man saknar ibland är en jämförelse med konkurrenterna. För att jag själv ska 
kunna förstå ett bolag är det bra att de skriver att våra främsta konkurrenter är de 
och de, som dock inte har det fina som vi har. Så att jag själv leds in i ett vidare 
tänkande och kan se mitt bolags roll som ett av flera bolag som jobbar på den här 
marknaden.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Den nya tekniken har dock gett en möjlighet att förmedla en mer omfattande 
information. Detta ger enligt respondenten ett väsentligt mervärde och ökar 
kraftigt förståelsen för ett bolag.  
 

”En del bolag har börjat ge ut årsredovisningar i form av en CD-ROM som sänds 
ut. I skivan finns det i anslutning till årsredovisningen levande bilder från tillverk-
ningsprocessen eller en demonstration hur produkten ser ut.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Samtidigt har många respondenter förståelse att företagen inte publicerar och 
offentliggör all information om dess verksamhet. Där finns oftast en konflikt 
mellan marknadsaktörernas informationsbehov och företagets skydd gentemot 
andra konkurrenter. 
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7 Redovisning av immateriella tillgångar 
Efter att ha skapat oss en bild av marknadsaktörernas allmänna informationsbehov och 
deras uppfattning av den externa redovisningen kommer vi i detta kapitel att ingående 
referera till dessa aktörers syn på redovisningen av immateriella tillgångar. De respondenter 
vars svar låg till grund för det föregående kapitlet är de samma som tillfrågats angående detta 
ämne. 

7.1 Marknadsaktörernas definition 
De tillfrågade marknadsaktörerna var eniga om att definitionen av immateriella 
tillgångar ej är helt problemfri. I intervjuerna framkom dock ett par punkter 
som kan ligga till grund för ett bestämmande av immateriella tillgångar. 
 

”En immateriell tillgång är något man kan betrakta som en tillgång, något man har 
investerat pengar i och något som har ett bestående värde. Goodwill, varumärke, 
forskning och utveckling är de typer av tillgångar som det är fråga om i första hand.” 

(Analytiker) 
 
En kreditgivare definierade immateriella tillgångar som tillgångar det inte går att 
ta på. Exempel på detta ansågs vara patent samt förvärvsgoodwill. Ett hyres-
kontrakt kan även det betraktas som en immateriell tillgång om värdet på det 
tas upp i redovisningen. Dessa tillgångar utgör värden för ett företag men de 
saknar en fysisk substans som går att ta på. Det är också ett avgörande 
kriterium att tillgången utgör ett värde för ett visst företag. En tillgång har ett 
värde så länge den genererar pengar eller går att sälja på marknaden. Av en 
kreditgivare betonades ytterligare svårigheten att definiera immateriella till-
gångar. En definition sågs mest som något av en redovisningsteknisk karaktär. 
 
Representanten från Sveriges Aktiesparares Riksförbund betonade svårigheten 
med att definiera immateriella tillgångar. Det ansågs även vara ett bekymmer 
rent allmänt med årsredovisningar att det ej finns en tillräcklig standardisering 
kring en del begrepp. Från aktiespararnas sida betraktas goodwill, patent och till 
viss del det kunnande som finns hos personalen som immateriella tillgångar. 
Dessa tillgångar ska sedan kvantifieras för att på något sätt kunna visa det värde 
de har för bolaget. Det som kännetecknar dessa tillgångar är först och främst 
att de ej går att ta på. Ett annat kännetecken är att det ibland kan vara mycket 
svårt att värdera dem. 
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7.2 De immateriella tillgångarnas roll i redovisningen 
Efter att ha givit sin definition på immateriella tillgångar fick de tillfrågade 
marknadsaktörerna besvara frågorna om hur de ansåg att de immateriella 
tillgångarna bör behandlas i den externa redovisningen. Kopplat till detta var 
även frågan hur information om dessa tillgångar behandlas idag. 
 
Enligt en analytiker är främst två faktorer gällande en redovisad immateriell 
tillgång centrala. Storleken på posten är den första faktorn. En god motivering 
måste ligga till grund för att den tagits upp till ett visst värde. Immateriella 
tillgångar värderade till ett mindre värde i redovisningen påverkar ej bilden av 
företaget så mycket och där finns det generellt sett en högre acceptans för en 
större osäkerhet. Den andra centrala faktorn som är väsentlig vid analysen rör 
avskrivningstiden för den immateriella tillgången. En beräknad avskrivningstid 
som är längre än 3-5 år medför en osäkerhet gällande postens värde då det är 
svårt att beräkna ett värde för denna typ av tillgångar för en tidsperiod längre 
än 3-5 år. En kortare avskrivningsperiod bedöms därmed vara sund.  
 
En post för goodwill kräver noga övervägande huruvida det redovisade värdet 
är större än det verkliga. För att ej överskatta värdet på posten bör en rimlig 
avskrivningstid användas för denna. En period på 3-5 år är i många fall att anse 
som lämplig. Varumärken kan dock motivera en längre avskrivningstid. 
Används alltför långa avskrivningstider leder det till en risk för nedskrivnings-
behov för den aktuella posten. 
 
De immateriella tillgångarna bedöms av en av de tillfrågade analytikerna ha en 
plats i redovisningen även om en osäkerhet finns kring dem, i synnerhet vid 
värderingen. 
 

”De ska rimligtvis tas upp som tillgångar om de betraktas som sådana. Har 
företaget investerat under lång period i någonting som det bedömer ha ett värde så har 
företaget faktiskt byggt upp en tillgång. Redovisningsmässigt kan det dock vara svårt 
att värdera vad som egentligen är löpande kostnader i verksamheten och vad som har 
byggts upp som tillgång.” 

(Analytiker) 
 
En av de tillfrågade kreditgivarna ställde redovisandet av immateriella tillgångar 
mot redovisningens syfte.  
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”Gå tillbaka till frågan vad redovisningen ska visa. Den ska visa bilden av företaget. 
Den bästa bild vi kan få. Företaget har gjort den bedömningen att de kan tjäna 
pengar på den här immateriella tillgången i framtiden, så visst ska den redovisas.” 

(Kreditgivare) 
 
En genomgående åsikt bland de tillfrågade kreditgivarna är att information om 
immateriella tillgångar ska finnas med i redovisningen i någon form. Det 
problematiska är att avgöra hur denna information ska redovisas. 
 

”Informationen vill vi ha, på ett eller annat sätt. Hur den sedan ska redovisas kan 
man ha olika åsikter om. Men det skulle inte vara bra om den var dold.” 

(Kreditgivare) 
 
Företagen kan ha bakomliggande ekonomiska skäl till varför de redovisar 
immateriella tillgångar på ett visst sätt. Hur företagen väljer att redovisa dessa 
tillgångar ansågs i grunden bestämmas av bokföringspolitiska skäl, där resul-
tatets storlek får en central betydelse. 
 

”Om ett företag har en svag intjäning tar det gärna upp det som en tillgång så att 
resultatet blir lite bättre. Har företaget en stark intjäning tar istället företaget gärna 
kostnaden rent bokföringsmässigt då det ändå får en rimlig avkastning. Detta är 
mycket bokföringspolitik för företaget.” 

(Kreditgivare) 
 
Generellt sett möts immateriella tillgångar uppförda i balansräkningen oftast 
med en viss skepticism. Det kan ses som om företaget försöker att skjuta på 
problemet i resultatredovisningen när det redovisar tillgången i balansräk-
ningen. Istället för att direkt ta kostnaden görs avskrivningar under en längre 
tid. Det ses alltid som en styrka om företaget orkar ta kostnaderna det år de 
uppstår.  
 

”En immateriell tillgång är en sådan post som vi kreditgivare försöker nagelfara och 
se vad det är och varför företaget tagit upp den. Beror det på att företaget inte orkat ta 
kostnaderna?” 

(Kreditgivare) 
 
Det är en genomgripande uppfattning bland kreditgivarna att det i vissa företag, 
exempelvis kunskapsintensiva tjänsteföretag eller läkemedelsföretag, bör finnas 
kostnader för forskning eller kompetensutveckling. Har företagen inte råd med 
dessa utgifter kan detta ses som ett företag med begränsade utvecklingsmöjlig-
heter och därigenom en svagare överlevnadsförmåga på lång sikt. Information 
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om vad ett företag lagt ut på forskning och utveckling är därmed väsentlig för 
kreditgivarens förmåga att kunna analysera och fatta beslut gällande ett företag. 
Det som är viktigt att se är att företaget har en grundläggande ekonomisk 
förmåga att generera resultat framöver. 
 

”Ett företag måste växa. Det handlar om att företaget ska ha råd med det. De får 
gärna satsa på utbildning, investering i utveckling och så vidare. Huvudsaken är att 
de bär det likviditetsmässigt eller kassaflödesmässigt. Om företaget klarar sådana 
investeringar i utbildning och kan bära sådana kostnader själva är det positivt. Det 
är ett tydligt uttryck att man försöker föra företaget framåt.” 

(Kreditgivare) 
 
Vid frågan om var i årsredovisningen information om de immateriella 
tillgångarna bör ges var uppfattningen från kreditgivarna att det i grunden är av 
mindre betydelse. Det viktigaste är att det någonstans i redovisningen fram-
kommer vad företaget bedrivit för aktiviteter exempelvis inom forskning och 
utveckling eller vidareutbildning av de anställda. Enligt de tillfrågade kredit-
givarna kan dock information om immateriella tillgångar återges på olika ställen 
i årsredovisningen. Alternativen till att aktivera dem som tillgångar i balans-
räkningen är att nämna dem i förvaltningsberättelsen där deras uppkomst och 
de utgifter företaget haft för att anskaffa dem omnämns. Om anskaffandet av 
tillgången kostnadsförts kan en not under resultaträkningen redogöra för 
kostnadens storlek och dess benämning.  
 

”Jag ser en poäng i att företaget inte sätter upp tillgången i balansräkningen utan 
sätter den i en not. Då får läsaren direkt se kopplingen med det egna kapitalet. Det 
minskar det egna kapitalet så att det kanske blir litet och fokus läggs därmed på att 
det då ser väldigt tunt ut. Sedan får läsaren förklaringen i noten.” 

(Kreditgivare) 
 
Det bedöms i många fall vara mer tveksamt att ta upp tillgången i balans-
räkningen.  
 

”Vi är alltid skeptiska till den typen av poster i en balansräkning eftersom de är så 
svåra att sätta ett värde på.” 

(Kreditgivare) 
 
Kreditgivarna värderar vanligen ett företags balansräkning för att kunna konsta-
tera vilken säkerhet som kan ställas av företaget. Det betraktas som något av en 
andra väg ur ett företags operationella misslyckande att dess tillgångar kan 
realiseras och att de kreditgivande bankerna därigenom får betalt via företags-

64 



Redovisning av immateriella tillgångar 

inteckningar. Det grundläggande problemet förknippat med immateriella 
tillgångar är därför svårigheten eller omöjligheten att pantsätta dem. Ett patent 
kan exempelvis inte anses vara kommersiellt färdigt förrän det går att visa att 
företaget tjänar pengar på det. Uppfylls ej detta krav måste det ur detta 
resonemang betraktas som mycket osäkert för kreditgivarna. 
 

”Om ett företag som gått i konkurs har ett patent som den väsentligaste tillgången är 
det svårt att avgöra om patentet har något värde eftersom företaget gick i konkurs då 
patentet gav vika. Principiellt ska vi endast se det som är kommersiellt färdigt. Vi 
ska inte vara med och finansiera utvecklingen för en viss produkt, det är riskkapital 
som ska göra detta.” 

(Kreditgivare) 
 
Representanten för Sveriges Aktiesparares Riksförbund gav också uttryck för 
en grundläggande skeptisk inställning till de immateriella tillgångarnas plats i 
balansräkningen. Det framhålls från detta håll hur enkelt det varit att missledas 
av siffrorna i många årsredovisningar där stora delar av balansräkningarna 
utgjorts av immateriella tillgångar. Det faktum att investerare traditionellt sett 
haft en hög tilltro till företags redovisningar bedöms ha påverkat detta. 
 

