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SAMMANFATTNING 

Titel: Internt upparbetade immateriella tillgångar – en studie om identifiering och 

redovisning i branschen konsumentvaror och -tjänster 

Författare: Sofia Eriksson och Aldijana Mehanovic 

Handledare: Stefan Schiller  

Bakgrund: Inkonsekvensen i hanteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar 

har uppmärksammats av bland annat standardsättarna IASB, AASB, ASBJ samt 

organisationen RFR. RFR menar att mer fokus bör läggas på identifieringen och 

redovisningen av internt upparbetade immateriella tillgångar på grund av deras 

markanta ökning samt betydelse för företag och kunder.  

Syfte: Studien ska beskriva den kontext där internt upparbetade immateriella tillgångar 

förekommer, och därmed bidra till en förståelse över hur deras egenskaper och 

identifiering behandlas redovisningsmässigt, inom branschen konsumentvaror och -

tjänster.  

Metod: Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats och är baserad på intervjuer med 

företag inom branschen konsumentvaror och -tjänster som har internt upparbetade 

immateriella tillgångar.  

Resultat: Branschen konsumentvaror och -tjänster använder sig av både formella och 

informella tumregler vid identifiering av internt upparbetade immateriella tillgångar på 

grund av den osäkerhet som råder vid bedömning. Existensen av tumregler påverkas av 

faktorerna nyckelpersoner, erfarenheter samt storleken på företaget och posten internt 

upparbetade immateriella tillgångar. Branschen anser att det finns svårigheter i de 

existerande regelverken men att standarden IAS 38 är tillräcklig överlag. 

Nyckelord: Internt upparbetade immateriella tillgångar, tumregler, identifiering, 

branschen konsumentvaror och -tjänster och IAS 38. 

  



 
 

ABSTRACT 

Title: Internally generated intangible assets – a study on identification and recognition 

in the consumer goods and service industry 

Author: Sofia Eriksson and Aldijana Mehanovic  

Supervisor: Stefan Schiller 

Background: The inconsistency, in the management of internally generated intangible 

assets, is addressed by the standard setters IASB, AASB, ASBJ and by the Swedish 

organization RFR. RFR argue that more attention should be placed on the identification 

and recognition of internally generated intangible assets, this due to their significant 

increase and impact on companies and customers.  

Aim: The study is describing the context in which internally generated intangible assets 

exist. Hence, contributing to an understanding of how their characteristics and 

identification are treated in accounting, in the consumer goods and service industry.  

Completion: The study has a qualitative approach and is based on interviews with 

companies with internally generated intangible assets in the consumer goods and service 

industry.  

Result: The consumer goods and service industry use formal and informal heuristics in 

order to identify internally generated intangible assets due to the uncertainty in the 

assessment. The existence of heuristics is affected by the following factors; key 

personnel, experience, company size and size of the internally generated intangible 

assets. The industry perceives difficulties in the existing regulations, but finds IAS 38 to 

be, overall, adequate.  

Keywords: Internally generated intangible assets, heuristics, identifiability, consumer 

goods and service industry and IAS 38.   
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FÖRKORTNINGAR  

AASB Australian Accounting Standards Board 

ASBJ Accounting Standards Board of Japan 

FoU Forskning och Utveckling 

IAS International Accounting Standards 

IASC International Accounting Standards Committee 

IASB International Accounting Standards Board 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IIT Internt upparbetade Immateriella Tillgångar 

IMT Immateriella Tillgångar 

RFR Rådet för Finansiell Rapportering 

BEGREPP 

Aktiverade utvecklingsutgifter: Utgifter för en immateriell tillgång som har 

identifierats i ett företags interna utvecklingsprojekt och som har tagits upp som en 

tillgång i företagets balansräkning (IASB IAS 38, 2010, p. 57). 

Aktivera/kapitalisera: Att redovisa en utvecklingsutgift som en tillgång i 

balansräkningen.  

Branschen konsumentvaror och -tjänster: Företag som erbjuder varor och tjänster 

som är ämnade att köpas och användas av konsumenter (Nationalencyklopedin, 2012a).  

Fenomen: En företeelse, eller något allmänt iakttagbart (Nationalencyklopedin, 2012b). 

Forskning: ”Exempel på forskningsverksamhet är; (a) verksamhet som syftar till att få 

fram ny kunskap, (b) sökandet efter, utvärderingen av och det slutliga urvalet av 

tillämpningar av forskningsresultat eller annan kunskap, (c) sökandet efter alternativa 

material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster, och (d) formuleringen, 

utformningen, utvärderingen och det slutliga urvalet av möjliga alternativ avseende nya 

eller förbättrade material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster” (IASB 

IAS 38, 2010, p. 56). 



 
 

Immateriell tillgång (IMT): ”En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form” 

(IASB IAS 38, 2010, p. 8). 

Internt upparbetad immateriell tillgång (IIT): ”En immateriell tillgång som uppstår 

genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av ett internt projekt” (IASB IAS 38, 2010, 

p. 57).  

Internt upparbetad immateriell tillgång vid förvärv av företag: Immateriell tillgång 

som har uppstått genom utveckling eller i utvecklingsfasen av ett internt projekt, men 

som först redovisas i balansräkningen vid förvärv (till exempel varumärke) (IASB IAS 

38, 2010, p. 34). 

Kontext: Ett annat ord för kontext är sammanhang, vilket Nationalencyklopedin 

beskriver som ”anknytande eller omgivande omständigheter” och ”ofta mycket abstrakt, 

om företeelser som hänger ihop på ngt sätt” samt ”system av logiska förbindelser” 

(Nationalencyklopedin, 2012c). 

Tumregler (eng Heuristics): Metoder för att hantera identifiering och redovisning av 

internt upparbetade immateriella tillgångar. Metoderna kan uttryckas formellt genom 

exempelvis handböcker, eller informellt genom exempelvis rutiner. 

Utveckling: ”Exempel på utvecklingsverksamhet är; (a) utformningen, konstruktionen 

samt provningen av prototyper och modeller, (b) formgivningen av verktyg, jiggar, 

gjutformar och stansar enligt ny teknik, (c) formgivningen, uppförandet och driften av 

en pilotanläggning som inte är av tillräcklig storlek ekonomiskt för kommersiell 

produktion, och (d) utformningen, konstruktionen och provningen av ett valt alternativ 

för nya eller förbättrade material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster” 

(IASB IAS 38, 2010, p. 59).  
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1 INLEDNING 

I följande kapitel förklaras bakgrunden till uppsatsen, vidare förs en problemdiskussion 

som mynnar ut studiens syfte och frågeställning. Avslutningsvis beskrivs avgränsning 

och målgrupp samt en disposition över uppsatsen.  

1.1 BAKGRUND  

”The importance of intangible assets is the distinguishing feature of the new 

economy. By and large, existing financial statements recognize those assets 

only when they are acquired from others. Accounting standard setters 

should develop a basis for the recognition and measurement of internally 

generated intangible assets.” 

Källa: Upton, 2001 (s. 59) 

I april 2001 publicerade Upton rapporten ”Business and Financial Reporting, 

Challenges from the New Economy” där denne menar att utvecklingen av den 

finansiella rapporteringen inte är anpassad efter den ”nya ekonomin”, som 

karaktäriseras av IT, nätverk och globalisering. Vidare menar Upton (2001) att den 

traditionella rapporteringen fokuserar på att realisera värde från redan existerande 

tillgångar och skulder, samt att ett nytt rapporteringsparadigm behövs för att istället 

fånga upp och rapportera företagets generering av värde. En stor del av Uptons rapport 

fokuserar på standarder kring immateriella tillgångar och definitionen av en immateriell 

tillgång (IMT), men framförallt internt upparbetade immateriella tillgångar (IIT), som 

Upton menar är karakteriserande för den ”nya ekonomin”. Upton (2001) 

uppmärksammade bland annat definitionen av en immateriell tillgång i The Conceptual 

Framework av International Accounting Standards Board (IASB): “An asset is a 

resource controlled by the entity as a result of past events and from which future 

economic benefits are expected to flow to the entity” (IASB The Conceptual 

Framework, 2010, p.4.4 (a)). Han konstaterade att det inte finns några grunder för de 

skillnader som existerar idag kring identifiering och redovisning av immateriella 

tillgångar vid förvärv och IIT.  
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Inkonsekvensen av hur IIT behandlas har observerats av standardsättare världen över. 

Australian Accounting Standards Board (AASB) har forskat mycket kring immateriella 

tillgångar sedan 2004. På IASB:s möte december 2007 presenterade AASB ett förslag 

på ett forskningsprojekt kring immateriella tillgångar med fokus på behandlingen av IIT 

(IASB, 2007). IASB bestämde dock att inte ta upp projektet på sin agenda då de ansåg 

sig inte ha tillräckligt med resurser för att ta sig an projektet. De uppmanade dock att 

forskning kring ämnet skulle fortsätta tills att de i framtiden kunde överväga att ta upp 

projektet igen. Fülbier et al. (2009) diskuterar vikten av akademisk forskning inom 

redovisningen och dess normgivning. De anser att forskning kring framtagning av 

IASB:s standarder bör gynna normgivarna själva. Artikeln tar även fram vilken 

påverkan den akademiska forskningen kan ha i de olika stadier som en standard 

befinner sig i. Till exempel kan en färdigställd standard, såsom IAS 38 Immateriella 

tillgångar, förklaras och kritiseras genom en ex post forskning. Forskningen kan bidra 

till att upplysa om problem och förbättringsområden (Fülbier, Sellhorn, & Hitz, 2009). 

I oktober 2008 presenterade AASB ett ”Discussion Paper”, där målet med rapporten är 

att skapa en internationell debatt kring behandlingen av IIT, som de hoppas kan leda till 

förbättringar av International Accounting Standard 38 (IAS 38). Rapporten behandlar 

identifiering, redovisning och värdering av IIT, samt presentation och upplysningar. 

Precis som Upton (2001), menar AASB att det inte borde finnas skillnader mellan 

identifieringen och redovisningen av förvärvade immateriella tillgångar som är internt 

upparbetade och IIT inom det egna företaget.  

Ett annat bevis för att världens standardsättare visar stort intresse för IAS 38 och hur, 

samt om, företag redovisar sina IIT är en case-studie gjord av Accounting Standards 

Board of Japan (ASBJ). Studien samlade in empiri på hur 50 stora bolag i Europa 

redovisade sina utvecklingsutgifter enligt IAS 38 under åren 2005-2007 (ASBJ, 2008). 

ASBJ valde ut företag som de visste kunde ha stora forsknings- och utvecklingsutgifter 

(FoU) och jämförde sedan branscherna. Företagen i studien tillhörde branscherna 

läkemedel, livsmedel, kemikalier, fordon, bildelar, elektronik, pappersmassa samt 

övriga. Skillnaderna mellan de olika branschernas aktivering av utvecklingsutgifter 
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berodde på huruvida de kunde göra tillförlitliga bedömningar och uppskattningar av 

kriterierna för identifiering
1
 och redovisning

2
.  

I Sverige arbetar Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) med att tillvarata 

börsnoterade svenska företags intressen i redovisningsfrågor internationellt samt bidra 

med information och god redovisningssed (RFR, 2012). RFR har uppmärksammat 

frågorna kring IIT och i deras remissvar ”2011.11 - IASB Agenda Consultation 2011” 

uppmanar de IASB att ta upp projektet kring IIT. RFR (2011) argumenterar att antal IIT 

har ökat markant de senaste åren, mycket på grund av ökningen av programvaror och 

dess betydelse för säljare, leverantörer och kunder. Likt Upton, AASB och ASBJ anser 

RFR att den största angelägenheten är inkonsekvensen mellan förvärvade IIT och IIT 

inom företag och därmed bör fokus läggas på identifieringen och redovisningen av 

dessa tillgångar.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Sedan den 1 januari 2005 är det ett krav för noterade bolag inom EU att redovisa enligt 

de internationella redovisningsreglerna International Financial Reporting Standards 

(IFRS) (European Commission, 2012). Detta har bidragit till att det principbaserade 

synsättet i IFRS möjliggör att företag kan anpassa de finansiella rapporterna till sin 

verksamhet (Wennerberg & Carlsson, 2006). Med dagens principbaserade standard 

finns det en osäkerhet i hur företagen går tillväga för att komma fram till redovisningen 

av immateriella tillgångar och då främst internt upparbetade. Wennerberg och Carlsson 

(2006) anser att det är svårt att veta när, hur och varför företagen identifierar de 

tillgångar som de gör.  

Wyatt (2005) studerade redovisningen av immateriella tillgångar i ett urval av 

börsnoterade australiensiska företag från olika branscher mellan åren 1993-1997. Wyatt 

fann att ekonomiska bakomliggande faktorer; teknologisk utveckling, teknologisk cykel 

och kontroll av immateriella tillgångar, förklarade benägenheten att redovisa 

immateriella tillgångar. Detta har tidigare belysts genom teorier om 

informationsasymmetri och kapitalmarknadsvärdering av bland annat Watts (1992) och 

                                                             
1
 Identifieringskriterier enligt IAS 38 p. 57 

2
 Redovisningskriterier enligt IAS 38 p. 18 
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Dedman et al. (2009). Watts (1992) menar att det finns incitament och möjligheter att 

påverka redovisningen för att nå vissa effekter i rapporterna, och därmed påverka 

kapitalmarknadens värdering av företaget. Vidare är Dedman et al. (2009) inne på 

samma spår och berör effekterna av svårigheterna med IIT. De gör gällande att 

osäkerheten kring redovisningen av immateriella tillgångar leder till att aktiemarknaden 

misslyckas i sin värdering av företag. Undervärdering av ett företag bygger främst på en 

undervärdering av företagets FoU-aktiviteter vilket påverkar företagens beslut att 

investera.  

Det som särskiljer IIT är att de ofta framställs i ett specifikt syfte för ett specifikt 

företag, det vill säga de är unika, vilket både är en styrka och en svaghet för företaget. 

Fördelen med unikheten är att den skapar en konkurrensfördel för företaget som äger 

tillgången. Nackdelen är att den försvårar identifiering och redovisning på grund av 

svårigheten att bedöma om det verkligen är en tillgång, vilket belyses av AASB (2008). 

Faktum är att vägledningen i IAS 38 är uppbyggt genom att särskilja olika sorters 

immateriella tillgångar, trots att detta inte är önskvärt enligt IASB:s Föreställningsram. I 

definitionen av en immateriell tillgång tas ingen beaktning till tillgångens uppkomst. 

Schiller och Perera (2011) understryker detta problem i sin artikel beträffande IIT. De 

ifrågasätter varför standarden hanterar immateriella tillgångar olika beroende på hur de 

har uppkommit. Schiller och Perera anser att principen ”lika bör behandlas lika” borde 

genomlysa standarden på ett sätt som den inte gör idag.  I deras artikel framhävs vikten 

av mer kunskap kring hantering av IIT och deras särbehandling jämfört med IIT som 

anskaffats i ett förvärv.  

Hanteringen av IIT i olika branscher påpekades i ASBJ:s (2008) studie. Som nämnt i 

bakgrunden berodde skillnaderna i redovisningen av IIT bland annat på hur tillförlitliga 

bedömningar företagen kunde göra utifrån kriterierna i punkt 57 IAS 38 (identifiering 

av IIT). Osäkerheten kring om en utvecklingsutgift kunde redovisas som IIT berodde på 

hur pass tillförlitliga beräkningar på framtida sannolika fördelar företagen kunde göra. 

Detta beror delvis på att IIT är ett ekonomiskt fenomen, de är unika, vilket leder till att 

hanteringen av dem beror på deras specifika egenskaper och i vilken kontext de befinner 

sig i. Ett annat ord för kontext är sammanhang, vilket Nationalencyklopedin (2012c) 
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beskriver som ”anknytande eller omgivande omständigheter” och ”ofta mycket abstrakt, 

om företeelser som hänger ihop på ngt sätt” samt ”system av logiska förbindelser”.  

Ovanstående studier och artiklar som har presenterats, och de olika organisationerna 

efterfrågan på mer forskning, visar att det finns ett behov av mer kunskap kring 

hanteringen av IIT. En bransch som inte var representerad i ASBJ:s studie var 

konsumentvaror och -tjänster. Eftersom RFR (2011) anser att en markant ökning av IIT 

har skett och att IIT har fått en mer betydelsefull roll för företag och kunder är det 

intressant att studera branschen konsumentvaror och -tjänster då den inte var 

representerad i ASBJ:s studie, men vars IIT kan ha fått en betydande roll i 

verksamheten.   

1.3 SYFTE 

Studien ska beskriva den kontext där internt upparbetade immateriella tillgångar 

förekommer, och därmed bidra till en förståelse över hur deras egenskaper och 

identifiering behandlas redovisningsmässigt, inom branschen konsumentvaror och - 

tjänster.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

Ett sätt att handskas med tolkningar och osäkerheter är med hjälp av metoder som 

fungerar som tumregler (Kahneman & Tversky, 1982). Tumregler kan finnas inom en 

bransch eller inom enskilda företag. Dessa kan ta uttryck i formella handböcker och 

policyer eller informella riktlinjer samt implicita och explicita rutiner. Utifrån 

problemdiskussionen, som behandlar hanteringen av IIT, syftet och tankarna kring 

tumregler som bedömningsmetod har dessa tre forskningsfrågor formulerats: 

 Vilka tumregler förekommer i branschen för att identifiera IIT, och hur arbetar 

företag med identifieringen?  

 Vilken uppfattning har branschen om existerande regelverk angående 

identifiering och redovisning av IIT?  

 Vilka är motiven till att tumregler har tagits fram/inte tagits fram?  
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Vi har valt ovanstående frågor för att kunna förstå hur och varför IIT behandlas som de 

gör. Utifrån frågorna ska vi ge en beskrivning av den kontext där IIT förekommer. 

1.5 AVGRÄNSNING  

Studien avgränsar sig mot IFRS, varvid det sker en avgränsning mot börsnoterade 

företag, då dessa företag är förpliktade att publicera finansiella rapporter. Vidare 

studeras endast branschen konsumentvaror och -tjänster i Sverige och endast åtta 

företag inom den givna branschen. Vi har valt branschen utifrån Dagens Industris 

(2012) uppdelning. Studien fokuserar på identifiering och redovisning av IIT.  

1.6 MÅLGRUPP 

Denna studie riktar sig mot de organ som behandlar dessa typer av frågor, såsom IASB 

och RFR. Studien ska ge viss vägledning och förståelse för vidare forskning inom 

området och bidra till underlag för diskussion kring ämnet. Ytterligare målgrupp för 

studien är studenter på universitets- och högskolenivå som söker förståelse över 

komplexiteten i IAS 38 och IIT. Likaså ämnar studien väcka intresse hos företagen i 

branschen konsumentvaror och -tjänster angående hanteringen av IIT.  
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1.7 DISPOSITION  

INLEDNING 

Kapitlet förklarar studiens bakgrund och problem som mynnar ut i syfte och 

frågeställning. Även avgränsning och målgrupp behandlas.  

METOD 

Kapitlet behandlar fenomenologi, undersökningsdesign, praktiskt tillvägagångssätt samt 

fenomenografisk analysmetod. Avslutningsvis förs en diskussion kring metod- och 

källkritik.  

REFERENSRAM 

Kapitlet beskriver IASB:s Föreställningsram och IAS 38. Vidare behandlas hur 

bedömning under osäkerhet sker samt hur ekonomiska faktorer påverkar redovisningen 

av immateriella tillgångar. Avslutningsvis visas analysmodeller.  

EMPIRI 

Kapitlet synliggör empiriinsamlingen som har gjorts. Först görs en kort beskrivning av 

branschen sedan presenteras intervjuerna utifrån de tre områdena identifierade i 

frågeställningen. 

ANALYS 

Kapitlet analyserar empirin utifrån referensramen. Först analyseras vilka tumregler som 

finns och hur de används, sedan företagens uppfattningar om regelverken och slutligen 

underliggande motiv till existens av tumregler. 

SLUTSATS 

Kapitlet presenterar resultatet av studien utifrån vad som framkommit i tidigare kapitel. 

Studiens syfte besvaras i detta kapitel utifrån frågeställningen.   

DISKUSSION 

Kapitlet redogör för tankar och reflektioner som uppstått kring studien. Sedan 

presenteras förslag på vidare studier. 
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2 METOD 

Följande kapitel behandlar de ansatser och metoder som används genom studien. Först 

beskrivs det fenomenologiska synsättet, vidare undersökningsdesignen och praktiskt 

tillvägagångssätt. Kapitlet beskriver sedan fenomenografisk analysmetod för att sedan 

avslutas med metod- och källkritik.  