”Det finns gott om folk som kraftig förletts av årsredovisningarna från vissa IT-
företag som har haft en soliditet på mellan 80 och 90 procent och med ett högt eget 
kapital per aktie i jämförelse med börskursen. Dessa investerare har inte haft en 
aning om att på tillgångssidan i balansräkningen finns det i stort sett ingenting, det är 
bara goodwill alltihop.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Ett stort problem, främst under senare år, har dessa goodwillposter varit som 
haft en stor del i många företags tillgångssida och som snabbt tappat en stor del 
av sitt värde utan att redovisningen kunnat avspegla detta i samma takt.  
 

”Bara några månader efter att revisorerna gett ut sin revisionsberättelse görs det stora 
nedskrivningar i goodwill på grund av att marknaden har ändrat sig. Vi är starkt 
kritiska till att detta överhuvudtaget har varit möjligt.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Det finns en naturlig misstänksamhet bland mindre investerare mot bolag som 
har bokfört utgifter för att utveckla en produkt som en tillgång. Enligt de 
erfarenheter representanten från Sveriges Aktiesparares Riksförbund haft har 
många investerare funnit det märkligt att företag aktiverat utgifter för forskning 
eller för utvecklingsarbeten. 
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”Många tycker att det väl inte kan vara rätt att ta upp dessa utgifter i balansräk-
ningen när de bara har haft kostnader för att ta reda på saker. Detta ska väl 
bokföras som en kostnad. Varför har de gjort så här?” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Aktiespararna har en långtgående förståelse för vad forsknings- och utveck-
lingskostnader innebär och de finner det därmed konstigt att företaget ändå tar 
upp en kostnad som en tillgång. De kan även föra ett resonemang kring vad 
redovisningen av dessa poster kan få för effekter för det egna kapitalet i ett 
bolag. Om en viss post sätts lika med noll påverkas det egna kapitalet i lika stor 
utsträckning. En viss misstro mot poster innehållande immateriella tillgångar 
uppstår därmed. Även om revisorer har tillåtit att denna post redovisas och 
företagsledningen har skrivit under kvarstår frågan om posten har något värde. 
Om en ny produkt eller teknisk uppfinning kommer ut på marknaden kan 
värdet för en immateriell tillgång gällande aktiverade forsknings- och 
utvecklingsutgifter snabbt raseras. 
 
En mer utförlig information i redovisningen av de immateriella tillgångarna är 
önskvärd från aktiespararnas håll. En sådan utförlig information skulle kunna 
ge upplysningar om hur dessa poster är uppbyggda, vad det finns för principer 
för värdering av dem och hur styrelsen ser på dem. Det skulle anses vara 
mycket ärligare än att bara ge en total siffra på hur mycket posten är värd. 
Exempelvis skulle forskning och utveckling kunna beskrivas någonstans i 
årsredovisningen. Ett alternativ är att medta denna information i fotnoterna till 
redovisningen. Från Sveriges Aktiesparares Riksförbund anses detta dock ej 
vara en god lösning. För att de investerare som ej har en specialistkompetens 
skulle detta bruk av fotnoter medföra att de ej skulle kunna tillgodogöra sig 
informationen. Istället bör den inkluderas på ett annat ställe i årsredovisningen. 
Förvaltningsberättelsen anses vara för kortfattad men informationen skulle 
kunna ges i ett separat avsnitt av årsredovisningen.  
 

”Fotnoter läses bara av de specialister som vill veta mera. Ha istället ett resonemang 
kring värdet på företagets varumärke till exempel, att det har tagits upp det till ett 
visst värde och motivera det ordentligt, motivera rent allmänt forsknings och 
utvecklingskostnader, vad är det som ligger bakom dessa kostnader och varför det är 
realistiskt att bokföra dessa här.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
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7.3 Värdering av immateriella tillgångar 
Förknippat med resonemanget om hur de immateriella tillgångarna ska 
redovisas är till vilket värde de ska redovisas. Ett stort problem med de 
immateriella tillgångarna är att de svårligen kan värderas. Ett antal synpunkter 
kring detta problem gavs av de tillfrågade marknadsaktörerna. 
 
För analytikerna är nedskrivningsfrågor centrala i resonemanget kring värdering 
av immateriella tillgångar. För ett företag som redovisat en tillgång till ett alltför 
stort värde finns ett stort nedskrivningsbehov. Detta leder till att företaget 
tillskrivs en hög risk i analysen av det. Redovisas den immateriella tillgången 
som en post i balansräkningen är det vid sidan av bedömningen av eventuella 
nedskrivningsbehov även viktigt att avgöra i vilken takt tillgången ska skrivas 
av. En central faktor är att avgöra typen av avskrivning. Till exempel måste det 
tas ställning till om en rak avskrivning är rimlig. Konstateras det att värdet ej är 
så varaktigt som företaget vill göra gällande är det aktuellt att ändra 
avskrivningstakt. Även detta leder till att företaget tillskrivs en högre risk då det 
finns skäl att tro att företaget måste öka sin avskrivningstakt och därigenom 
belasta resultatet. 
 
Enligt en analytiker används ej separata modeller för att avgöra värden för 
specifika tillgångar vid en analys av ett företag. I sitt arbete utgår denne i hög 
grad från den redovisningsinformation som tillhandahålls av företagen. 
Däremot kan resonemang föras kring om det finns eventuella immateriella 
tillgångar i ett företag som genererar stora intäkter men som ej finns aktiverade 
på en balansräkning. 
 

”Om man som resultat kommer fram till att ett företag har en överavkastning så ska 
man försöka hitta en rimlig förklaring till detta. Det skulle då kunna vara att man 
har underskattat värdet på de immateriella tillgångarna. Men vi har ingen egen 
modell att bedöma detta.” 

(Analytiker) 
 
Ett grundläggande problem är att avgöra ett rättvisande anskaffningsvärde. 
Enligt en tillfrågad analytiker kan ett värde för forskning och utveckling i och 
för sig räknas ut baserat på vad som lagts ned på denna aktivitet. Frågan är 
dock om den immateriella tillgång är värd den summa som lagts ned och om 
den är värd mer än för ett annat företag som lyckats göra samma sak mer 
kostnadseffektivt.  
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De respondenter vi tillfrågat från kreditgivarsidan underströk värderings-
problemet som är förknippat med redovisningen av immateriella tillgångar. 
Allmänt vedertagna modeller för att avgöra värdet för immateriella tillgångar 
saknas.  
 

”Det finns inga värderingsmodeller. Det handlar om att titta på vad det är för något. 
Hur ser marknaden ut framöver? Kan den här tillgången generera kassaflöden 
framöver? Då kan det finnas ett värde i den. Jag har aldrig sett av vi inom banken 
har satt ett värde på immateriella tillgångar på samma sätt som vi värderar en 
maskin eller en fastighet.” 

(Kreditgivare) 
 
Däremot kan bedömningar göras om en tillgång kan anses ha ett värde 
överhuvudtaget. Det kan bli aktuellt att göra en nedskrivning på tillgången för 
att den helt eller delvis saknar värde. Betraktas en tillgång inte uppfylla de 
grundläggande kriterierna för att få tas upp i balansräkningen tas den helt 
sonika bort.  
 

”Vet vi att det finns en tillgång i balansräkningen som inte är värd något så har vi 
ett enkelt sätt att redovisa den, vi stryker den mot eget kapital.” 

(Kreditgivare) 
 
Revisorn har ett ansvar då denne ska ha gjort bedömningen av vilket värde 
tillgången ska redovisas till. Det medgavs dock från de tillfrågade kreditgivarna 
att det generellt sett kan vara lika svårt för revisorn att ha en uppfattning om en 
immateriell tillgångs värde. Dock är den övergripande uppfattningen att ett 
bokslut som är reviderat av en auktoriserad revisor ska kunna användas och 
anses vara tillförlitligt.  
 

”Ett bokslut reviderat av en auktoriserad revisor, i synnerhet från någon av de större 
firmorna måste vi ha en viss tillit till. Det går inte att nagelfara allt.” 

(Kreditgivare) 
 
En viktig aspekt att beakta för kreditgivarna vid analysen av ett företag är 
relationen mellan eget kapital och immateriella tillgångar. Ett arbetssätt är att 
göra en konsekvensanalys där de immateriella tillgångarna skrivs ned och detta 
ställs sedan mot det egna kapitalet. De immateriella tillgångarna anses vara 
tillgångar med hög risk och bör därför vara finansierade med riskkapital. Ett 
företag där värdet på de immateriella tillgångarna överstiger värdet på det 
redovisade egna kapitalet tillskrivs därför i bedömningen en hög risk. 
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Enligt den uppfattning Sveriges Aktiesparares Riksförbund har är tidsperspek-
tivet en central aspekt i problematiken kring immateriella tillgångar. Nya 
utvecklingsbolag gör ofta felaktiga prognoser om hur lång tid ett visst projekt 
kommer att ta i anspråk och hur mycket kapital som kommer att behövas. 
Styrelsens och företagsledningens bristande förmåga att kunna göra riktiga 
prognoser och det faktum att det ofta dyker upp nya svårigheter som kräver 
ytterligare kapital kan skapa en hög grad av misstro bland aktiespararna efter ett 
tag. En central fråga är då om det finns ett värde i det som utvecklas. Det blir 
allt mindre troligt att ett utvecklingsarbete har något värde ju längre tid som 
förflyter.  
 

”Det är ju ett ganska naturligt och sunt tänkande. Utvecklingen kan ju ta en ny 
vändning och nya konkurrenter kan dyka upp.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Osäkerheten påverkar värderingen av dessa tillgångar. Långa utvecklingsprojekt 
som ännu inte slutförts eller patent som ännu inte genererat en försäljning kan 
tas upp till stora värden på balansräkningen. Frågan är då om det då är det en 
ärlig bild som har getts. 
 

”Företaget kan ha ansett att det inte kan ta upp det rätta värdet och det har försökt 
motivera inför revisorn att det är det rätta värdet trots att utvecklingen bara brakat 
utför. För skulle vi redovisa det rätta värdet skulle det vara hemskt, då är i stort sätt 
ingenting kvar av bolaget.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 

7.4 Kriterier vid bedömning av immateriella tillgångar 
Vid bedömandet om en immateriell tillgång ska betraktas som en tillgång möjlig 
att inkludera i balansräkningen behövs ett antal kriterier. Uppfattningen om 
dessa kriterier kan variera beroende på vem som gör bedömningen.  
 
För en analytiker som tillfrågats är de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid 
en analys tillgångens bakgrund och dess innehåll. Det är av yttersta vikt att 
företaget kan motivera tillgångens värde och existens i redovisningen och att 
det har goda argument för valet av avskrivningstid. Avskiljbarhet kan beaktas 
men det är ej vanligt att tillgången värderas utifrån dess värde vid en eventuell 
avyttring. Ett sådant förfarande riskerar att bli alltför komplext. 
 
En annan tillfrågad analytiker betonade vikten av att ett företag i framtiden ska 
kunna förväntas tjäna på tillgången. Dock används ej specifika kriterier i det 
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vardagliga arbetet för att avgöra huruvida en immateriell tillgång ska kunna 
aktiveras. 
 

”Förutsättningen för att vara en tillgång är att den ska generera framtida kassaflöden 
eller att den ska kunna säljas i framtiden.” 

(Analytiker) 
 
Analytikern påpekar dock att det kan vara svårt och tidskrävande att göra en 
ingående analys av varje enskild tillgångspost. 
 

”Man får ha en kunskap om sin bransch och sin typ av bolag, så man är medveten 
om vad man behöver fästa stor vikt vid.” 

(Analytiker) 
 
För kreditgivarna är i grunden förfarandet kring avskrivningarna på de imma-
teriella tillgångarna av mindre betydelse. Avskrivningarna ses som ett bokfö-
ringsmässigt resultatpåverkande som inte förändrar kassaflödet i företaget. 
 

”Avskrivningar påverkar resultatet, det påverkar inte kassaflödet. Om vi är med och 
finansierar ett företagsförvärv sätter vi amorteringstiderna väldigt korta. Det kopplar 
vi inte till avskrivningstider.” 

(Kreditgivare) 
 
Enligt kreditgivarna kan avskiljbarhet från företaget principiellt ses som ett 
kriterium för att något ska kunna betraktas som en tillgång. Med detta följer 
även att tillgången ska kunna säljas. Det konstateras dock att detta kriterium ej 
stämmer fullt ut på bokföringen, i synnerhet ej i koncernsammanhang. 
Goodwillposter bedöms vara svåra att avskilja från företaget. På ett liknande 
sätt kan inte heller humankapital avskiljas från företaget.  
 