2.1 FENOMENOLOGI  

För att bringa kunskap och förståelse av ett fenomen används fenomenologi (Bengtsson, 

1991). Det är en deldisciplin inom filosofin och ett använt förhållningssätt inom 

kvalitativa studier där verkligheten ska undersökas ”så som de är givna för 

medvetandet” (Bengtsson, 1991, s. 26). Ett fenomen studeras genom att studien styrs av 

fenomenet i sig, eller ”saker”, som Bengtsson (1991) beskriver som: ”Vi skulle med 

andra ord kunna säga att de saker som avses i fenomenologin är sakerna som fenomen, 

dvs. så som de visar sig för någon.” (Bengtsson, 1991, s. 28). Med hjälp av 

fenomenologin beskrivs vårt fenomen, det vill säga kontexten och identifiering av IIT 

inom branschen konsumentvaror och -tjänster. För detta krävs subjektiv beskrivning av 

verkligheten, såsom den uppfattas av de människor som arbetar med identifieringen av 

IIT. Samtidigt krävs det att vi objektivt presenterar fenomenet, vilket enligt Bengtsson 

(1991) kräver både tolkning och betraktning.  

2.2 UNDERSÖKNINGSDESIGN 

Undersökningsdesignen är utformad efter syfte, frågeställning och fenomenologi. Syftet 

är att beskriva ett fenomen; kontexten och identifieringen av IIT i en bransch. Fokus har 

alltså legat på att undersöka och beskriva det ovan nämnda fenomenet i en bransch 

genom att titta på hur det ser ut i verkligheten, vilket har resulterat i en deskriptiv 

fenomenologisk studie. Detta är en strategi som enligt Creswell (2003) associeras med 

kvalitativ undersökningsdesign. Med vår frågeställning vill vi lyfta fram och beskriva 

kontexten, vilket görs lämpligast med en kvalitativ undersökningsdesign.  

Studien har till stor del haft en iterativ ansats, vilket enligt Bryman och Bell (2007) är 

en pendlande process mellan två ansatser, deduktion och induktion. En deduktiv ansats 

innebär enligt Bryman och Bell (2007) att forskningen utgår från teori och därefter 
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samlas empiri in som ska verifiera eller förkasta de hypoteser som har fastställts. Innan 

studien påbörjades söktes teorier som behandlade IIT för att identifiera kunskapsluckan, 

samt utöka vår kunskap inom ämnet. Utifrån existerande teorier har vi sedan förändrat 

och förenklat teoriernas modeller för att anpassa dem till vår studie. I en induktiv studie 

innebär det istället enligt Bryman och Bell (2007) att forskningen börjar i verkligheten 

där empiri samlas in för att sedan omvandla eller hänföra tillgänglig empiri till modeller 

och teorier. Under den empiriska insamlingen insåg vi att studien behövde en utökad 

referensram vilket antyder att studien även haft en induktiv ansats.   

2.2.1 INTERVJU SOM METOD 

Adekvat metod för empirisk insamling ämnar ge ett relevant underlag som bidrar till att 

svara på studiens syfte. Då vår studie är av kvalitativ och deskriptiv karaktär är 

intervjuer en behörig metod för empiriinsamling. Enligt Bryman och Bell (2007) kan 

kvalitativa intervjuer delas in i ostrukturerade och semi-strukturerade. Den förra liknar 

mer en konversation medan den andra följer en intervjuguide. I Svenning (2003) finns 

en indelning av intervjuer som Ottar Hellevik har gjort, som inte skiljer sig avsevärt mot 

den som Bryman och Bell (2007) gör. Hellevik (1984) delar istället upp presentationen 

av frågor och registrering av svar i osystematiska respektive systematiska, vilket ger tre 

olika karaktärer av intervjuer: strukturerade, ostrukturerade och informella. Den 

informella intervjun kan delas upp i problemorienterade och problembaserade 

intervjuer. Den problemorienterade är oftast intervjuer med människor som befinner sig 

i den studerande miljön, expertintervjuer inom problemområdet och samtal med 

forskarkollegor. Här behöver forskaren inte vara påläst sedan tidigare om ämnet. De 

problembaserade är oftast djupintervjuer med ett analyserande syfte där forskaren är väl 

påläst om ämnet (Svenning, 2003). 

Vi har valt att utforma våra intervjuer efter en semi-strukturerad/informell karaktär, 

varvid en intervjuguide har använts (se Bilaga 1 för intervjuguide). Anledningen till 

semi-strukturerade/informella intervjuer är att det måste finnas viss struktur för att 

kunna få en viss jämförbarhet mellan intervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2007) 

lämpar sig semi-strukturerade intervjuer väl för studier där mer än en person eller ett 

företag ska intervjuas. En annan anledning till semi-strukturerade/informella intervjuer 

är att det i vår frågeställning är viktigt att få fram den intervjuandes förståelse och 
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utformande av begrepp och beskrivelse av problem, miljö och mönster. I enlighet med 

Helleviks indelning (Svenning, 2003) är våra intervjuer problemorienterade då vi 

vänder oss till människor som arbetar med det ämnesområde som finns i vår 

problemställning för att få reda på deras syn, uppfattningar och erfarenheter.  

2.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.3.1 STUDIENS UTFORMNING 

Denna studie tog sin början i samband med att vi bestämde oss för att vara en del i ett 

forskningsprojekt om immateriella tillgångar som sker på Linköpings Universitet (LiU). 

Det är ett projekt som behandlar tumregler kring immateriella tillgångar i olika 

branscher. Vi hade i uppdrag att samla in empiri från en bransch till projektet och fick 

samtidigt tillgång till empirin i vår studie. På grund av medverkan i LiU:s 

forskningsprojekt har vi fått oss tillhanda en intervjuguide, som sedan har 

vidareutvecklats och anpassats för vår studie.  

Tidigt i processen kontaktades potentiella företag och totalt genomfördes åtta intervjuer. 

Sju personliga intervjuerna genomfördes på plats hos företagen för att underlätta och 

skapa bättre möjligheter för en bra intervju. Personliga intervjuer gjorde det lättare att se 

reaktioner, ställa följdfrågor och exemplifiera. Vid ett tillfälle genomfördes en 

telefonintervju då det praktiskt inte fungerade med ett personligt möte. För att förbereda 

respondenterna inför intervjun samt säkerställa att intervjun gjordes med rätt person, har 

företagen i förväg fått tillhanda delar av intervjumaterialet. De har fått se en översikt av 

frågorna samt utdrag ur IAS 38 och exempel på värderingsmodeller (se Bilaga 2). 

Intervjuerna tog mellan 1-1,5 timmar och bestod vid de flesta tillfällen av oss samt en 

person från företaget. Under två intervjutillfällen fick respondenten förhinder, så 

intervjun gjordes med en annan än den tilltänka personen som arbetade inom samma 

område. Vid de tillfällena har vi haft möjlighet att återkoppla till den tilltänka personen 

med följdfrågor. Alla intervjuer spelades in för att sedan transkriberas, detta för att 

säkerställa informationen och underlätta sammanställningen.  
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Efter empiriinsamling påbörjades analysarbetet, där våra utvecklade teorimodeller 

sammanfördes med empirin. Vidare resulterade analysen i en slutsats som sammanfattar 

vårt resultat och besvarar vårt syfte. Diskussionen bygger på tankar och åsikter som vi 

har fått under studiens gång samt empiri som vi inte har kunnat placera in i studien men 

som ändå väckt vårt intresse.  

2.3.2 URVAL 

Denna studie bygger på bekvämlighetsurval och urval utifrån kategorier (Bryman & 

Bell, 2007). Studien behandlar en viss grupp samtidigt som flera olika restriktioner 

existerar. Populationen är svenska börsnoterade företag inom branschen 

konsumentvaror och -tjänster. Från studiens början var intentionen att studera 

sällanköpsvarubranschen, men då den benämningen delades upp i branscherna 

konsumentvaror och konsumenttjänster under studiens gång har den nya uppdelningen 

använts. Vår population är företag börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm 

inom branschen konsumentvaror och -tjänster. Totalt finns cirka 50 börsnoterade 

företag inom denna bransch. Urvalet gjordes sedan genom en systematisk granskning av 

alla företag inom branschen för att urskilja vilka som hade IIT samt deras geografiska 

läge. Därpå gjordes urvalet utifrån en prioritering av de potentiella företagen och vidare 

kontaktades 16 företag, varav åtta intervjuades. De resterande företagens anledning till 

att inte delta i studien berodde antingen på att de inte hade tid att ställa upp eller att de 

tillfrågade intervjupersonerna inte ansågs sig ha arbetat i företaget tillräckligt länge för 

att kunna ge oss relevant empiri. Bortfallet bestod främst av större, välkända företag, 

dock anser vi ändå att det finns stora företag representerade i vårt urval. I och med 

bortfallet blev det en större variation i storleken på företag, vilket i sin tur skapar en mer 

rättvis bild av branschen. Det slutgiltiga urvalet visas i Tabell 1, där även respondentens 

befattning och huruvida företaget avser indelningen ”vara” eller ”tjänst”. Det faktum att 

”tjänst” överstiger antalen ”vara” beror helt på slumpen och vilka företag som uppfyllt 

kriterierna och vilka som har valt att delta i studien.  

 

 

 



12 

 

TABELL 1. INTERVJUADE FÖRETAG. 

Urvalet anses tillräckligt stort då vi under intervju sju och åtta kände en viss mättnad. 

Precis såsom Glaser och Strauss (1967) beskriver det inom ”Grounded Theory”, 

uppkom det en viss teoretisk mättnad efter tillräcklig insamling av empiri. Mättnaden 

gör att nya, viktiga händelser kan förklaras av teorin och därmed kan inget nytt 

överraska forskarna. Vi ansåg att intervjupersonerna inte tillförde något nytt till vår 

insamlade empiri, istället bekräftades det som tidigare sagts.   

I presentationen av empirin kommer företagen inte benämnas vid namn, istället kommer 

de presenteras som Företag 1, Företag 2 och så vidare, utan inbördes ordning. Detta på 

grund av att studiens syfte är att beskriva branschen, samt att företagen framförde en 

vilja om att inte bli utpekade på något vis.  

2.3.3 ETISKA ASPEKTER 

Genom studien har vi följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och krav. 

Det första kravet, informationskravet, innebär att intervjuobjekten ska bli informerade 

om deras uppgift i studien, villkoren samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att 

intervjuobjektet måste ge sitt samtycke till medverkan i studien samt själva kunna 

bestämma hur länge det vill medverka. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, 

innebär att konfidentiell information ska skyddas och vid etiskt känsliga uppgifter bör 

                                                             
3 Enligt Dagens Industris (2012) indelning. 
4
 Företag X har valt anonymitet i denna studie. 

Företag Konsumentvara eller -tjänst
3
 Befattning 

Axfood Tjänst Koncernredovisningschef 

Bilia Tjänst Koncerncontroller 

BioGaia Vara CFO/Vice VD 

CDON Group Tjänst Financial Controller 

Duni Vara Group Treasurer 

Företag X
4
 Tjänst Group Account Manager 

MTG Tjänst Financial Manager 

TradeDoubler Tjänst Finanschef/CFO   
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parterna forma ett avtal om tystnadsplikt. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att 

den insamlade informationen endast får användas till vetenskapligt syfte som härrör 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra krav har i möjligaste mån tillgodosetts i 

denna studie. Inför och innan intervjun har respondenten fått bakgrundsinformation om 

vår studie samt LiU:s forskningsprojekt. De har blivit informerade av hur den insamlade 

empirin ska användas och fått ta ställning till eventuell anonymitet utifrån det. Empiri 

förvaras på ett sätt som gör att endast de involverade har tillgång till den. Något avtal 

om tystnadsplikt har inte varit tal om då ingen av respondenterna har behövt dela med 

sig av så pass känsliga uppgifter. Vidare har företagen fått möjligheten att läsa igenom 

det färdiga resultatet innan publicering för att säkerställa att informationen är korrekt.  

2.4 FENOMENOGRAFISK ANALYSMETOD 

Närbesläktat med filosofins fenomenologi är pedagogikens fenomenografi (Marton & 

Booth, 1997). Den tillämpas på pedagogiska frågor och intervjuer inom filosofin 

(Nationalencyklopedin, 2012d). Syftet med både fenomenologi och fenomenografi är att 

”... reveal the nature of human experience and awareness.” (Marton & Booth, 1997, s. 

117). Tankarna kring fenomenografi kommer användas vid hantering av empiri och 

analys i vår studie. Åkerlind (2005) beskriver hur fenomenografiska forskares 

analysarbete genomförs. Det sker genom att sammanställa ett fenomens kvalitativa 

innebörder, eller upplevelser, till olika beskrivningskategorier. Relationerna mellan 

dessa kategorier analyseras och struktureras sedan i ett utfallsrum. Detta görs för att 

belysa relationerna och då kunna skapa sig en uppfattning om det undersökta 

fenomenet. Marton (1986) beskriver processen som sådan: 

“In concrete terms, the process looks like this: quotes are sorted into piles, 

borderline cases are examined, and eventually the criterion attributes for 

each group are made explicit. In this way, the groups of quotes are 

arranged and rearranged, are narrowed into categories, and finally are 

defined.” 

Källa: Marton, 1986 (ss. 42-3) 

Ett fenomenografiskt arbetssätt bygger enligt Åkerlind (2005) på intervjuer som sedan 

transkriberas och därefter analyseras. Likaså måste forskaren tänka på sammanhanget 
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och identifiera likheter och skillnader vid utveckling av beskrivningskategorier, och inte 

på individuella transkript. Ett transkript från endast en intervju är värdelöst i sin 

enkelhet, då analys ska göras på gruppen i helhet och utifrån sitt sammanhang. För att 

kunna analysera helheten är det dock viktigt enligt Åkerlind (2005) att alla möjliga 

innebörder och upplevelser av fenomenet presenteras i utfallet. Vi har transkriberat alla 

intervjuer för att sedan sammanställa empirin utifrån olika kategorier, där likheter har 

identifierats. Utifrån insamlad empiri har övriga delar i studien fått revideras, såsom vår 

frågeställning. Vidare har dessa kategorier sammanlänkats med varandra och med 

referensramen för att beskriva fenomenet. 

2.5 METODKRITIK 

För att bedöma huruvida en studie är trovärdig och tillförlitlig används vissa kriterier. 

Vi har valt att utgå ifrån Lincoln och Gubas (1985) fyra kriterier som är behjälpliga för 

att skapa en tillförlitlig kvalitativ studie. De fyra kriterierna är: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Eftersom studien även bygger på 

fenomenografisk forskning kommer några av deras validitets- och reliabilitetskontroller 

att beaktas (Åkerlind, 2005). Likaså tas hänsyn till Ryan et al.s (2002) påpekade 

svagheter i en kvalitativ studie: generalisering, replikering och objektivitet.  

Trovärdighet är enligt Lincoln och Guba (1985) förenat med intern validitet och 

behandlar hur troliga forskningens resultat är. För att bygga upp trovärdigheten har vi 

återkopplat till respondenterna. Dock har detta gjorts med avsikt att rätta eventuella 

missförstånd eller direkta fel då fenomenografisk forskning, enligt Åkerlind (2005), 

poängterar att tolkning ska ske baserat på en grupp och inte på varje enskild intervju. 

Kritik som kan riktas mot vår studie är att respondenterna har tillhandahållit en översikt 

av intervjumaterialet innan intervjun. De har i detta fall kunnat förberedda sig på vissa 

frågor och har då kunnat tänka igenom sina svar i förväg. Dock anser vi att översikten 

som de har fått inte har kunnat påverka respondenternas svar i någon större 

utsträckning, utan den mest har fungerat som en beskrivning av vad forskningsprojektet 

och uppsatsen handlar om. Viss kritik kan även riktas mot att empiridelen visar att 

företag inte alltid yttrade sig. Det beror bland annat på att de inte hade någon åsikt i 

frågan eller att deras svar resulterade i empiri utan ställningstagande. Eftersom dessa 
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svar inte berodde på att de vill dölja information, anser vi inte att det påverkar 

trovärdigheten i studien.  

Överförbarhet är enligt Lincoln och Guba (1985) sammanbundet med extern validitet 

och behandlar om ens resultat kan avse även andra sammanhang. Eftersom vårt syfte är 

att beskriva kontexten inom en bransch är inte intentionen att den ska kunna överföras 

till andra branscher. Utifrån den möjliga populationen som stämmer överens med våra 

urvalskriterier har hälften av företagen intervjuats. Dock finns ytterligare företag inom 

branschen, som inte stämmer överens med våra kriterier, därför kan kritik riktas mot 

studiens generalisering av resultat för de övriga företagen i branschen.  

Pålitlighet är förenat med reliabilitet och hanterar huruvida resultatet kan tillämpas vid 

flera tidpunkter (Lincoln & Guba, 1985). Vår studie har dokumenterats under processen 

för att underlätta för oss själva och kunna ge en bild av vårt arbetssätt. Därmed finns det 

en bra grund för andra att kunna återskapa studien vid andra tillfällen. Detta har även 

varit viktigt då dokumentation och presentation av arbetsgången enligt Åkerlind (2005) 

är en av reliabilitetskontrollerna utifrån den fenomenografiska forskningen. En svårighet 

med denna studie som kan påverka dess pålitlighet är det faktum att intervjuerna är 

semi-strukturerade och att intervjuguiden endast fungerat som en referenspunkt, vilket 

enligt Ryan et al. (2002) kan påverka om studien kan tillämpas igen och studiens 

möjlighet att bli replikerad. En konsekvens av detta är att ingen intervju är den andra lik 

och det har ibland varit svårt att följa intervjuguiden då respondenten svarat på flera 

frågor samtidigt. Vid sådana tillfällen har vi dock låtit denne fortsätta prata utan att 

avbryta för att då få en bättre bild av hur deras unika situation ser ut och vad de tycker 

är viktigt att lyfta fram. Ibland har respondenterna uppfattat frågorna fel, men då har vi 

kunnat förklara dem närmare för att undvika missförstånd. Som ovan nämnt har 

dokumentation och presentation gjorts för att öka möjligheterna för pålitlighet och 

replikering. Ryan et al. (2002) påpekar även att anonymitet försvårar möjligheten att 

replikera en studie. I vår studie har vi ett företag som vill vara helt anonyma, varvid det 

försvårar replikeringen något.  
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Bekräftelse är sammanbundet med objektivitet och hanterar forskarnas egna värderingar 

och hur dessa kan påverka studien (Bryman & Bell, 2007). Eftersom vår studie är av 

tydlig kvalitativ karaktär med tolkningar så är detta kriterium svårt att uppnå fullt ut. 

Emellertid har vi försökt att nå en objektiv presentation av empirin genom att presentera 

respondenternas svar utan att omarbeta de mer än nödvändigt.   

2.6 KÄLLKRITIK 

Ryan et al. (2002) tar upp betydelsen av att ha en effektiv, strukturerad och omfattande 

litteraturgenomgång i studien. Vårt arbetssätt har varit att välja ut de mest intressanta 

artiklarna med hänsyn till IIT, och sedan söka i deras referenslista på artiklar och 

rapporter som de hade refererat till. På detta sätt byggde vi upp en lista med artiklar och 

tidigare studier kring IIT. 

I studien har både primär- och sekundärkällor använts. I metod och referensram har 

sekundärkällor använts, såsom artiklar, rapporter, böcker och årsredovisningar, medan 

empiridelen främst består av primärkällor; intervjuer med företag. Svenning (2003) tar 

upp ett par grundprinciper för källkritik som kan användas vid granskning av alla slags 

källor. För det första menar Svenning (2003) att skillnaden mellan fakta, förklaringar 

och åsikter bör klargöras. Detta har varit extra viktigt att tänka på under empiridelen 

men även i de många artiklar som har lästs under studiens gång. Vi empiriinsamlingen 

har vissa respondenter klart uttryckt när det har varit deras personliga åsikter medan 

andra har bäddat in personliga åsikter i de svar de har gett. En stor del av intervjuerna är 

förklaringar, som Svenning (2003) menar innebär någon slags tolkning. Därför har vi 

fått tolka vad som är fakta och vad som är åsikter, men genom att samtidigt använda oss 

av företagens årsredovisningar har vi kunnat verifiera fakta genom att kontrollera siffror 

och innehåll i vissa poster. Den information som vi har fått fram genom våra 

primärkällor får anses till stor del vara subjektiv, men det är också det som är syftet med 

vår studie, att beskriva kontexten såsom den uppfattas av de som befinner sig i den. 