”Det ska kunna gå att sälja en tillgång. Annars är det svårt att säga att det är en 
tillgång. Du kan dock inte sälja den tillgång som är en goodwillpost. Då måste du 
sälja den underliggande tillgången.” 

(Kreditgivare) 
 
Ett positivt framtida värde ses som ett annat tänkbart kriterium. Det måste vara 
möjligt att kunna förvänta sig framtida intäkter från tillgången. Är fallet ej så 
kan det vara svårt att försvara ett värde.  
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”Om ett företag lagt en kostnad på en investering så förväntar det sig att den ska ge 
intäkter. Har företaget en förväntan att det inte kommer att bli så, då måste det ta 
bort tillgången ur bokföringen också.” 

(Kreditgivare) 
 
Med detta följer att tillgångar som ej kan förväntas ha något värde ska skrivas 
ned. Värderingsfrågan gör det därmed svårt att behandla immateriella tillgångar.  
 

”Du har kanske svårt att konstatera ett anskaffningsvärde. Vad är anskaffnings-
värde för humankapital? Du köper ju inte det. Du hyr det och betalar i efterskott.” 

(Kreditgivare) 
 
För aktieägarna kan det vara svårt att föra ett resonemang kring immateriella 
tillgångar. Det resoneras vanligen ingenting om dessa poster i årsredovisningen, 
i varje fall inte direkt. Sveriges Aktieägares Riksförbund påpekar att en mer 
omfattande information om dessa tillgångsposter i årsredovisningen skulle öka 
förståelsen för dem och underlätta investerares beslut. Jämförelser med andra 
företag skulle också kunna göras, exempelvis ange att en liknade tillgång sålts på 
en annan marknad för ett visst belopp. Detta skulle bättre kunna motivera det 
värde som satts upp i en balansräkning. Årsredovisningen skulle om detta 
gjordes bättre motsvara det informationsbehov som de användare kan tänkas 
ha som inte besitter en specialistkompetens.  
 

”Det ju klart att det skulle öka förståelsen om företaget mer explicit skulle kunna 
peka på att vi anser att det här har ett betydande värde. Årsredovisningen skulle då 
skapa ett sådant underlag att du själv får en sådan input att du kan göra dina 
funderingar, detta får du inte alltid.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 

7.5 Generellt accepterade immateriella tillgångar 
Då kriterier ställts upp som ska följas vid bedömandet av immateriella tillgångar 
är det möjligt att det finns en eller ett antal grupper av dessa tillgångar som är 
mer sannolika att kunna motsvara dessa kriterier. Vilka grupper det rör sig om 
kan i likhet med valet av kriterier variera beroende på ur vilket perspektiv de 
ses. Nedan följer de funderingar de tillfrågade respondenterna hade kring denna 
fråga. 
 
Ett varumärke är, att döma av en analytiker som tillfrågades, en sådan post som 
kan anses vara värdemässigt förankrad. Denna post är vanligtvis ej förknippad 
med en överhängande risk att den plötsligt skulle tappa i värde. Generellt sett är 
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dock storleken på posten mer central än vilken typ av immateriell tillgång det 
rör sig om. Det bör finnas goda argument för tillgångens varaktighet, hur den 
uppstått och en god motivering till postens storlek. Forskning och utveckling 
kan dock generellt sett ej anses vara så förankrad då ett sådant projekt snabbt 
kan konstateras ha tappat sitt värde och ej längre betraktas vara reellt. För 
humankapital efterfrågas en kort avskrivningsperiod på grund av att detta är 
riskbenäget. Liksom forskning och utveckling kan det snabbt tappa sitt värde. 
En försiktighet anmodas vid alla dessa former av tillgångar. 
 
En tillfrågad kreditgivare ansåg att ett patent som ett företag har börjat tjäna 
pengar på kan betraktas som en förhållandevis säker tillgång. Speciellt gäller 
detta om det kan konstateras att patentet kommer att gälla ett antal år framåt i 
tiden.  
 

”Där kan vi kanske ha en säkrare uppfattning om att det kommer att generera 
pengar framåt till den dagen det går ut. Sedan kommer det plagiat.” 

(Kreditgivare) 
 
Åsikten rörande humankapital är att en försiktighet bör antas. Det råder 
förvisso inget tvivel bland kreditgivarna att humankapital är något som ett 
företag har nytta av. Svårigheten ligger dock i att redovisa denna nyttighet på ett 
riktigt sätt.  
 

”Visst är det tillgång men hur ska ett företag boka det? Alla kan ju säga upp sig 
och gå hem efter en till tre månader.” 

(Kreditgivare) 
 
Ett varumärke kan också ses som en tillgång då det kan anses ha ett värde för 
ett företag. Men i likhet med de övriga typerna av immateriella tillgångar så kan 
värdet snabbt förstöras. För kreditgivarna är problemet med patent som med 
övriga immateriella tillgångar att de ej kan pantsättas, de har inget pantmässigt 
värde.  
 

”Självklart har varumärket ett värde. Detta ser man också i det bolagets resultat-
räkning. I ett bolag som tjänar pengar är det klart att varumärket har ett värde, vare 
sig det finns i balansräkningen eller inte. Det är även möjligt att sälja det. Går ett 
företag i konkurs så kan det hänföras till att varumärket inte var tillräckligt bra. 
Då gäller det att få iväg varumärket innan företaget kommer till den punkten.” 

(Kreditgivare) 
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Ur en annan tillfrågad kreditgivares perspektiv går det inte att identifiera 
enskilda immateriella tillgångar som generellt kan anses uppfylla grundläggande 
krav för aktivering. Varje tillgångspost kräver en enskild analys för att få en bild 
av vad det är för tillgång och hur den har uppkommit. 
 
Aktieägare accepterar i relativt hög utsträckning att ett varumärke redovisas 
som en tillgång. Enligt Sveriges Aktieägares Riksförbund är det ett begrepp 
som är välkänt och det är en allmän uppfattning att ett märke som är starkt har 
ett högt värde i sig. För humankapital finns det dock en mindre acceptans.  
 

”Jag har inte hört någon som har haft någon förståelse för det. Det är väldigt enkelt 
för en anställd kan sluta vilken dag som helst. Det är ju en månads uppsägningstid, 
tre månader eller i sämsta fall sex månader.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
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8 Analys 
De teorier vi redogjort för i uppsatsens tredje del ställs i detta kapitel mot den empiri vi 
presenterade i del fyra. De tre frågor som ställdes i problemformuleringen i början av 
uppsatsen besvaras här. För att ge läsaren en förståelse för hur detta kapitel är strukturerat 
har vi valt att åskådliggöra detta med en modell, vilken presenteras i det första avsnittet. 

8.1 Disposition av analysen 
Figur 8 nedan visar grafiskt detta kapitels upplägg där relationen mellan de olika 
avsnitten tydliggörs. 
 
 

8.2 Redovisningens betydelse för marknadsaktörerna 8.3 Effektiv marknad 
 
 

8.4 Normgivning 8.6 Definition 8.5 Aktörerna  
 
 
 
 

8.7 Normgivning vs informationsbehov 
 
 
Figur 8: Disposition av analysen (Egen figur) 

För att erhålla en djupare förståelse för vilken betydelse den externa redovis-
ningen, och därmed också redovisningen av immateriella tillgångar, har för de 
marknadsaktörer vi intervjuat vid deras beslutsfattande har vi valt att i det 
första avsnittet ställa deras åsikter mot de teorier vi redogjorde för i avsnitt 4.1. 
Efter detta ger vi vår syn på redovisningens möjlighet att influera användarna 
av den genom att ställa hypotesen om en effektiv marknad mot våra egna 
åsikter. De tre frågor vi ställde i uppsatsens inledande kapitel besvaras därefter i 
de följande avsnitten. Avsnitt 8.4 besvarar den första frågan om vilka krav som 
svenska redovisningsregler och normer ställer för att immateriella tillgångar ska 
få tas med i den externa redovisningen. Den andra frågan om vilket behov av 
information om immateriella tillgångar som de olika marknadsaktörerna har 
behandlas i avsnitt 8.5. Vi har efter dessa avsnitt valt att jämföra den definition 
vi uttytt, dels från redovisningsteoretisk litteratur, dels från lagar och 
rekommendationer, med den definition vi fått från de intervjuade marknads-
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aktörerna. Den tredje frågan som ställdes i problemformuleringen löd: Finns 
det en skillnad mellan den information om immateriella tillgångar som möter 
redovisningsreglers och normers krav och den information som efterfrågas av 
marknadsaktörerna och vari består denna skillnad i så fall? Denna fråga 
besvaras i avsnitt 8.7 där normgivningen ställs mot marknadsaktörernas 
informationsbehov. De slutsatser som sedan kan dras utifrån denna analys 
återfinns i följande kapitel. 

8.2 Den externa redovisningens betydelse 
Enligt de ansatser vi redogjorde för i avsnitt 4.1 är redovisningens grund-
läggande syfte att förse nuvarande och potentiella investerare, kreditgivare och 
andra användare med information som kan bistå dem i deras beslutsfattande. 
För att få en bild av den externa redovisningens betydelse för olika marknads-
aktörer ställde vi ett antal övergripande frågor rörande den externa redovis-
ningen och dess användbarhet till de respondenter vi intervjuat. Vårt mål med 
dessa frågor var att kunna utreda om redovisningen i sin nuvarande form 
uppfyller sitt syfte som en avgörande informationskälla vid deras besluts-
fattande. 
 
En generell bild vi kunde uttyda var att den externa redovisningen i form av 
årsbokslut och delårsrapporter fyller en stor funktion vid beslutsfattande 
gällande kreditgivning och investeringar. Den externa redovisningen sågs av 
flera respondenter kunna förmedla en översiktlig bild av ett företag, dess 
tillgångar och resultat. Främst ansågs den kunna ligga till grund för bedöm-
ningar rörande framtida betalningsströmmar och risk.  
 

”Vi måste skaffa oss en uppfattning om var företaget finns idag och vad det kan 
prestera för det är det framtida kassaflödet som ska betala lånet. Alla prognoser och 
alla bedömningar blir osäkrare ju längre tid som går. Därför är det viktigt att det är 
ett starkt företag från början som har möjlighet att ta upp avvikelser i planerna.” 

(Kreditgivare) 
 
Den externa redovisningen ger därmed en grundläggande uppfattning om den 
framtida utvecklingen för ett företag. Dock var det en genomgående åsikt bland 
respondenterna att redovisningen ej är den enda informationskällan vid 
bedömningar av ett företag. Internt material, i den utsträckning det är tillgäng-
ligt, och personlig kontakt med företaget bedöms också ha en central roll. 
 
Redovisningsinformationens betydelse för de olika marknadsaktörerna är 
påtaglig. Av respondenternas svar att döma är det emellertid tydligt att det finns 
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en skillnad mellan hur de olika aktörerna uppfattar informationen. Skillnaden 
ligger främst i vilken tilltro aktörerna har till informationen, hur den behandlas 
och vilka alternativa informationskällor som finns till hands. Generellt sett kan 
det sägas att aktieanalytikerna och aktiespararna har en högre tillit till den 
information som offentliggörs i årsredovisningen än kreditgivarna. Analytikerna 
utgår i sitt arbete från att grunderna för tillgångarnas uppskattade värden är 
goda, dock görs i vissa fall bedömningar om posternas storlek och deras 
avskrivningstid. Aktiespararna tycks i likhet med detta också ha ett grund-
läggande förtroende för denna information, mycket beroende på att de 
traditionellt sett har kunnat lita på företags redovisningar. Kreditgivarna har i 
jämförelse med detta en större benägenhet att mer ingående bedöma enskilda 
tillgångsposter och vid behov göra konsekvensanalyser.  
 

”Vet vi att det finns en tillgång i balansräkningen som inte är värd något så har vi 
ett enkelt sätt att redovisa den, vi stryker den mot eget kapital.” 

(Kreditgivare) 
 
De kreditgivande bankerna har till viss del en större möjlighet att göra dessa 
djupgående analyser än de andra marknadsaktörerna. Detta då de i många fall 
har en längre relation med kunden och ges tillträde till intern information 
genom en personlig kontakt med det aktuella företaget. 
 
Denna skillnad i förfarande kan härledas till riskbedömningar vid besluts-
fattandet. Analytikerna och aktiespararna fattar beslut rörande placering av 
riskkapital där avkastningskrav sätts efter den bedömda risken. I enlighet med 
de tillfrågade kreditgivarnas svar är deras uppgift ej att förse företagen med 
riskkapital. De kreditgivande bankerna måste istället kunna göra bedömningar 
om det finns säkerheter för de krediter som ges. Med detta i åtanke är det 
förståligt att ett mer försiktigt perspektiv intas. 

8.3 Effektiv marknad 
Hypotesen om en effektiv marknad avser hur pass effektivt en marknad 
anpassar sig till ny information. På en effektiv marknad anpassas prissättningen 
snabbt till ny information på ett sådant sätt att långsiktig överavkastning (eller 
underavkastning) ej ska vara möjlig för de aktörer som agerar på marknaden. 
Detta medför att felaktig eller missvisande information ej påverkar besluts-
fattandet för dessa aktörer då de ser igenom denna information. Ett företag 
skulle därmed inte kunna påverka marknadens uppfattning av det genom att 
försköna sin redovisning exempelvis genom bokföringstekniska åtgärder som 
höjer årets resultat. 
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I våra ögon är det svårt att definitivt kunna avgöra huruvida denna hypotes till 
fullo överensstämmer med verkligheten. Det tycks vara en vida spridd åsikt att 
den form av långsiktig överavkastning som hypotesen berör är svår uppnådd på 
en marknad. Marknadskrafterna tenderar att snabbt reglera en sådan situation. 
Vi tror dock att den externa redovisningen som informationskälla har en stor 
funktion vid olika marknadsaktörers beslutsfattande. Årsredovisningar och 
delårsrapporter bidrar till att skapa en bild av ett företag och dess möjligheter 
att genera framtida kassaflöden. De marknadsaktörer vi intervjuat är medvetna 
om de olika redovisningsmetodernas betydelse för avbildningen av företagets 
ekonomiska ställning. 
 

”Om ett företag har en svag intjäning tar det gärna upp det som en tillgång så att 
resultatet blir lite bättre. Har företaget en stark intjäning tar istället företaget gärna 
kostnaden rent bokföringsmässigt då det ändå får en rimlig avkastning. Detta är 
mycket bokföringspolitik för företaget.” 

(Kreditgivare) 
 
Osäkerheten kring värderingen av immateriella tillgångar kan leda till att 
företagen medvetet försöker överdriva värdena för att därigenom förmedla en 
bild som inte överensstämmer med företagets verkliga situation. 
 

”Företaget kan ha ansett att det inte kan ta upp det rätta värdet […] För skulle vi 
redovisa det rätta värdet skulle det vara hemskt, då är i stort sätt ingenting kvar av 
bolaget.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Vi delar i detta avseende Redovisningsrådets uppfattning11 att ett företags val av 
redovisningsmetoder påverkar marknadens bedömning av det. Val av avskriv-
ningstid eller beslut om aktivering av vissa utgifter kan påverka bilden av ett 
företags framtida utsikter även om dessa förfaranden kan te sig enbart ha en 
bokföringsteknisk innebörd. 
 
Redovisningens möjlighet att påverka marknadsaktörernas beslutsfattande 
medför ett behov av att den utformas på ett sådant sätt att den blir tillförlitlig 
och användbar. Viktigt vid utformningen är att det underkastas regler för vilka 
redovisningsmetoder som ska tillämpas, vilka principer som ska anses vara 
vägledande och i vilken omfattning den ska utformas. Detta gäller i hög grad 
redovisningen av de immateriella tillgångarna som idag präglas av osäkerhet och 
skiftande redovisningsmetoder. Ett mer standardiserat regelverk, som reglerar 
                                           
11 Se avsnitt 4.1.1 
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hur dessa tillgångar ska behandlas i redovisningen, är något som vi tror skulle 
förbättra användbarheten av den externa redovisningen och i förlängningen 
även underlätta de olika marknadsaktörernas beslutsfattande.  

8.4 Jämförelse mellan nuvarande och tidigare normer 
För att förstå utvecklingen av den normgivning som reglerar redovisningen av 
immateriella tillgångar är det viktigt att jämföra de olika regler och rekom-
mendationer som styr redovisningen av dessa tillgångar. Innan tillkomsten av 
Redovisningsrådets rekommendation RR 15 reglerades redovisningen av 
immateriella tillgångar främst av Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokförings-
nämndens rekommendationer.  
 
ÅRL uppger att utgifter ”för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknade arbeten som 
är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år” får tas upp som immateriell 
tillgång. Någon rekommendation för vilka utgifter för ”liknande arbeten” som får 
tas upp i balansräkningen som immateriell tillgång fanns inte innan RR 15 
trädde ikraft. För forsknings- och utvecklingsarbeten har dock Bokförings-
nämnden utfärdat en rekommendation (BFN R1), som behandlar vilka utgifter 
inom området forsknings- och utvecklingsarbeten som får redovisas som 
tillgång. Denna avsaknad av normer gällande aktivering av utgifter utöver 
forsknings- och utvecklingsarbete skapade en osäkerhet. Vi bedömer därför att 
det fanns ett stort behov av en reglering inom detta område för att kunna 
uppnå en standardisering rörande redovisningen av immateriella tillgångar.  
 
ÅRL innehåller en allmänt formulerad förutsättning för att aktivering av en 
immateriell tillgång ska kunna ske. Denna förutsättning finns när utgifterna ”är 
av väsentligt värde för rörelsen under kommande år”, vilket gör att den kan indelas i två 
komponenter, nämligen att  
 

• Utgifterna ska vara av väsentligt värde. 
• Utgifterna har någon form av betydelse för verksamheten under 

kommande år, med detta avses positiva effekter som kan komma 
företaget tillgodo genom ökade intäkter eller genom minskade 
kostnader.  

 
ÅRL, i egenskap av att vara en ramlagstiftning inom redovisningsområdet, 
lämnar således med sin formulering inte några detaljerade krav för att en utgift 
ska kunna aktiveras och inte heller några exempel på situationer om när 
aktivering måste ske. Redovisningsrådets rekommendation RR 15 avviker från 
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ÅRL genom att den anger situationer när en immateriell tillgång ska respektive 
inte får redovisas som en tillgång i balansräkningen. De viktiga ledord som 
Redovisningsrådet använder sig av vid sin definition av immateriella tillgångar 
är identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska fördelar. Bara den sistnämnda går 
att återfinna i ÅRLs förutsättningar för aktivering av immateriella tillgångar.  
 
BFNs rekommendation ställer dock upp ett antal villkor som måste vara 
uppfyllda för att utgifter kopplade till forskning och utveckling ska få aktiveras. 
Dessa villkor överensstämmer till stor del med de förutsättningar som 
Redovisningsrådet kräver för att aktivering av utgifter för utvecklingsfasen ska 
aktiveras. De båda rekommendationerna betonar vikten av att sannolikheten 
för de framtida ekonomiska fördelar, som utgifterna för med sig, ska kunna 
beräknas. Även företagets möjlighet att kunna färdigställa och dra nytta av den 
immateriella tillgången är något som måste kunna påvisas för att aktivering ska 
kunna genomföras.  
 
Redovisningsrådets uppställda kriterier för att få aktivera utgifter för externt 
förvärvade respektive internt upparbetade immateriella tillgångar åstadkommer 
en mer restriktiv reglering än vad som hittills tillämpats vid utgifter för ”liknande 
arbeten”. Denna restriktion betyder därmed att rekommendationen inte lämnar 
utrymme för företagen att välja mellan aktivering och kostnadsföring. 
Rekommendationen kommer med sin restriktiva bedömning i högre grad 
omöjliggöra en aktivering av osäkra tillgångsposter än vad som tidigare gjorts. 
Det är dock tveksamt att redovisningen kommer att påverkas av kravet på 
aktivering istället för kostnadsföring, eftersom kravet på aktivering av 
immateriella tillgångar endast uppstår om företaget gjort sin bedömning utifrån 
”rimliga och välunderbyggda antaganden” och ”företagsledningens bästa bedömning”. Om 
företaget mer eller mindre avsiktligt i sin sannolikhetsbedömning inte tycker sig 
se några ekonomiska fördelar för företaget i framtiden eller om bedömningen 
inte kan klassificeras som ”företagets bästa”, bortfaller följaktligen kravet på 
aktivering och istället kan kostnadsföring ske. Det är svårt att tro att ett lönsamt 
företag, som alltid kostnadsfört investeringar i forskning och utveckling, 
kommer att efterleva tvånget att aktivera dessa i och med införandet av 
Redovisningsrådets rekommendation då konsekvensen blir att resultatet 
förbättras och skattebetalningen blir större.  
 
Med införandet av Redovisningsrådets rekommendation har kravet på 
motivering för aktivering av immateriella tillgångar hos företagen tilltagit. Varje 
aktivering av immateriell tillgång bör grunda sig på en utförlig dokumentation 
där företagsledningen redogör för de ekonomiska fördelar som företaget 
förväntas få genom tillgången samt att företagsledningen kan styrka att 
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tillgången är identifierbar och kontrolleras av företaget. Vidare bör företaget 
kunna uppvisa en tillförlitlig beräkning av tillgångens anskaffningsvärde. Även 
den tid som tillgången förväntas ge förtaget ekonomiska fördelar ska beräknas. 
Hur nyttan av tillgången över tiden ser ut måste företagsledningen kunna 
påvisa, detta i syfte för att fastställa en lämplig avskrivningsplan. Enligt ÅRL 
ska den ekonomiska livslängden för immateriella tillgångar ”anses uppgå till högst 
fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas”. I de fall 
en längre avskrivningstid än fem år tillämpas föreskriver lagen att skälen för 
den längre avskrivningstiden ska anges i not. Vår bedömning är att avskriv-
ningstiden i de flesta fall ej bör överstiga fem år, då det på längre sikt är svårt 
att bedöma dessa tillgångars värde, en åsikt som även delas av de tillfrågade 
respondenterna. Eftersom dessa tillgångar oftast betraktas vara förknippade 
med en hög risk kan en kortare avskrivningstid därmed avspegla denna risk. 
 
De strikta kriterierna för aktivering av immateriella tillgångar som följer med 
Redovisningsrådets rekommendation kan reducera misstankarna om att det 
primära med aktiveringen enbart är att täcka uppkomna förluster. Avsikten 
med att aktivera immateriella tillgångar bör vara att det ska ge en mer 
rättvisande bild av ett företags aktiviteter, eftersom det framtida ekonomiska 
utfallet av dessa aktiviteter matchas mot avskrivningar av de immateriella 
tillgångarna. För en utomstående som enbart har tillgång till årsredovisningar 
samt delårsrapporter, har det varit svårt att bedöma om det funnits skäl att 
aktivera utgifter för immateriella tillgångar. Dessa svårigheter kommer 
säkerligen att kvarstå även efter ikraftträdandet av den nya rekommendationen 
från Redovisningsrådet. 

8.5 Behandling av redovisade immateriella tillgångar 
En av frågorna i uppsatsen inledning var vilka behov de olika grupperna av 
marknadsaktörerna har av att få information om immateriella tillgångar i den 
externa redovisningen. För att kunna besvara denna fråga är det viktigt att 
utreda hur dessa marknadsaktörer behandlar den information som finns idag 
samt vilken information om immateriella tillgångar de efterfrågar. 

8.5.1 Analytiker 

Det är för analytikerna viktigt att erhålla en uppfattning om ett företags 
tillgångsmassa. För att uppnå detta används i hög utsträckning företagets 
årsredovisning som den huvudsakliga källan. Storleken på den identifierade 
tillgångsmassan används sedan som en kapitalbas för att värdera företaget. 
Kapitalbasen sätts i relation till företagets resultat för att kunna bedöma den 
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avkastning som genereras. Immateriella tillgångar ses i detta sammanhang som 
en förklaring till att företag under en längre tid, enligt värderingsmodellen, 
över- eller underavkastar. En överavkastning kan förklaras med att företaget 
kontrollerar immateriella tillgångar som helt eller delvis ej tagits med i årsredo-
visningen och att kapitalbasen därigenom gjorts för liten. Underavkastning kan 
med samma resonemang härledas till att företaget redovisat immateriella 
tillgångar till alltför höga värden.  
 