För det andra menar Svenning (2003) att informationen bör granskas efter vem som har 

skrivit den, dess ursprung, varför den är skriven och hur aktuell informationen är. Då vi 

skriver om ett ämne som har utvecklats en del under det senaste årtiondet har tidpunkten 

för artiklarnas publicering och uppdateringen av informationen på hemsidor varit viktig 
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för vår studies trovärdighet. Vi har även granskat vem som har skrivit dem eller deras 

ursprung, till exempel om artiklarna har varit skrivna av professorer från större 

universitet eller organisationer relevanta för vår studie, som IASB. Den 

sekundärinformation som har använts i studien har främst anskaffats genom databaserna 

Business Source Premier, Scopus och Google Scholar samt internethemsidor. Största 

delen av litteraturen i metoddelen består däremot mer avancerade metodböcker, 

specifikt om kvalitativa studier, för att öka kvaliteten på uppsatsen.  
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3 REFERENSRAM 

Med hänsyn till vårt syfte och val av metod har vi i detta kapitel kommit fram till den 

referensram som behövs inför analysen av vår empiri. Först förklaras IASB:s 

Föreställningsram och IAS 38. Vidare beskrivs en teori om hur bedömning under 

osäkerhet sker samt hur ekonomiska faktorer påverkar redovisningen av immateriella 

tillgångar. Avslutningsvis skildras analysmodeller av teorierna.  

3.1 VAL AV REFERENSRAM 

Eftersom den elementära utgångspunkten är redovisning har vi valt att i referensramen 

ta upp IASB:s Föreställningsram och den aktuella standarden IAS 38 som förklarar en 

del av de begrepp som uppsatsen behandlar. För att kunna svara på frågeställningen om 

vilka tumregler som förekommer, hur företagen arbetar med identifiering och motivet 

till att tumregler tagits fram/inte tagits fram behövs teorier som kan förklara hur 

människor gör bedömningar, tar beslut och handlar. Detta har resulterat i teorier om 

bedömning under osäkerhet och ekonomiska underliggande faktorer som påverkar 

redovisning av immateriella tillgångar.  

3.2 IASB:S FÖRESTÄLLNINGSRAM 

3.2.1 FRAMTAGNING  

IASB:s Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter (hädanefter 

föreställningsramen) fastlades av International Accounting Standards Committee 

(IASC) 1989 för att sedan bekräftas av det nyformade IASB 2001. En av anledningarna 

till att föreställningsramen har tagits fram är att sammanföra begrepp och principer för 

utformning av finansiella rapporter. Föreställningsramens syfte är bland annat att den 

ska var en vägledning för IASB i deras arbete med utformning av standarder. Den ska 

även vägleda normgivare, företag och revisorer i deras arbete kring IASB:s standarder. 

Syftet med de finansiella rapporterna i sin tur är att tillhandahålla information om ett 

företags finansiella ställning och resultat, samt hur förändring påverkar företagets 

ställning. Informationen ska sedan användas som underlag för intressenter i deras 
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beslutsfattande med avseende på ekonomiska frågor (IASB The Conceptual Framework, 

2010).   

3.2.2 GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDE OCH KVALITATIVA EGENSKAPER  

Utifrån föreställningsramens syfte presenteras det grundläggande antagandet samt 

kvalitativa egenskaper som de finansiella rapporterna måste uppfylla för att kunna 

uppnå syftet om beslutsfattande. Det grundläggande antagandet är fortlevnadsprincipen; 

att företaget antas drivas vidare. De primära kvalitativa egenskaperna är relevans och 

rättvisande bild (IASB The Conceptual Framework, 2010).  

Relevans innebär att information som kan påverka användarens beslut ska omfattas i 

rapporterna. Här återfinns även kravet på väsentlighet, då relevant information beror av 

dess karaktär och dess väsentlighet. Dock ses inte väsentlighet som en kvalitativ 

egenskap utan mer som en tröskelnivå, där vissa omständigheter eller en viss storlek av 

en post krävs för att informationen ska vara relevant. Rättvisande bild innebär att 

informationen inte ska vara vilseledande eller väsentligt felaktig. I denna egenskap ingår 

även att informationen ska vara fullständig, neutral samt fri från fel.  Kraven lyfter fram 

vikten av att information om transaktioner ska framställas på ett korrekt sätt och i 

enlighet med dess ekonomiska innebörd samt att information inte ska vara vinklad eller 

överdrivet försiktig. Fullständig information, inom kravet för väsentlighet, ska ges för 

att skapa tillförlitlighet (IASB The Conceptual Framework, 2010). 

För att informationen ska vara användbar behöver den vara både relevant och 

rättvisande. För att uppnå det finns fyra underliggande kvalitativa egenskaper som 

stärker de primära och kan vara till hjälp vid beslut där två alternativ ter sig lika 

relevanta och rättvisande. Dessa fyra egenskaper är jämförbarhet, verifierbarhet, 

aktualitet och begriplighet (IASB The Conceptual Framework, 2010). 

Jämförbarhet betyder att informationen ska kunna jämföras över en längre period samt 

mellan företag. En avvägning måste ibland göras mellan krav på jämförbarhet och strikt 

likformighet och enhetlighet, det är inte lämpligt att behålla redovisningsprinciper som 

inte uppfyller de övriga kvalitativa kraven bara för att den ska vara likformigt. 

Verifierbarhet innebär att andra personer med liknande kunskap ska nå samma 
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slutsatser. Aktualitet betyder att informationen ska finnas tillgänglig för beslutsfattarna i 

tid för att hinna påverka eventuella beslut. Begriplighet innebär att informationen ska 

vara lättbegriplig för en användare med rimliga förkunskaper (IASB The Conceptual 

Framework, 2010).  

Det är svårt att tillgodose alla dessa egenskaper på en och samma gång då vissa är 

motstridiga varandra. Många gånger behövs avvägningar göras för att kunna producera 

rapporterna. Avvägningar kan behöva göras mellan nytta och kostnad, kostnaden för 

information bör inte överstiga nyttan med den. I slutändan är det viktigast att syftet med 

rapporten, att tillhandahålla information för beslutsfattare, uppnås genom en balans av 

de olika egenskaperna (IASB The Conceptual Framework, 2010).  

3.2.3 TILLGÅNGAR 

Föreställningsramen definierar tillgångar, skulder och eget kapital. Definitionen av en 

tillgång bygger på väsentliga kännetecken av en tillgång och inte på specifika kriterier. 

Bedömningen görs, förutom på dess juridiska form, även på tillgångens underliggande 

ekonomiska innebörd. I föreställningsramen definieras följande:  

”En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande 

inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära 

ekonomiska fördelar för företaget i framtiden.” 

 Källa: IASB Föreställningsram, 2010 (p.49)  

En tillgång behöver inte ha fysisk form, utan kan existera såsom patent eller 

upphovsrätter, med förutsättningen att företaget har bestämmande inflytande över den. 

Dock är inte bestämmande inflytande likställt med äganderätt, det essentiella är att 

åtgärder tas för att säkerställa kontrollen över tillgången. Vanligtvis erhålls tillgången 

genom köp eller produktion men den kan även erhållas genom andra transaktioner eller 

händelser. Endast avsikten att införskaffa en vara är inte tillräcklig för att definitionen 

ska vara uppfylld. Vidare innebär betydelsen av framtida ekonomiska fördelar att en 

tillgång, direkt eller indirekt, bidrar till en inströmning av likvida medel till företag. 

Detta kan ske genom exempelvis användning i produktion, byten, reglering av en skuld 

eller utdelning till företagets ägare (IASB Föreställningsram, 2010).  
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När definitionen för en tillgång är uppnådd kommer frågan om när den skall redovisas. I 

föreställningsramen definieras följande: 

”En tillgång skall redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de 

framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillföras företaget och när 

anskaffningskostnaden eller värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt.”  

Källa: IASB Föreställningsram, 2010 (p. 89) 

Formuleringen sannolikt beror bland annat på den osäkerhet som finns i omvärlden, 

denna osäkerhet bedöms utifrån tillgänglig information vid tidpunkten för upprättandet 

av de finansiella rapporterna. Om det är osannolikt att ett inflöde kommer ske, det vill 

säga att ekonomiska fördelar inte tillförs företaget, ska kostnadsföring göras (IASB 

Föreställningsram, 2010).  

3.3 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

En immateriell tillgång är en tillgång som varken har fysisk form eller är monetär, vilket 

fastslås i punkt 8 IAS 38 Immateriella tillgångar. Exempel på immateriella tillgångar är 

programvaror, patent, upphovsrätter, filmer, kundregister, diverse avtal med mera. 

Standarden kräver att vissa kriterier är uppfyllda innan en immateriell tillgång redovisas 

i rapporten över finansiell ställning (IASB IAS 38, 2010).  

3.3.1 KRITERIER 

Först och främst måste de immateriella tillgångarna uppfylla kriteriet för en tillgång i 

enlighet med föreställningsramen. Vidare står det formulerat i IAS 38 att 

”identifierbarhet, kontroll över tillgången samt förekomst av framtida ekonomiska 

fördelar” (IASB IAS 38, 2010, p. 10) behövs för att definitionen ska vara helt uppfylld. 

Om detta inte uppnås kostnadsförs utgiften istället. Med identifiering menas att en 

immateriell tillgång ska vara avskiljbar. Den ska vara avskild från övriga objekt, det ska 

gå att sälja, överlåta eller hyra ut. Även om en immateriell tillgång inte är direkt 

avskiljbar kan samma effekt nås genom avtal eller juridiska rättigheter. Med kontroll 

avses att det går att garantera att ekonomiska fördelar tillkommer företaget. Normalt 

uppkommer kontroll utifrån juridiska rättigheter, men det kan även uppstå genom 
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kunskap om en specifik marknad eller teknik som ingen annan har. Begreppet framtida 

ekonomiska fördelar kan inbegripa både intäkter från försäljning och 

kostnadsbesparingar som sker vid användning av tillgången (IASB IAS 38, 2010).  