Hur de immateriella tillgångarna behandlas i den externa redovisningen 
påverkar även storleken på det redovisade resultatet. En aktivering av utgifter 
leder till att kostnadsföringen av dem skjuts framåt i tiden. Därigenom påverkas 
bedömningen av vilket resultat ett företag kunnat prestera under en period 
också av ett beslut att aktivera vissa utgifter. Aktiveringen leder med andra ord 
till en dubbel effekt, där både tillgångsmassan och årsresultatet ökas. Trots att 
kapitalbasen ökar blir effekten vanligtvis att räntabiliteten förbättras jämfört 
med det förhållande som rådde innan aktiveringen. 
 
Analytikerna efterfrågar därigenom att en så korrekt bild av företagens 
tillgångsmassor som möjligt åskådliggörs i årsredovisningarna. Kan ett företag 
motivera att en immateriell resurs är en tillgång så ska resursen också redovisas 
som en tillgång. Är den externa redovisningen sedan reviderad av en auktori-
serad revisor bedöms denna post vara än mer tillförlitlig. Justeringar kan dock 
göras för avskrivningstider och för posternas storlek. Bedöms tillgångens 
avskrivningstid vara för lång kan analytikerna välja att minska den så att den 
återspeglar tillgångens förmodade nyttjandeperiod. Detta kan ses som ett sätt 
att hantera den osäkerhet som ändå finns för vissa poster. Det redovisade 
värdet bedöms ändå i många fall vara användbart för att göra analyser av 
företagen. 

8.5.2 Kreditgivare 

Kreditgivarna behandlar till viss del de immateriella tillgångarna på ett 
annorlunda sätt än analytikerna. Det dessa aktörer främst bedömer vid en 
analys av ett företag är framtida betalningsförmåga och pantvärden. Den 
framtida betalningsförmågan härleds främst från företagets framtidsprognoser 
och den utveckling företaget genomgår, exempelvis i form av forskning och 
utveckling. De krediter som ges löper ofta över längre tider och därigenom 
krävs analyser som avspeglar det kredittagande företagets utveckling under 
denna tid. Den säkerhet företaget kan uppvisa, i form av pantvärden, ses som 
en andra väg ur kreditförhållandet. Klarar det kredittagande företaget ej att 
uppfylla sina avbetalningar kan kreditgivaren ändå få tillbaka krediten genom de 
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ställda panterna. Vid båda dessa bedömningar är analysen av ett företags 
tillgångsmassa av stor vikt. Till de immateriella tillgångarna intas oftast en 
skeptisk hållning och dessa bedöms i regel hårt. Vanligtvis görs konsekvens-
analyser som ställer postens storlek i förhållande till det egna kapitalet. En 
ingående bedömning av samtliga poster i en balansräkning är dock av olika skäl 
ej möjlig. I många fall sätts det därför en tilltro till att de värden som redovisats 
i årsredovisningen är korrekta. 
 
Riskbedömningen är, som nämndes ovan, en central faktor att ta hänsyn till vid 
detta resonemang. Immateriella tillgångar betraktas som tillgångar med hög 
risk, det vill säga det finns en överhängande risk för att de snabbt ska tappa sitt 
värde. Värderingen av dem bygger i hög grad på framtida förväntningar och ett 
andrahandsvärde existerar ej i vanliga fall. Den allmänna uppfattningen bland 
kreditgivare är att osäkra projekt, såsom produktutveckling, ska finansieras av 
riskkapital då de kreditgivande bankerna i grunden ej kan få ersättning för 
denna osäkerhet på samma sätt som riskkapitalet kan få. Detta kan belysas med 
de exempel då krediter givits till IT-bolag, med tillgångsmassor främst 
bestående av goodwill och andra immateriella tillgångar, som fått problem med 
betalningsförmågan och där inga eller få pantvärden funnits att tillgå. I grunden 
har dessa krediter utgjort riskkapital för dessa bolags utveckling och expansion, 
ersättningen för kapitalet har dock endast utgjorts av marknadsmässig ränta. 
 
Kreditgivarna efterfrågar information om immateriella tillgångar i den externa 
redovisningen. Var informationen återfinns är i grunden av mindre betydelse så 
länge den är presenterad på ett sådant sätt att den är användbar. Det centrala är 
att informationen möjliggör för kreditgivarna att göra bedömningar om 
företagets framtidsutsikter och därmed dess förmåga att återbetala de ställda 
krediterna. Kreditgivarna ser gärna att utgifter för exempelvis vidareutbildning 
och utveckling finns då de visar på en vilja hos företaget att växa. Samtidigt ses 
det som en styrka om företaget kan föra dessa utgifter direkt över 
resultaträkningen istället för att aktivera dem. 

8.5.3 Aktieägare 

Aktieägarna bedöms i allmänhet ha en hög tilltro till företags årsredovisningar. 
Detta följer av att den externa redovisningen traditionellt sett varit den främsta 
informationskällan för dem. Alternativa källor, såsom fackpress och övrig 
media, kan ge en kompletterande bild men redovisningen är alltjämt den 
centrala informationskällan. Särskilt intressant bedöms årsredovisningen vara 
om den förser användaren med information om exempelvis avkastning per 
aktie eller andra nyckeltal som är relaterade till antalet utgivna aktier. Resone-
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mang kring tillgångars värde och deras avskrivningar är förmodligen inte lika 
vanligt förekommande. Det finns bland aktieägarna en stor skillnad i 
förkunskap rörande ekonomiska termer och redovisningens utformning. I detta 
avseende ställs höga krav på hur redovisningen framställs för att tillgodose de 
olika behov av information som finns bland dessa användare. 
 
Den historiska utvecklingen kring de IT-bolag vars redovisningar till stor del 
innehöll immateriella tillgångar har idag troligen ökat fokuseringen kring dessa 
tillgångar. Enligt representanten från Sveriges Aktiesparares Riksförbund 
upplevde många aktieägare att de förletts av de redovisningar som hos en del 
bolag under slutet av 90-talet till stor del endast bestod av immateriella 
tillgångar. Då förväntningarna förändrades tappade dessa tillgångar snabbt 
värde. Det är, med detta i åtanke, rimligt att anta att det idag finns en allmän 
skepticism hos aktieägarna mot denna form av poster i balansräkningen. 
 
Aktiespararnas främsta önskemål bedömer vi vara att de ska kunna ha tilltro till 
redovisningen av immateriella tillgångar. Informationen om dessa tillgångar ska 
vara utformad på ett sådant sätt att den är begriplig även för användare med 
begränsade kunskaper inom det ekonomiska området. Det är viktigt att 
användarna av årsredovisningar själva kan göra sina egna bedömningar och att 
informationen därigenom är användbar för beslutsfattande. 

8.6 Definition av immateriell tillgång 
Med införandet av Redovisningsrådets rekommendation följer, som vi tidigare 
nämnt, en striktare definition av vad som är en immateriell tillgång än vad som 
tidigare fanns inom redovisningsområdet. Denna definition byggs upp av tre 
viktiga kriterier: identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska fördelar.  
 
Det är viktigt att kunna identifiera tillgången. För att en immateriell tillgång ska 
kunna anses vara identifierbar krävs enligt Anthony (1995) att den ska kunna 
vara avskiljbar från företagets övriga tillgångar. Med detta menar han att 
tillgången ska kunna separeras och säljas självständigt. Åsikter om huruvida en 
immateriell tillgång överhuvudtaget kan separeras från företaget har även 
framförts. Hendriksen (1977) är av den åsikten att en immateriell tillgång ej går 
att separera från företaget och att den endast har ett värde i kombination med 
företagets materiella tillgångar. Redovisningsrådet kräver dock inte att en 
tillgång ska behöva vara avskiljbar för att den ska anses vara identifierbar. Om 
företaget kan identifiera och specificera de framtida fördelar som är hänförliga 
till tillgången, är den identifierbar även om den genererar dessa framtida 
fördelar enbart tillsammans med andra tillgångar. Redovisningsrådets definition 
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avviker därmed med de ovanstående åsikterna om möjligheten att identifiera 
immateriella tillgångar då det ej ser avskiljbarhet som ett krav.  
 
I vilken utsträckning det ställs ett krav på avskiljbarhet beror till stor del på vem 
som gör bedömningen av tillgången, en åsikt som delas av de marknadsaktörer 
vi intervjuat. De olika marknadsaktörernas relationer till företaget påverkar 
deras bedömning av företagets immateriella tillgångar. Analytiker tittar inte på 
möjligheten att kunna separera tillgången från företaget. Svårigheten med att 
avskilja tillgången från företaget skapar en högre risk för dessa tillgångar än 
materiella tillgångar. Mycket av risken ligger i att tillgångens värde kan urholkas 
och att möjligheten då ej finns att avyttra den. För kreditgivarna, som oftast går 
in i en längre relation med företaget än vad analytiker och investerare gör, är 
avskiljbarheten viktig. Det är viktigt för kreditgivarna att kunna realisera dessa 
tillgångar vid ett operationellt misslyckande hos företaget. Vid en konkurs är 
oftast värdet av immateriella tillgångar ringa eller lika med noll vilket 
kreditgivarna måste ha i åtanke vid sin bedömning. 
 

”Det ska kunna gå att sälja en tillgång. Annars är det svårt att säga att det är en 
tillgång.” 

(Kreditgivare) 
 
Det kan enligt oss ses som en kompromiss mellan intressenters olika krav på 
avskiljbarhet att Redovisningsrådet inte kräver att en immateriell tillgång ska 
vara avskiljbar för att kunna anses vara identifierbar. Avskiljbarheten ökar dock 
möjligheten att kunna påvisa tillgångens identifierbarhet. Analytiker kan med 
hjälp av Redovisningsrådets rekommendation påvisa att en tillgång som har ett 
värde för företaget är identifierbar även om den inte är avskiljbar och att den 
därför bör tas upp som en tillgång i balansräkningen. Samtidigt kan kreditgivare 
kräva ytterligare bevis för en immateriell tillgångs identifierbarhet genom att 
värdera tillgångens värde på en andrahandsmarknad. Tillgången kan därmed 
anses kunna separeras från företaget och verka som en säkerhet för de beviljade 
krediterna.  
 
Det andra kriteriet som Redovisningsrådet kräver för att en immateriell tillgång 
ska redovisas i balansräkningen är att företaget har kontroll över den. Denna 
kontroll ska enligt Reilly & Schweihs (1999) innehas av företaget genom 
juridisk existens eller skydd. Redovisningsrådet nämner dock att kontrollen kan 
utövas utan kravet på legala rättigheter. Kontrollen som Redovisningsrådet 
kräver kan bedömas vara av mindre striktare karaktär en Reilly & Schweihs 
definition. Dock bör det vara svårare att kunna påvisa kontrollen utan några 
juridiska rättigheter. Denna uppfattning delar de flesta utav respondenterna. 
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Patent som skyddas av legala rättigheter anses vara en immateriell tillgång som 
företaget har en god kontroll över. Humankapital, som främst består av 
utbildningskostnader, uppfyller dock inte deras krav på kontroll. De flesta 
respondenter anser det vara svårt att acceptera att företaget skulle ha kontroll 
över sin personal genom någon form av äganderätt. Därför ska inte 
humankapital kunna klassificeras som en tillgång.  
 

”Jag har inte hört någon som har haft någon förståelse för det. Det är väldigt enkelt 
för en anställd kan sluta vilken dag som helst. Det är ju en månads uppsägningstid, 
tre månader eller i sämsta fall sex månader.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Redovisningsrådet delar denna åsikt då rekommendationen RR 15 omöjliggör 
en aktivering av utbildningskostnader. Kontrollen är därför ett centralt 
kriterium som uppmärksammas både av marknadsaktörerna och av Redovis-
ningsrådet. En generell uppfattning hos de marknadsaktörer vi intervjuat är att 
en begränsad kontroll skapar en osäkerhet om tillgångens framtida värde för 
företaget och dessa tillgångar bedömas därför ha en hög risk. 
 
Det sista kriteriet en immateriell tillgång ska uppfylla för att den ska få tas upp i 
balansräkningen enligt Redovisningsrådets rekommendation är att den ska 
skapa framtida ekonomiska fördelar. Barker (2001) och flera andra författare 
påvisar att osäkerheten rörande framtida avkastningar av immateriella tillgångar 
är stor. Här vill Redovisningsrådet framhäva denna osäkerhet med att kräva att 
företaget ska bedöma sannolikheten för den framtida ekonomiska nyttan av 
tillgången. Denna bedömning ska grunda sig i ”välunderbyggda antaganden” vilket 
tyder på att Redovisningsrådet lägger stor vikt vid detta förfarande. I praktiken 
kan, som tidigare nämnts, denna bedömning dock vara av både hög och låg 
kvalitet. Om företaget kan presentera extern information som redogör för dess 
bedömning bör detta kunna öka tillförlitligheten hos företagets värdering av 
den immateriella tillgången. Denna externa information kan vara någon form av 
marknadsnotering som skapar möjligheten att objektivt värdera tillgången.  
 
Den allmänna uppfattningen hos respondenterna är att företagen i sina 
årsredovisningar och delårsrapporter ska redogöra för hur de har resonerat när 
de tagit upp immateriella tillgångar till ett visst värde i balansräkningen. Viktigt 
är att läsarna av rapporterna får tillgång till den mängd information om motiven 
till aktiveringen. Detta krävs för att de själva ska kunna skapa sig en uppfattning 
om hur välunderbyggda argumenten är för aktiveringen.  
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”Det ju klart att det skulle öka förståelsen om företaget mer explicit skulle kunna 
peka på att vi anser att det här har ett betydande värde.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Redovisningsrådets rekommendation kräver dock inte att företagen behöver 
redovisa sina motiv för aktivering. Rekommendationen kräver endast en 
beskrivning av redovisade värden och kvarstående avskrivningstid för de 
immateriella tillgångar som är väsentliga för bedömningen av företaget. Vid en 
längre avskrivningstid än 20 år eller om den immateriella tillgången inte är 
färdigställd tvingar rekommendationen företagen att göra en beräkning av 
tillgångens återvinningsvärde. ÅRL kräver vid längre avskrivningstid än fem år 
att skälen till nyttjandet av den längre avskrivningstiden måste anges. Varken 
ÅRL eller Redovisningsrådets rekommendation framtvingar en redogörelse för 
vilket resonemang som har förts inför beslutet att aktivera en immateriell 
tillgång. Svårigheten för en utomstående som bara har tillgång till den officiella 
redovisningen att bedöma om det funnits skäl till aktivering kommer att kvarstå 
även efter ikraftträdandet av Redovisningsrådets rekommendation RR 15. 
 
En revidering av företaget kan säkerställa tillförlitligheten hos de värden som de 
immateriella tillgångarna har i balansräkningen. Här måste revisorn få tillgång 
till de uppgifter som företagsledningen har grundat sitt beslut på om aktivering 
av utgifterna. Revisorns uppgift är att kontrollera vilken grad företagsled-
ningens motiv överensstämmer med sin egen uppfattning om värdet på 
tillgången. Revisorns betydelse för tilliten till de redovisade siffrorna i den 
externa redovisningen avspeglades i de svar vi erhöll från de olika responden-
terna. Om den externa redovisningen var reviderad av en auktoriserad revisor 
var den allmänna uppfattningen att siffrorna var tillförlitliga och därför kunde 
ligga till grund för deras beslut. 
 

”Ett bokslut reviderat av en auktoriserad revisor, i synnerhet från någon av de större 
firmorna måste vi ha en viss tillit till. Det går inte att nagelfara allt.” 

(Kreditgivare) 
 
Revisorn måste därför tillskrivas ett stort ansvar. Rekommendationen kommer 
enligt oss att underlätta revisorns arbete, eftersom denna ställer upp klara 
kriterier för vad som ska aktiveras och vad som inte får aktiveras. Konsekvensen 
av rekommendationens ikraftträdande är enligt oss att företagens redovisning 
av immateriella tillgångar standardiseras och att en jämförelse mellan företag 
med likartad verksamhet underlättas. 
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En allmän åsikt är att osäkerheten ökar med storleken på den redovisade 
tillgången. Om tillgången utgör en stor del av balansomslutningen bör revisorn 
granska vad som händer med eget kapital om tillgången tas bort från 
balansräkningen. Har ingreppet en stor påverkan på eget kapital måste revisorn 
vidare analysera de motiv som företagsledningen har lämnat för aktivering av 
de immateriella tillgångarna. Revisorn kan även kontrollera effekten som skulle 
uppstå i balansräkningen om till exempel en aktivering av kostnadsförda 
utgifter för forskning och utveckling skulle genomföras. En sådan aktivering 
kan påverka avspeglingen av företagets ekonomiska ställning eftersom detta 
inverkar på beräkningen av räntabilitetsmått. Det är därför viktigt att revisorn 
granskar företagsledningens beslut att antingen aktivera eller kostnadsföra dessa 
typer av utgifter. Detta kan skapa en större tillit för redovisningen av dessa och 
de olika marknadsaktörernas beslut kan grunda sig på den information som 
återges i den externa redovisningen 

8.7 Redovisningsnormer vs informationsbehov 
Redovisningsrådets rekommendation RR 15 ställer, som vi fastslog ovan, 
striktare kriterier för när utgifter ska aktiveras. Tyngdpunkten har flyttats från 
att utgifterna får aktiveras till att de ska aktiveras om de uppställda kriterierna 
uppfyllts. Denna skärpning av kraven har ett syfte att minska osäkerheten kring 
redovisade immateriella tillgångar och därigenom öka tillförlitligheten för dessa 
poster. Vi har funnit det intressant att undersöka vilka krav de marknadsaktörer 
vi valt för denna undersökning, det vill säga analytiker, kreditgivare och 
aktieägare, ställer på redovisningen av immateriella tillgångar. Detta för att 
kunna utreda huruvida det finns skillnader mellan rekommendationens 
uppställda krav och marknadsaktörernas behov av att få information om 
immateriella tillgångar i den externa redovisningen. Intressant är att undersöka 
om dessa aktörer efterfrågar en sådan strikt reglering som följer med 
rekommendationens ikraftträdande eller om de anser att rekommendationens 
hårda krav försvårar redovisningens uppgift att avspegla ett företags aktiviteter 
och ekonomiska ställning. 

8.7.1 Matchningsprincipen vs försiktighetsprincipen 

Valet mellan att aktivera eller kostnadsföra kan i grunden jämställas med ett val 
mellan att följa matchnings- eller försiktighetsprincipen. En aktivering av 
utgifter för med sig att kostnadsföringen skjuts framåt genom att tillgången 
skrivs av över en bestämd period. Kan företaget motivera att tillgången medför 
en ekonomisk nytta för företaget under denna period innebär denna 
periodisering att kostnaderna matchas mot de intäkter tillgången genererar. 
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Detta avspeglar då på ett bättre sätt resursförbrukningen hos företaget. Kost-
nadsförs hela utgiften direkt när den uppstår är detta istället ett uttryck för 
försiktighet, där rädslan för att ge en alltför optimistisk bild av ett företags 
ekonomiska ställning leder till att kostnader ska anses vara realiserade så tidigt 
som möjligt. 
 
Vilken av dessa principer som bör följas för att ge en så rättvisande redovisning 
som möjligt beror på vad redovisningen ska användas till och vem den är 
avsedd för. Genom att följa matchningsprincipen och fördela kostnaderna över 
en tillgångs ekonomiska livslängd ges en mer korrekt bild av förhållandet 
mellan intäkter och kostnader. Detta kan underlätta för olika användare av 
redovisningsinformationen, främst analytiker, vid deras bedömningar av 
företaget. Försiktighetsprincipen avser i motsats till detta att skydda företagets 
intressenter mot att en alltför optimistisk bild av det målas upp. Resultatet hålls 
nere och tillgångsmassans storlek överdrivs ej vilket leder till att redovisnings-
användarna i mindre grad riskerar att fatta beslut baserade på en alltför positiv 
förväntning på företaget. Detta är något som i första hand efterfrågas av 
kreditgivare, som har en långsiktig relation till företaget och vars möjligheter är 
begränsade att på kort tid bryta denna relation om det visar sig att företagets 
ekonomiska ställning ej varit så god som det försökt påvisa i sin redovisning. 
 
Redovisningsrådets rekommendation RR 15 kräver att aktivering ska ske när 
alla de uppställda kriterierna är uppfyllda. Rekommendationen är därmed 
tydligare än ÅRL, som låter företagen själva välja mellan aktivering eller 
kostnadsföring. En aktivering av dessa utgifter ska ge en mer rättvisande bild av 
företagets aktiviteter, eftersom det framtida ekonomiska utfallet av företagets 
aktiviteter med detta förfarande matchas mot avskrivningar av de immateriella 
tillgångarna. För att åstadkomma en så rättvisande redovisning som möjligt 
åberopar därför Redovisningsrådet här matchningsprincipen. Samtidigt som det 
är viktigt att ge en korrekt bild av förhållandet mellan intäkter och kostnader, 
betonar Redovisningsrådet osäkerheten med att värdera immateriella tillgångar. 
De strikta kriterier som följer med rekommendationen visar den försiktighet 
som Redovisningsrådet anser ska råda inom detta område. Denna försiktighet 
medför till exempel att aktivering av utgifter för utbildning, kundregister och 
internt upparbetade varumärken ej är möjlig. Svårigheten att särskilja dessa 
utgifter från löpande utgifter för att utveckla ett företags affärsverksamhet 
framställs i rekommendationen som stor och därför ska en försiktighet vid 
sådana utgifter anammas. I rekommendationen kan både matchningsprincipen 
och försiktighetsprincipen skönjas. Vi anser dock att försiktighetsprincipen har 
åtnjutit det största inflytandet över utformningen av rekommendationen, 
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eftersom rekommendationens kriterier för aktivering leder till en striktare och 
hårdare reglering än vad som tidigare existerade inom detta område. 
 
En genomgående åsikt bland de marknadsaktörer vi tillfrågat var att en 
immateriell tillgång ska aktiveras om företaget gjort bedömningen att den har 
ett bestående värde för företaget. Redovisningen ska ge en så god bild av 
företaget som möjligt och de värden som tas upp ska varken vara över- eller 
underdrivna. En aktivering av de immateriella tillgångarna ger en fördelning av 
kostnaderna över tillgångens ekonomiska livslängd och följer därmed match-
ningsprincipen. Detta är ett förfarande som i grunden anses ge en korrekt bild 
av företagets ekonomiska ställning. 
 
De immateriella tillgångarna betraktas dock i allmänhet vara förknippade med 
en hög risk. De är svåra att värdera och värdet på dem kan snabbt försämras 
eller helt försvinna. Denna risk finns visserligen också för materiella tillgångar. 
En allmänt spridd åsikt hos de aktörer vi tillfrågat var dock att de immateriella 
tillgångarna i högre grad var förknippade med denna risk då värderingsmodeller 
saknas och andrahandsvärden i grunden ej existerar.  
 

”Vi är alltid skeptiska till den typen av poster i en balansräkning eftersom de är så 
svåra att sätta ett värde på.” 

(Kreditgivare) 
 
Värderingen tenderar därmed att bli subjektiv och beroende på i vilket 
sammanhang tillgången används. Osäkerheten leder till att det på längre sikt är 
svårt att bedöma om dessa tillgångar är bestående. Det bedöms också vara svårt 
att identifiera vilka intäkter som genereras av en specifik immateriell tillgång. 
En matchning är med dessa förutsättningar därför svår att genomföra på ett 
korrekt sätt. Många av utgifterna betraktas istället som kostnader för att 
uppehålla företagets produktionsresurser eller ekonomiska ställning och de bör 
därför även behandlas som kostnader. Vårt intryck är att både Redovisnings-
rådet och marknadsaktörerna intar ett försiktigt förhållningssätt gentemot dessa 
typer av tillgångar. Försiktighetsprincipen är därmed den princip som bör vara 
mest vägledande vid redovisningen av immateriella tillgångar. 