3.3.2 INTERNT UPPARBETADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Ovanstående kriterier tillämpas och ter sig olika beroende på hur den immateriella 

tillgången har tillkommit företaget. Det kan ske bland annat genom separata förvärv, 

anskaffning som del av ett rörelseförvärv eller genom intern upparbetning. Det finns 

internt upparbetad goodwill och internt upparbetade immateriella tillgångar. Standarden 

säger att goodwill som är internt upparbetad inte får redovisas som en tillgång, eftersom 

den inte uppnår kriteriet att vara en identifierbar resurs då den inte är avskiljbar (IASB 

IAS 38, 2010). Vi kommer i studien fokusera på hur kriterierna används för IIT. För IIT 

skapar kraven ibland en viss problematik och svårighet i bedömning. Svårigheten ligger 

i att; (1) identifiera om och när det existerar en identifierbar tillgång som väntas ge 

framtida ekonomiska fördelar, samt (2) kunna bestämma anskaffningsvärdet på 

tillgången (IASB IAS 38, 2010).  

För att underlätta bedömningen delar standarden upp det interna arbetet i olika faser: 

forskning och utveckling. Utgifter hänförda till forskningsfasen ska kostnadsföras när 

de uppkommer och får inte redovisas som en tillgång. Utgifter hänförda till 

utvecklingsfasen ska redovisas som en immateriell tillgång om de uppfyller samtliga 

kriterier i punkt 57 IAS 38: 

a) ”Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella 

tillgången så att den kan användas eller säljas. 

b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och 

använda eller sälja den. 

c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella 

tillgången. 
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d) Företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera 

sannolika framtida ekonomiska fördelar. Företaget kan bland annat 

påvisa att det finns en marknad för det som produceras med den 

immateriella tillgången eller för den immateriella tillgången som sådan, 

eller, om tillgången är avsedd att användas internt, dess användbarhet. 

e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 

fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella 

tillgången. 

f) Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är 

hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling.” 

Enligt punkt 61 IAS 38 kan företag styrka sina resurser och intentioner genom att visa 

affärsplaner för tekniska, finansiella och andra nödvändiga resurser, likaså kan ett 

lånelöfte stödja ett företags handlingar. De flesta företag kan hämta uppgifter i sina 

ekonomisystem om nedlagda utgifter för IIT, såsom löner, utgifter för licenser och 

utveckling av programvara enligt punkt 62 IAS 38. Vid redovisning av IIT utgörs 

anskaffningsvärdet av direkt hänförbara utgifter som uppkommer efter att alla 

definitioner och krav är uppfyllda. Det är förbjudet att tillgångsredovisa utgifter som 

tidigare kostnadsförts. Det är även, enligt punkt 63 IAS 38, förbjudet att 

tillgångsredovisa varumärken, utgivningsrätter, kundregister och liknande poster som 

upparbetas internt, eftersom de inte kan avskiljas och därmed inte heller identifieras 

(IASB IAS 38, 2010). Avslutningsvis visas en sammanfattning av de kriterier och krav 

som finns beskrivna i IAS 38 om IIT i Figur 1. Figuren är sedan ett underlag för analys.  
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FIGUR 1. BESKRIVNING AV KRAV OCH KRITERIER FÖR IIT UTIFRÅN IAS 38.  

3.4 TEORI OM BEDÖMNINGAR UNDER OSÄKERHET 

Redovisning av IIT är, som nämnts i inledningskapitlet, ett område där det råder stor 

osäkerhet kring tillvägagångssättet. De bedömningar som görs vid identifiering av IIT, 

till exempel beräkningen av sannolika framtida ekonomiska fördelar, sker till stor del 

under osäkerhet då sannolikheten enligt IASB Föreställningsram (2010) beror på 

tillgänglig information vid tillfället. Bedömning under osäkerhet är en företeelse som 

bland annat har studerats av Kahneman och Tversky (1982) i boken ”Judgment under 

uncertainty; Heuristics and Biases”. Författarna visar att människor förlitar sig på vissa 

metoder (heuristics) som förenklar bedömningsprocessen av sannolikheter, frekvens och 

prognostisering, vilket kan hänföras till hur tumregler används. Kahneman och Tversky 

(1982) identifierade tre metoder: representation, tillgänglighet samt anpassning och 

Fysisk form eller monetär? 

Nej Ja 

Avskiljbar? 

Ja 

Nej Går det att avskilja juridiskt? 

Ej IIT 

Ja Nej 

Är det tekniskt möjligt att färdigställa? 

Finns en avsikt att färdigställa? 

Finns förutsättningar för att 

använda eller sälja? 

Ej IIT 

Kan företaget påvisa sannolika 

framtida ekonomiska fördelar? 

Finns resurserna som 

krävs för att fullfölja? 

Kan företaget beräkna de 

hänförliga utgifterna? 

Om ja på alla 
frågor 

Om nej på 
någon fråga 

Identifierat en 

IIT 

Ej IIT 



25 

 

förankring. Metoderna har underliggande processer, till exempel matchning av 

karaktärsdrag eller mönster samt framplockning ur minnet. Dessa används inte endast 

till komplexa problem utan även till intuitiva svar på de enklaste frågorna om 

sannolikhet, frekvens och prognostisering (Gilovich & Griffin, 2002). Vid användning 

av dessa metoder kan dock ett antal systematiska felberäkningar eller snedvridningar 

(bias) av resultat uppstå på grund av fel användning. På vilka sätt dessa felaktigheter 

kan uppstå tas upp under respektive metod. Alla bias behandlas inte då de har en 

anknytning till statistik och är därmed inte relevanta för vår studie. I Gilovich et al. 

(2002) är två av metoderna; representation samt anpassning och förankring, ersatta av 

andra begrepp. För vår studie ger Kahneman och Tverskys originalbegrepp från 1982 

tillräckligt förklaringsvärde och därför kommer dessa att användas. I Tabell 2 

sammanfattas denna teori och i avsnitt 3.6 ”Analysmodeller” i Figur 4 kopplas teorin till 

identifieringen av IIT.  

3.4.1 REPRESENTATION 

Enligt Kahneman och Tversky (1982) används representationsmetoden när människor 

gör bedömningar av typen till vilken grad A representerar B, eller till vilken grad A 

liknar B. Ibland ställer dock människor beräkningar av sannolikhet och liknelser som 

motsvarigheter till varandra (se bias 1). Detta kan leda till felaktiga bedömningar då 

liknelser inte påverkas av vissa regler som sannolikhetsberäkning bör påverkas av. Som 

presenterats i avsnitt 3.3 ”Immateriella tillgångar”, ska en immateriell tillgång uppfylla 

kravet på en tillgång enligt föreställningsramen och kraven enligt punkt 10 IAS 38 för 

att kunna uppfylla definitionen av en immateriell tillgång. För att en utvecklingsutgift 

ska vara en IIT krävs att ytterligare krav uppfylls. De bedömningarna som görs enligt 

den här metoden är om en utvecklingsutgift (A) representerar, eller liknar, en tillgång 

(B).  

Kahneman och Tversky (1982) tar upp två bias, så kallade avvikelser från 

grundläggande beräkningsregler inom sannolikhetslära och normativ beslutsteori
5
 

(Gilovich & Griffin, 2002), som kan leda till felaktiga bedömningar vid fel användning 

av representationsmetoden.  

                                                             
5
 I normativ (preskriptiv) beslutsteori är beslutsfattaren en rationell och välinformerad person som fattar 

rätt beslut genom att identifiera hur man gör det på bästa sätt (Hansson, 2005).  
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1) Ingen hänsyn tagen till tidigare kända sannolikheter: Människor tar inte hänsyn 

till sannolikheter som de känner till sedan tidigare. Den här avvikelsen påverkar 

inte liknelser, men påverkar sannolikhetsbedömning. I tidigare studier som 

Kahneman och Tversky (1973) har gjort, har det visat sig att människor 

ignorerar tidigare kända sannolikheter när annan information, som inte tillför 

något till bedömningen, ges. Dock används tidigare kända sannolikheter korrekt 

när ingen annan övrig information ges. Ett exempel från Kahneman och Tversky 

(1973) är en testperson som ska bedöma om ett antal personer i en grupp är 

ingenjörer eller advokater. Testpersonen får veta att 70 procent av personerna i 

gruppen är ingenjörer och 30 procent advokater. Till det får testpersonen även en 

beskrivning av personerna i gruppen. Trots att den extra informationen om 

personerna inte tillför något till sannolikhetsbedömningen blev testpersonen 

påverkad av den och tog ingen hänsyn till den kända sannolikheten om 70/30. 

Istället blev den totala bedömningen 50/50, vilket indikerar att snedvridningen 

av resultatet beror på att testpersonen bedömde sannolikheten genom att likna 

personbeskrivningen med vad som stereotypt liknar en advokat respektive 

ingenjör. Testpersonen likställde alltså liknelser och sannolikhetsbedömning.   

2) Ingen hänsyn tagen till förutsägbarhet: Inom normativ beslutsteori sägs det att 

en beskrivning som egentligen inte bidrar med någon information, inte kan leda 

till några förutsägbara resultat. Detta kallas för regeln om otillräckliga skäl 

(Hansson, 2005). Dock har studier av Kahneman och Tversky (1973) visat att 

intuitiva bedömningar bryter den regeln om informationen beskrivs fördelaktig, 

vilket betyder att bedömaren inte visar hänsyn till faktorer som påverkar 

förutsägbarheten. Ett exempel som nämns av Kahneman och Tversky (1982) är 

bedömningen av ett företags framtida vinster. Ett och samma företag beskrivs på 

ett fördelaktigt sätt och på ett medelmåttigt sätt. En person som bedömer 

vinsterna utifrån den mer fördelaktiga beskrivningen kommer ge en positivare 

syn på de framtida vinsterna, samtidigt kommer personen ge en medelmåttig syn 

på vinsterna utifrån den medelmåttiga beskrivningen. Om en bedömning enbart 

görs i termer av hur förmånlig beskrivningen är, kommer ingen hänsyn att tas till 

huruvida informationen är tillförlitlig eller ej. Hänsyn kommer inte heller att tas 

till huruvida informationen är relevant underlag för att prognostisera resultat. 
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Om beskrivningarna inte ger någon riktig information om framtida vinster borde 

egentligen samma resultat nås för båda beskrivningarna.  

3.4.2 TILLGÄNGLIGHET 

Kahneman och Tversky (1982) menar att människor bedömer frekvensen eller 

sannolikheten av något genom att minnas händelser, tillfällen eller exempel. Ett av de 

svårare kriterierna att uppfylla för en tillgång är sannolikheten av framtida ekonomiska 

fördelar (se avsnitt 3.2.3 ”Tillgångar”). Sannolikheten beräknas under osäkra 

förhållanden enligt IASB Föreställningsram (2010), där tillgänglig information vid den 

aktuella tidpunkten tas i beaktning. Tillgänglig information kan till exempel bestå av 

uppfattningar om risk, marknadsundersökningar, eller data på antal lyckade eller 

misslyckade IIT. Det uppstår även här snedvridning av resultat när bedömare förlitar sig 

på tillgänglighetsmetoden: 

1) Snedvridning på grund av återanvändning av exempel: Kahneman och Tversky 

(1982) menar att om ett exempel är bekant, väl detaljerat, utmärkande eller har 

förekommit nyligen kommer det att påverka bedömningen av frekvens eller 

antal. Enligt Kahneman och Tversky (1973) kommer bedömningen av 

frekvensen eller antalet av något vara större om bedömaren känner igen 

exemplet. 

2) Snedvridning på grund av sökningsfunktionens effektivitet: Kahneman och 

Tversky (1982) menar att olika sökningsfunktioner i hjärnan behövs och 

används för att kunna göra en bedömning. Bedömning genom tillgänglighet 

påverkas av om det är lättare eller svårare att söka efter vissa resultat på grund 

av tidigare kunskap, associering, eller relatering till kända kontexter.  
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3.4.3 ANPASSNING OCH FÖRANKRING 

Enligt Kahneman och Tversky (1982) sker vissa bedömningar utifrån ursprungliga 

värderingar eller normer där anpassningar görs för att generera ett slutgiltigt resultat. 

Denna princip kallas för förankring och kan orsaka snedvridning då anpassningarna ofta 

är otillräckliga. En bias som kan uppstå är att bindande händelser blir överskattade och 

åtskiljande händelser blir underskattade. Metoden anpassning och förankring hamnar 

utanför ramarna för denna studie, varvid den inte kommer förklaras eller användas 

vidare.  

Metod Bedömning  Faktorer som påverkar bedömningen 

Representation Om A tillhör B  Ingen hänsyn tagen till tidigare kända 

sannolikheter 

 Ingen hänsyn tagen till 

förutsägbarhet 

Tillgänglighet Frekvens/sannolikhet 

av en händelse 

 Snedvridning på grund av 

återanvändning av exempel 

 Snedvridning på grund av 

sökningsfunktionens effektivitet 

Anpassning och 

förankring
6
 

Numerisk bedömning  Snedvridning på grund av bedömning 

av förbindande och åtskiljande 

händelser 

TABELL 2. SAMMANFATTNING AV TEORIN OM BEDÖMNINGAR UNDER OSÄKERHET.  

3.5 EKONOMISKA FAKTORER SOM PÅVERKAR REDOVISNINGEN AV 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Många studier kring teorier om val av redovisningsmetod tenderar att fokusera på 

agentteorins informationsasymmetri och agentkostnader, och hur kapitalmarknadens 

prissättning på företaget påverkar val av redovisningsmetod (Dedman, Mouselli, Shen, 

& Stark, 2009; Watts, 1992). Wyatt (2005) utgår från ett nytt perspektiv i artikeln 

”Accounting Recognition of Intangible Assets: Theory and Evidence on Economic 

                                                             
6
 Kommer fortsättningsvis inte att användas. 
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Determinants” och undersöker hur ledningen i ett företag tar redovisningsbeslut om 

immateriella tillgångar genom att ta hänsyn till företagets underliggande ekonomiska 

faktorer.  

Wyatt (2005) ställde upp tre hypoteser som prövades på australiensiska företag. Hon 

konstaterade följande: 

1) Det fanns en positiv relationen mellan stark teknologisk utveckling och 

redovisningen av immateriella tillgångar. Med stark teknologisk utveckling 

menas att det finns vinstpotential i det som företaget utvecklar. De företag som 

hade starka teknologiska utvecklingsplattformar hade mer incitament att 

investera och samlade på sig mer immateriella tillgångar. Ledningen i dessa 

företag var mer villiga att rapportera immateriella tillgångar. 

2) Det fanns en negativ relation mellan den teknologiska utvecklingscykeln och 

redovisningen av immateriella tillgångar. En kortare cykel resulterade i fler 

investeringar i immateriella tillgångar. En kortare cykel innebar också kortare tid 

till inflöde av pengar och mindre risk för att tillgången skulle bli gammal. 

Ledningen i företag med korta teknologiska cykler var mer benägna att redovisa 

immateriella tillgångar.  

3) Den sista hypotesen rörde kontroll av immateriella tillgångar och avsaknaden av 

kontrollen. Det fanns en positiv relation mellan företagets förmåga att fånga upp 

förväntade kassaflöden (kontroll) och redovisningen av immateriella tillgångar. 

Ledningen var mer benägen att redovisa immateriella tillgångar när (a) 

teknologin var komplex, (b) det fanns publik information om företagets 

investeringar, och (c) företaget i högre grad var engagerad i innovation och rent-

seeking
7
.  

 

Dessa tre ekonomiska underliggande faktorer; stark teknologisk utveckling, kort 

teknologisk cykel och förmågan att fånga upp förväntade kassaflöden, har alltså en 

inverkan på hur benägen ledningen är att redovisa immateriella tillgångar. I Figur 2 ses 

en förenkling av Wyatts teorimodell.  

                                                             
7
Rent-seeking innebär att man försöker ta del av ekonomiska fördelar genom att manipulera ekonomiska 

och juridiska förutsättningar (Krueger, 1974). Den engelska termen används även i det svenska språket.  
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FIGUR 2. OMARBETAD FIGUR AV ”FIGURE 1-OVERVIEW OF THE THEORETICAL 

FRAMEWORK” (WYATT, 2005, S. 971). SE BILAGA 3 FÖR KOMPLETT FIGUR. 

Wyatts (2005) teori och tankarna bakom den ligger till grund för en egen modell om 

bakomliggande faktorer, se Figur 5. Wyatt kom fram till vilka faktorer som leder till 

benägenhet att redovisa immateriella tillgångar, medan vår avsikt istället är ta reda på 

vilka faktorer som påverkar tillkomsten/tillgängligheten av tumregler kring IIT i 

branschen konsumentvaror och -tjänster.  

3.6 ANALYSMODELLER 

För att kunna analysera den införskaffade empirin ska vi använda den referensram som 

presenterats i ovanstående kapitel. Referensram, empiri och analys är alla uppförda 

utifrån vår frågeställning. I enlighet med fenomenografisk analysmetod har empirin 

kategoriserats i olika grupper. Vid analysen används referensramen för att utforska 

relationer inom empirin, och relationer mellan empiri och referensram. För att kunna 

analysera empirin med hjälp av referensramen har vi framställt omarbetade modeller 

utifrån existerande teorier för att sedan kunna koppla ihop respektive referens till varje 

fråga i frågeställningen. I Figur 3 visas den huvudsakliga indelningen av vilken referens 

som ska användas för att analysera respektive fråga. Analysen leder sedan till ett utfall 

Företagets bakomliggande ekonomiska faktorer 

1) Stark 

teknologisk 

utveckling 

2) Kort 

teknologisk 

cykel 

3) Kontroll av 

immateriella 

tillgångar 

3a) 

Komplex 

teknologi 

3b) 

Tillgänglig 

info om 

företagets 

investeringar 

3c) Företaget 

är engagerat i 

innovation och 

rent-seeking 

Positiv relation mellan faktor och redovisning av 

immateriella tillgångar 
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som i sin helhet ska beskriva relationer av företeelser och omständigheter, och därmed 

bidra till att beskriva kontexten i branschen. 

         

 

FIGUR 3. UPPLÄGG AV ANALYS UTIFRÅN REFERENSRAM OCH FRÅGESTÄLLNING. 

Teorin om bedömning under osäkerhet kan förklara hur tumregler kan vara ett sätt att 

handskas med osäkerheten som kan uppkomma vid identifieringen av IIT. Vi har valt att 

fokusera på representationsmetoden och tillgänglighetsmetoden inom denna teori. 

Identifieringen av IIT kan ske genom att använda tillhörighet/liknelse med hjälp av 

representationsmetoden samt bedöma sannolikheten att en IIT uppstår genom 

tillgänglighetsmetoden. Utifrån denna teori vill vi identifiera vilka tumregler i empirin 

som hamnar under respektive metod och hur dessa används för att bemöta osäkerheten i 

bedömningen. Denna teori kommer även att användas vid analysen av vilken 

uppfattning branschen har om existerande regelverk. Regelverken påverkar hur 

företagen arbetar med identifieringen, vilket kan förklaras av teorin om bedömningar 

under osäkerhet. I Figur 4 visas en analysmodell över teorin om bedömningar under 

osäkerhet.  

Bedömning under 

osäkerhet. 

Vilka tumregler 

förekommer? Hur arbetar 

företagen med identifiering? 

Ekonomiska faktorer som 

påverkar redovisningen. 

 

Vad är motivet till att 

tumregler har tagits 

fram/inte tagits fram? 

Referensram Frågeställning 

Föreställningsramen och 

IAS 38. 

 

Vilken uppfattning har 

branschen om existerande 

regelverk? 
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FIGUR 4. ANALYSMODELL – TEORI OM BEDÖMNINGAR UNDER OSÄKERHET.  

För analys av frågan om branschens uppfattningar om regelverken används även 

föreställningsramen och IAS 38. Empirin hänvisar tillbaka till IAS 38 vid flera tillfällen 

och det är möjligt att relatera och jämföra vad som står i standarden mot vad empirin 

uppvisar. I analysen kommer vi att utgå från Figur 1 som är framtagen i avsnitt 3.3.2 

”Internt upparbetade immateriella tillgångar”.  