8.7.2 Vem avgör? Revisorn eller företaget? 

Efter införandet av Redovisningsrådets rekommendation RR 15 har kravet 
skärpts för redovisande företag att motivera sina beslut att aktivera utgifter 
rörande immateriella tillgångar. Det är företaget som gör den första bedöm-
ningen om en utgift är av sådan karaktär att den ska aktiveras. För att 
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understödja sitt beslut måste företaget kunna motivera detta och visa att det 
tagits i enlighet med rekommendationen. Alla steg till aktivering måste kunna 
motiveras. Detta innebär att tillgångens framtida ekonomiska fördelar, dess 
identifierbarhet och att den kontrolleras av företaget måste kunna påvisas. 
Företaget ska med hjälp av en sannolikhetsberäkning kunna påvisa att de 
framtida ekonomiska fördelarna som följer med tillgången också kommer att 
tillfalla företaget. Denna beräkning skall, som vi tidigare nämnt, bygga på 
”rimliga och välunderbyggda antaganden” och på ”företagsledningens bästa bedömning”.  
 
En svaghet, som vi ser med rekommendationen, är att den inte nämner vilken 
sannolikhetsgrad som dessa framtida ekonomiska fördelar måste uppvisa. 
Rekommendationen låter därmed företaget självt bestämma vilken sannolik-
hetsgrad som ska demonstrera säkerheten att de framtida ekonomiska 
fördelarna tillfaller företaget. Visserligen ska företaget, vid sin bedömning, i 
första hand kunna presentera sådan information som kan verifieras externt. 
Eftersom denna information ska kunna verifieras på en andrahandsmarknad, 
bör tillgången på sådan information för immateriella tillgångar vara ganska 
begränsad. Revisorns uppgift är här att kontrollera om företagsledningens 
argument överensstämmer med dennes uppfattning av värdet på den 
immateriella tillgången. Vid granskningen ska revisorn bedöma om redovis-
ningen är utförd på ett sätt som överensstämmer med ÅRL, BFL samt de 
rekommendationer som nyttjas. Detta förfarande är en garanti för att 
redovisningen är utformad på ett tillfredsställande sätt. Det slutgiltiga ansvaret 
kan därmed anses ligga på revisorn.  
 
Den som bäst kan bedöma om en tillgång ska tas upp som en post i 
balansräkningen är dock företaget självt. Det är en åsikt som delas av de 
tillfrågade marknadsaktörerna. En tillgångspost i redovisningen som företaget 
valt att ha med måste därmed alltid beaktas då den uppenbarligen bedömts ha 
ett värde för företaget.  
 

”De ska rimligtvis tas upp som tillgångar om de betraktas som sådana. Har 
företaget investerat under lång period i någonting som det bedömer ha ett värde så har 
företaget faktiskt byggt upp en tillgång.” 

(Analytiker) 
 
För att en redovisning ska betraktas som tillförlitlig bör den dock även vara 
verifierad av en revisor. De tillfrågade aktörerna är eniga om att det ej går att 
nagelfara alla poster i redovisningen utan det är nödvändigt att ha tilltro till de 
reviderade årsredovisningarna. En mer reglerad normgivning kring redovis-
ningen av immateriella tillgångar kan i detta sammanhang ses som en 
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kvalitetsstämpel på redovisningen. Har en revisor gjort sin bedömning att 
rekommendationer och lagstiftning följts ger detta en större tillförlitlighet då 
bedömningen ej är godtycklig utan följer givna ramar. 

8.7.3 Redovisningsinformationens egenskaper 

Den externa redovisningen förväntas förse användarna med information som 
kan ligga till grund för deras beslutsfattande. För att uppnå detta bör 
informationen möta de krav på egenskaper, vilka vi redogjorde för i avsnitt 4.2. 
De marknadsaktörer vi intervjuat betonade att det för dem är viktigt att 
redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den kan ge dem en så korrekt 
bild som möjligt av företagets ekonomiska situation. Viktigt i detta samman-
hang är att informationen är användbar för dessa aktörer. 
 

”Det är viktigt att bolagen ger en så god bild som möjligt av sin verksamhet, sam-
tidigt måste vi värdera det som de säger. Företaget bör ha en bättre insikt i vad som 
kommer att hända i deras verksamhet än vad en utomstående kan få. Det är därför 
oerhört viktigt att det avger en korrekt redovisning.” 

(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) 
 
Redovisningen ska också vara utformad för redovisningsanvändare med olika 
grader av förförståelse för ekonomiska begrepp och resonemang. Ett krav på 
begriplighet ställs därmed också på redovisningen, främst från mindre aktie-
sparare. Redovisningsrådets rekommendation RR 15 kräver ej att företaget i sin 
externa redovisning ska uppge sina motiv för att redovisa de immateriella 
tillgångarna på det sätt företaget valt att göra. Eftersom dessa motiv ej behöver 
anges riskerar redovisningsinformation som följer rekommendationen, i våra 
ögon, därmed att ej till fullo uppfylla kravet på begriplighet. 
 
En redovisning av immateriella tillgångar som följer Redovisningsrådets 
rekommendation RR 15 uppfyller kriterierna om identifierbarhet, kontroll och 
framtida ekonomiska fördelar. Aktiveras endast utgifter som har klarat dessa 
krav är det rimligt att anta att redovisningen av immateriella tillgångar uppnår 
en högre grad av relevans och tillförlitlighet. Informationen kan därmed 
användas som underlag för beslutsfattande. 
 
Redovisningsrådets rekommendationen RR 15 reglerar i vilken utsträckning 
utgifter för immateriella tillgångar ska aktiveras. Endast de utgifter som god-
känns av rekommendationen ska aktiveras vilket ska ge en så god förteckning 
som möjligt över de tillgångar företaget kontrollerar. Rekommendationen har i 
grunden en försiktig inställning, vilket i praktiken leder till att utgifter, där det 
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finns en osäkerhet kring hur de uppfyller kriterierna, hellre kostnadsförs än 
aktiveras. För att informationen i den externa redovisningen ska anses uppfylla 
kravet på relevans ska användarna kunna göra prognoser och bekräfta eller 
förändra tidigare förväntningar utifrån denna information. Rekommenda-
tionens försiktiga inställning kan påverka marknadsaktörernas bedömning av 
företaget, då behandlingen av utgifterna inverkar på avbildningen av företagets 
tillgångsmassa. Alltför restriktiva regler kan försvåra marknadsaktörernas 
möjligheter att göra bedömningar av företags ekonomiska ställning och framtid. 
Till exempel kan en överavkastning i analytikers värderingsmodeller till viss del 
förklaras av att immateriella tillgångar tagits med i balansräkningen i för låg 
utsträckning. Marknadsaktörernas inställning verkar dock vara att dessa 
tillgångar bör behandlas på ett försiktigt sätt då de är förknippade med en hög 
risk. Uppfattningen bland dessa aktörer är att utgifter som ej klarar strikt 
uppställda krav för en aktivering ska kostnadsföras. Lämnas istället noter i 
redovisningen rörande hur dessa utgifter behandlats kan marknadsaktörerna 
själva bedöma företagets framtida utsikter. En restriktiv reglering bedöms 
därmed vara god då den motverkar att en alltför optimistisk bild av ett företag 
framställs. 
 
Informationen uppnår genom att följa rekommendationen en högre grad av 
verifierbarhet, eftersom behandlingen av utgifterna följer i förväg uppställda 
kriterier som är allmänt accepterade. Rekommendationen begränsar möjlig-
heten för ett företag att påverka hur dessa utgifter ska bedömas och vilka 
kriterier som ska vara gällande. Externt verifierat material kan motivera 
företagets beslut och ytterligare förstärka intrycket av att informationen är 
verifierbar och därmed mer tillförlitlig. Möjligheten att uppvisa att det existerar 
en andrahandsmarknad för tillgången ökar marknadsaktörernas tilltro till värdet 
på den redovisade tillgången. Kreditgivarna kan se möjligheten att avyttra 
tillgången vid ett operationellt misslyckande som en trygghet. 
 
Följer företaget rekommendationens kriterier utan att försöka påverka utfallet 
karaktäriseras informationen även av en hög grad av objektivitet. Dock lämnar 
rekommendationen med sin formulering ”efter företagsledningens bästa bedömning” 
utrymme för företaget att till viss del påverka valet av redovisningsmetod. 
Företaget kan göra bedömningen att tillgången ej kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar för företaget och att en aktivering därmed ej ska 
genomföras. Det kan då vara svårt för en utomstående att påvisa att tillgången i 
själva verket medför sådana fördelar och att en aktivering ska ske. Ytterligare 
motiv för hur företagsledningen resonerat vid sitt beslut är därför önskvärt från 
marknadsaktörerna för att själva kunna göra prognoser om företagets framtida 
utveckling. 
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En trovärdig redovisningsinformation ska avspegla det fenomen den utger sig 
för att avspegla. En balansräkning i den externa redovisningen som är trovärdig 
ska därför ge en fullständig förteckning över ett företags tillgångar. En tillgång 
som identifierats, kontrolleras av företaget och som genererar framtida ekono-
miska fördelar ska därför redovisas som en tillgång i balansräkningen. 
Rekommendationens formulering att en utgift ska aktiveras om kriterierna 
uppfylls, annars inte, följer detta resonemang. Företaget ska inte ha valmöj-
ligheten att godtyckligt avgöra hur den ska redovisas. Marknadsaktörerna delar 
denna bedömning då de anser att redovisningen ska ge en så god bild som 
möjligt av företagets ekonomiska ställning. Uppfattningen bland de marknads-
aktörer vi intervjuat är att motiven till en aktivering eller kostnadsföring av 
utgifter rörande immateriella tillgångar i stor utsträckning haft bokförings-
tekniska grunder. Strikta regler som minskar möjligheten för företagen att 
godtyckligt välja redovisningsmetod stämmer, enligt oss, överens med aktö-
rernas uppfattning. 
 
Valet av avskrivningstid påverkar i sin tur hur trovärdigt förbrukningen av en 
immateriell tillgång framställs i den externa redovisningen. Avskrivningstiden 
ska avspegla den period tillgången förväntas förse företaget med ekonomiska 
fördelar. Det är därför önskvärt att den valda avskrivningstiden överens-
stämmer med tillgångens nyttjandeperiod för att avspegla resursförbrukningen. 
Rekommendationen lämnar utrymme för en avskrivningstid på 20 år utan att 
denna tid behöver motiveras. Marknadsaktörerna, främst analytikerna, är dock 
av åsikten att en kortare avskrivningstid på mellan tre och fem år är att föredra. 
En redovisning av immateriella tillgångar där en avskrivningstid på 20 år nyttjas 
och där inga motiv för detta angetts, kan uppfattas vara mindre trovärdig i 
marknadsaktörernas ögon. En sådan reglering av avskrivningstid för imma-
teriella tillgångar som återfinns i ÅRL, där en avskrivningstid på högst fem år 
medges utan att företaget behöver motivera sitt val, vore därför mer önskvärd 
för att avspegla den förväntade resursförbrukningen. 
 
I likhet med diskussionen ovan rörande redovisningsinformationens relevans 
kan restriktiva kriterier försvåra för marknadsaktörerna att bedöma ett företags 
ekonomiska ställning och framtida utveckling. Den osäkerhet som är kopplad 
till redovisningen av immateriella tillgångar motiverar dock en restriktiv 
behandling av dem. Rekommendationens utformning anmodar en sådan 
restriktiv behandling, dock kan diskussioner föras kring företagets motiv till val 
av avskrivningstid. Det allmänna intryck vi fått är att rekommendationen bidrar 
till att informationen om immateriella tillgångar i den externa redovisningen blir 
trovärdig i marknadsaktörernas ögon. 
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En viktig egenskap hos redovisningsinformationen som de olika grupperna av 
marknadsaktörer efterfrågade var jämförbarhet. Följer företagen Redovisnings-
rådets rekommendation RR 15 medför detta en enhetlig redovisning av 
immateriella tillgångar. En jämförelse mellan företag med hög andel imma-
teriella tillgångar underlättas därmed då företagen behandlar dessa tillgångar på 
ett likartat sätt i sin externa redovisning. Möjligheten ökar även att jämföra 
företag med hög andel immateriella tillgångar med företag vars tillgångsmassa 
främst består av traditionella materiella tillgångar. Den senare jämförelsen blir 
dock svår att göra eftersom dessa immateriella tillgångar är behäftade med en 
stor osäkerhet och är svåra att värdera. Rekommendationen RR 15 medför 
emellertid att marknadsaktörerna kan göra jämförelser mellan företag inom 
samma och angränsande branscher där förekomsten av immateriella tillgångar 
är vanlig. 
 
Information om immateriella tillgångar i den externa redovisningen efterfrågas 
av de marknadsaktörerna vi intervjuat. Redovisningsrådets rekommendation 
RR 15 ger grundförutsättningar för hur denna redovisning ska utformas. Det 
enskilda företaget bestämmer därefter själv vilken ytterligare information, 
utöver den som krävs av rekommendationen, som det vill lämna. Rekommen-
dationen uppmuntrar dock företaget att även lämna information om 
immateriella tillgångar som företaget har kontroll över, men som inte uppfyller 
de uppställda kraven för att få redovisas i balansräkningen. I förvaltningsberät-
telsen ges företaget möjlighet att lämna upplysningar om sådana förhållanden 
som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller i noterna, men 
som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat. 
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9. Slutsats och egna reflektioner 
De slutsatser vi dragit utifrån föregående kapitels analys presenteras nedan. Dessa har delats 
in under de tre frågor som ställdes under problemformuleringen i det inledande kapitlet. I ett 
anslutande avsnitt reflekterar vi över det resultat vi kommit fram till. 

9.1 Slutsats 
Vilka krav ställer svenska redovisningsregler och normer för att immateriella tillgångar ska 
få tas med i den externa redovisningen? 
 
Den grundläggande inställning som går att urskönja i Redovisningsrådets 
rekommendation RR 15 förefaller vara att de immateriella tillgångarna ska 
behandlas med försiktighet. Rekommendationen ställer tre grundläggande krav 
för att en immateriell tillgång ska balanseras. Dessa krav består i att företaget 
ska kunna påvisa tillgångens identifierbarhet, att den kontrolleras av företaget 
samt att den kommer att generera framtida ekonomiska fördelar för företaget. 
Uppfylls inte dessa krav ska utgifterna för dessa immateriella tillgångar 
kostnadsföras. De krav som ställs är relativt strikta och i praktiken är det få 
utgifter för upparbetade immateriella tillgångar, förutom de som uppstår vid 
utvecklingsarbeten, som får aktiveras. Den lagstiftning som finns inom redovis-
ningsområdet ger en liknande bild. Då problematiken kring hur immateriella 
tillgångar ska redovisas blivit uppmärksammad först på senare tid behandlas 
dock dessa frågor sparsamt i lagstiftningen. Främst behandlas utgifter rörande 
forskning och utveckling medan utgifter för liknande arbeten endast berörs 
översiktligt. Vår uppfattning är därför att Redovisningsrådets rekommendation 
RR 15 har en viktig funktion vid regleringen av hur immateriella tillgångar ska 
redovisas i den externa redovisningen. 
 
Vilket behov av information om immateriella tillgångar har de olika marknadsaktörerna? 
 
En användbar redovisning är efterfrågad av marknadsaktörerna. Redovisningen 
ska förse dem med en bild av företaget som de kan använda som grund för sitt 
beslutsfattande. Informationen ska kunna möjliggöra ett förutbestämmande av 
framtida kassaflöden och en bedömning av den risk som är förknippad med 
dessa flöden. Specifika krav ställs på att informationen är tillförlitlig och 
relevant för att den ska kunna utgöra ett beslutsunderlag. Då redovisningen av 
immateriella tillgångar präglats av en osäkerhet har den information som 
lämnats varit svår att behandla. Mycket av misstänksamheten har legat i vilka 
företagens avsikter varit med att behandla utgifterna som uppstått kring 
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skapandet av de immateriella tillgångarna. De tillfrågade marknadsaktörerna har 
även pekat på svårigheten med att värdera dessa tillgångar. Värderingsmodeller 
saknas i praktiken och detta bidrar också till att immateriella tillgångar som 
poster i balansräkningen bemöts med en försiktig hållning. 
 
Information om dessa immateriella tillgångar i redovisningen efterfrågas dock. 
De som använder redovisningen vill på något vis få upplysningar om vad 
företagen investerar i, om de bygger upp starka varumärken genom marknads-
föring, vidareutbildar personal eller satsar på ny forskning. Alternativet till att 
försöka aktivera de utgifter som uppstår vid sådana projekt är att ge 
information via noter till resultaträkningen. I kombination till detta eller 
fristående kan upplysningar även lämnas i förvaltningsberättelsen.  
 
Finns det en skillnad mellan den information om immateriella tillgångar som möter 
redovisningsreglers och normers krav och den information som efterfrågas av marknads-
aktörerna och vari består denna skillnad i så fall? 
 
I och med tillkomsten av Redovisningsrådets rekommendation RR 15 existerar 
inte längre valmöjligheten mellan att kostnadsföra eller aktivera en utgift i lika 
hög utsträckning som tidigare. Betraktas en utgift för en immateriell tillgång 
uppfylla kraven för att vara en tillgång ska den aktiveras, annars inte. En sådan 
bestämmelse leder till en mer objektiv bedömning som i förlängningen ger en 
mer användbar redovisning. En försiktig inställning till redovisning av 
immateriella tillgångar verkar ligga i de flesta marknadsaktörers intresse. De 
immateriella tillgångarna möts även av dessa med en skeptisk inställning, i 
många fall förknippas tillgångarna med en hög risk och i vissa fall räknas de 
helt sonika bort mot eget kapital i balansräkningen. En stor del av utgifterna ses 
i själva verket som kostnader för den aktuella perioden redovisningen avser och 
de bör därför också behandlas som sådana. Rekommendationen ställer som 
krav att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Osäkerheten kring ett upptaget värde hos en tillgångspost som uppfyllt detta 
kriterium blir därigenom också mindre. Rekommendationens strikta krav verkar 
därmed vara önskvärda från många av redovisningsanvändarna. Vi anser att 
marknadsaktörernas uppfattning om hur immateriella tillgångar ska behandlas i 
redovisningen överensstämmer med den bild som Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 15 ger. En mindre restriktiv reglering rörande redovisning av 
immateriella tillgångar, med en följd att en mer subjektiv bedömning från 
företagen skulle avgöra valet mellan aktivering och kostnadsföring, skulle, enligt 
oss, ej leda till en, för marknadsaktörerna, mer användbar redovisning.  
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Svaren på de frågor vi presenterat ovan kan sammanfattas i punktform enligt 
följande: 
 

• Redovisningsrådets rekommendation RR 15 anmodar en försiktig 
hållning gentemot aktivering av utgifter rörande immateriella till-
gångar. Aktivering får endast ske om de grundläggande kriterierna är 
uppfyllda. Lagstiftningen i övrigt behandlar endast dessa typer av 
tillgångar översiktligt. 

• Marknadsaktörerna efterfrågar relevant och tillförlitlig information 
om hur företag investerar i immateriella tillgångar. En grundläggande 
skepticism finns dock rörande dessa tillgångars plats i balansräk-
ningen. Företagets motiv bakom en aktivering och värderings-
problem är de främsta anledningarna till detta. 

• Rekommendationens strikta krav förefaller i grunden stämma 
överens med marknadsaktörernas inställning till hur immateriella 
tillgångar ska redovisas. Företagen får i mindre utsträckning möjlighet 
att välja redovisningsmetod för att medvetet påverka sitt resultat och 
det värde tillgången tas upp till blir mer tillförlitligt och informa-
tionen blir mer användbar om rekommendationens krav följts. 

9.2 Egna reflektioner 
Vi hade, när vi påbörjade arbetet med denna uppsats, en föreställning om hur 
resultatet skulle utfalla. Vår föreställning var att de marknadsaktörer vi valt ut 
skulle vara av den åsikten att en aktivering av utgifter för immateriella tillgångar 
var önskvärd i större utsträckning än vad Redovisningsrådets rekommendation 
RR 15 möjliggör. Vi trodde att uppfattningen var att rekommendationen 
anmodade en alltför hög grad av försiktighet och att bilden av de företag som 
följer rekommendationen därmed skulle bli alltför missvisande. Det faktum att 
denna försiktiga inställning delades av de marknadsaktörer vi intervjuade var 
därför ett intressant resultat för oss. 
 
Vårt resonemang att en försiktig inställning ej skulle vara önskvärd baserade vi 
på det intryck vi fått att redovisningen alltmer tenderar åt att lämna försiktig-
hetsprincipen för att istället följa matchningsprincipen. Artsberg (1992) gav 
uttryck för detta förhållande genom att illustrera hur redovisningen tenderar att 
gå från försiktighet och lag till matchning och praxis. Företagen skulle därmed 
få en möjlighet att själva utforma sin redovisning och praxis skulle få en än mer 
betydelsefull roll. Beträffande redovisningen av immateriella tillgångar är vårt 
intryck dock att denna tendensförskjutning ej avspeglar den verkliga situa-
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tionen. Den skeptiska inställning som de olika marknadsaktörerna uppvisar 
motiverar istället en försiktig inställning gentemot dessa tillgångsposter och en 
stark reglering genom lagstiftning och rekommendationer är därmed önskvärd. 
Denna situation skulle kunna illustreras som i figur 9 nedan, som avspeglar en 
motsatt situation jämfört med den bild vi presenterade i avsnitt 4.6. 
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Appendix 

Intervjufrågor - aktiespararna 
 
Vilken information tror Ni att Era medlemmar behöver för att fatta sina beslut 
gällande investeringar i olika bolag? 
 
Finns den informationen i företagens externa redovisning? 
 
Tror Ni att Era medlemmar använder sig av andra informationskällor än 
företagens externa redovisning? 
 
Anser Ni att det saknas information i dagens externa redovisning som borde 
finnas med? 
 
Hur definierar Ni termen immateriella tillgångar? 

 
Vilken vikt tror Ni att era medlemmar lägger på företags immateriella tillgångar 
när de fattar sina investeringsbeslut?  
 
Hur ska dessa immateriella tillgångar enligt Er behandlas i företagens externa 
redovisning? 
 
Vilka typer av immateriella tillgångar bedömer Ni har en hög sannolikhet att 
generera framtida kassaflöden?  
 
Vilka kriterier följer Ni vid denna bedömning? 
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Intervjufrågor - analytiker 
 
Vilken information behöver Ni för att fatta Era beslut gällande investerings-
frågor? 
 
Finns den informationen i företagens externa redovisning? 
 
Använder Ni Er av andra informationskällor än företagens externa redo-
visning? 
 
Anser Ni att det saknas information i dagens externa redovisning som borde 
finnas med? 
 
Hur definierar Ni termen immateriella tillgångar? 

 
På vilket sätt tar Ni hänsyn till företags immateriella tillgångar när Ni fattar 
beslut i investeringsfrågor? 
 
Hur borde dessa immateriella tillgångar enligt Er behandlas i företagens externa 
redovisning? 
 
Har Ni utarbetade värderingsmodeller för dessa typer av immateriella 
tillgångar?  
 
Vilka typer av immateriella tillgångar bedömer Ni har en hög sannolikhet att 
generera framtida kassaflöden?  
 
Vilka kriterier följer Ni vid denna bedömning? 
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Intervjufrågor - kreditgivare 
 
Vilken information behöver Ni för att fatta Era beslut gällande kreditgiv-
ningsfrågor? 
 
Finns den informationen i företagens externa redovisning? 
 
Använder Ni Er av andra informationskällor än företagens externa redo-
visning? 
 
Anser Ni att det saknas information i dagens externa redovisning som borde 
finnas med? 
 
Hur definierar Ni termen immateriella tillgångar? 

 
På vilket sätt tar Ni hänsyn till företags immateriella tillgångar när Ni fattar 
beslut i kreditgivningsfrågor? 
 
Hur borde dessa immateriella tillgångar enligt Er behandlas i företagens externa 
redovisning? 
 
Har Ni utarbetade värderingsmodeller för dessa typer av immateriella 
tillgångar?  
 
Vilka typer av immateriella tillgångar bedömer Ni har en hög sannolikhet att 
generera framtida kassaflöden?  
 
Vilka kriterier följer Ni vid denna bedömning? 
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