Teorin om ekonomiska faktorer som påverkar redovisningen av immateriella tillgångar 

är anpassad för att analysera frågan om de bakomliggande motiven till varför ett företag 

har tagit fram/inte tagit fram tumregler. Eftersom teorin bygger på att det finns faktorer 

som påverkar företagets benägenhet att redovisa immateriella tillgångar kan det betyda 

att det finns faktorer eller motiv till varför företagen vi studerar har valt att ha/inte ha 

tumregler kring IIT. Företagens motiv kan påverkas av principerna och kriterierna i 

Bedömning under osäkerhet 
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existerande regelverk varvid även föreställningsramen och IAS 38 används i analysen. 

Vi har omarbetat Wyatts (2005) teori till en analysmodell där faktorer påverkar 

företagen i sitt val att använda tumregler eller inte. Figur 5 visar vår omarbetade modell 

och rutorna ska sedan i analysen fyllas i med hjälp av empirin. 

 

FIGUR 5. ANALYSMODELL – BAKOMLIGGANDE EKONOMISKA FAKTORER.  

  

Företagets bakomliggande ekonomiska faktorer 

Faktor 1  Faktor 2  

Existensen av tumregler  

 

Faktor 3  Faktor 4  
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4 EMPIRI 

Följande kapitel presenterar den empiri vi har erhållit genom intervjuer under studien. 

Först skildras en kort beskrivning av branschen, sedan presenteras svaren från alla 

intervjuerna utifrån vår frågeställning. Indelningen är tumregler, uppfattning om 

existerande regelverk och motiv.  

4.1 BRANSCHEN KONSUMENTVAROR OCH -TJÄNSTER  

Vi har intervjuat företag inom branschen konsumentvaror och -tjänster
8
. Det är företag 

med varor och tjänster som är ämnade att köpas och användas av konsumenter 

(Nationalencyklopedin, 2012c). Branschen är till stor del vad som tidigare betecknades 

sällanköpsvarubranschen enligt Dagens Industri (2012). Inom sällanköpsvarubranschen 

finns bland annat huvudgrupperna fritidsvaror och hemutrustning. Inom 

konsumentvaror och -tjänster kan även gruppen dagligvaror ingå 

(Nationalencyklopedin, 2012e). Totalt har åtta företag intervjuats, se avsnitt 2.3.2 

”Urval”, och alla dessa är börsnoterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, antingen på 

Large Cap eller på Mid Cap. Hälften av företagen har börsintroducerats under senare 

delen av 2000-talet medan den andra hälften har en längre historia på börsen. De IIT 

som dessa företag har är: aktiverade utgifter för system (såsom utveckling och 

implementering av affärssystem), internt utvecklade programvaror och plattformar, samt 

utgifter för IT-utveckling.
9
 Andel IIT av balansomslutningen är under tre procent i alla 

företag utom ett, som har sex procent. Som nämnts i metodkapitlet benämns inte 

företagen med namn i empiribeskrivningen, utan de har blivit numrerade utan inbördes 

ordning. Dels på grund av studiens syfte att beskriva branschen, men även för att 

företagen har uttryckt en önskan om att inte bli utpekade på något sätt. Denna 

behandling stämmer överens med den fenomenografiska analysmetoden om att studera 

en grupp och inte individer.  

 

 

                                                             
8 Enligt Dagens Industris (2012) indelning. 
9
 (Axfood AB, 2010), (Bilia AB, 2010), (BioGaia AB, 2010), (CDON Group AB, 2010), (Duni AB, 

2010), (Företag X AB, 2010), (Modern Times Group MTG AB, 2010) (TradeDoubler AB, 2010) 
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4.2  TUMREGLER 

Med detta avsnitt ämnar vi presentera vilka tumregler eller liknande hjälpmedel som 

företagen har för att identifiera IIT. Vi har fokuserat på hur de använder sig av 

tumregler för att tolka och använda punkt 57 IAS 38, men tumreglerna har även gällt 

andra delar kring identifieringen. Med tumregler menar vi både det formella, såsom 

policyer och handböcker, och det informella, som implicita och explicita rutiner. Under 

detta avsnitt ryms även en beskrivning av tumreglerna: hur ofta de används, hur ofta de 

revideras samt vem som har ansvaret för dem.  

4.2.1 FORMELLA 

I fyra företag finns det formella hjälpmedel, alltså hjälpmedel som finns nedskrivna och 

som har tagits fram av företagen. De hjälpmedel de använder är handböcker och egna 

kriterier. Gemensamt för dessa är att de bygger på och överensstämmer med IAS 38.  

HANDBÖCKER 

Företag 1 använder sig av en finansmanual, där det står vilka kriterier som ska uppfyllas 

för att aktivering ska vara möjlig. Manualen är något tydligare än punkt 57 IAS 38 och 

redovisningschefen är ansvarig för den. Manualen omarbetas vid behov men 

intervjupersonen poängterar att risken med en finanspolicy kan vara att den bara ligger. 

Eftersom mycket nytt sker inom redovisningen, med lagar och regler, är det lätt att den 

interna policyn släpar efter, den behöver uppdateras kontinuerligt för att vara aktuell. 

Företag 2 har knappt någon IIT men i deras redovisningshandbok står det beskrivet hur 

de skulle gå tillväga ifall det skulle bli aktuellt. I handboken beskrivs redovisningen 

överlag och den är implementerad i alla dotterbolag i koncernen. Riktlinjerna i 

handboken rörande IIT påminner om IAS 38, med relevanta punkter tagna från 

standarden. Ibland är det direktcitat från standarden för att det är det lättaste sättet att 

beskriva något korrekt. Handboken är relativt generellt hållen och respondenten tror att 

den kan behöva utvecklas och att den då ska bli mer detaljerad. Tanken är att personalen 

ska kunna slå upp hur de ska redovisa, till exempel om något ska skrivas av på tre eller 

tio år. Enkla och konkreta frågor ska kunna besvaras genom att titta i handboken så att 

personalen slipper göra bedömningarna själva, vilket i sin tur gör att arbetet blir mer 
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effektivt i företaget. Företaget vill att reglerna ska användas över hela koncernen och att 

de ska vara lättanvända. Dotterbolagen skulle inte kunna göra sina egna modeller eller 

liknande. Flera personer är involverade i utvecklingen av redovisningshandboken, bland 

annat respondenten. Den växer fram efter hand men i och med introduceringen av IFRS 

2005 gjordes mycket om. Annars ser de över handboken årligen även om det främsta 

arbetet sker vid antagning av nya standarder.  

Företag 3 har en handbok som innehåller principer som följer IAS 38 men som är 

anpassade för företaget. Den ska ge klara och tydliga riktlinjer som ska göra den lätt att 

följa. Exempel på riktlinjer är beskrivning på vad som är en förstudie samt vad som ska 

kostnadsföras och vad som ska aktiveras. Som komplement till handboken har företaget 

även ett aktiveringsråd, som tar vid när det finns otydligheter. I rådet finns både IT-

avdelningen och redovisningsavdelningen representerade. Vidare beskriver 

respondenten att även storleken spelar roll och att de inte aktiverar obetydliga poster. På 

frågan om det finns något specifikt mått på detta, säger denne att det inte finns, utan att 

det är en bedömningsfråga. Däremot nämndes att ett alternativ vore att jämföra med 

storleksmåtten för materiella tillgångar, vilka är väldigt låga. Policyerna i handboken 

har funnits sedan företaget bildades och revideras årligen. Handboken är utformad av 

koncernekonomiavdelningen och finns elektroniskt. Det finns en ansvarig till varje 

dokument som ska förvalta, uppdatera och korrigera den för att sedan publicera en ny 

version om det behövs. Handboken är fylligare och mer exakt än vad själva 

redovisningsprinciperna som presenteras i årsredovisningen är. Därför blir det lättare att 

arbeta utifrån handboken, säger respondenten. Inom vissa områden har de brutit ned 

ännu mer detaljerat, men det gäller inte för immateriella tillgångar, utan mer för 

materiella. Vid frågan om hur de gör för att bedöma sannolika ekonomiska fördelar får 

vi svaret att det för det mesta handlar om ett ställningstagande, men att det oftast redan 

finns en förstudie och ett behov.  

EGNA KRITERIER  

Företag 4 har tagit fram sex egna kriterier som krävs för att aktivering ska ske. Vid en 

jämförelse mellan kriterierna i punkt 57 IAS 38 och företagets egna uppsatta kriterier 

anser intervjupersonen att deras är bättre. Företagets kriterier är att (1) det ska vara ett 

avskilt separat eget projekt, (2) det ska leda till ett konkret resultat (och inte bara 
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underhåll), (3) det ska ge ny funktionalitet (som gör att de kan höja volymen eller 

priset), (4) projektet ska vara av en viss (väsentlig) storlek, (5) inga permanent anställda 

aktiveras, och (6) tillgången ska ha en viss, minst treårig, ekonomisk livstid, annars är 

det löpande underhåll anser dem. Vid frågan om det finns någon specifik storlek på 

ovanstående regler fick vi svaret att det mest handlar om en bedömningsfråga. Ett sätt 

kan vara att ställa det i förhållande till övrig kostnadsmassa, och huruvida storleken på 

den påverkar helheten. Till exempel om rörelsekostnader exklusive avskrivningar är 40 

miljoner, så är fem miljoner en siffra som påverkar, medan en halv miljoner varken gör 

av eller till. Vid en mindre summa riskerar företaget inte att lämna vilseledande 

information oavsett hur bedömningen blir. Vidare påpekar respondenten att även 

revisorn har ett materialitetskrav när de granskar, alltså hur stor posten måste vara för 

att den ska vara av vikt. Ovan beskrivna kriterier har funnits i företaget en tid men i 

olika utsträckning. Men här förtydligar intervjupersonen att en CFO eller 

redovisningsansvarig kan sätta sin egen prägel på dem även om det formellt sett är 

oföränderliga redovisningsprinciper.  

4.2.2 INFORMELLA  

De företag som inte har några nedskrivna formella tumregler har olika aspekter som de 

anser är viktiga att ta hänsyn till. Vi har delat in de informella reglerna i företag som har 

ett krav på att IIT ska var värdehöjande samt företag som gör bedömningar utifrån 

implicita rutiner.  

VÄRDEHÖJANDE 

Den huvudsakliga policyn i Företag 5 är att följa IFRS. Dock säger respondenten att 

många av deras små dotterbolag inte kan IFRS alls och ofta kontaktar respondenten för 

att få råd. Vidare har företaget skickat ut några riktlinjer men de bygger egentligen 

främst på egenskapen att ett projekt ska vara ”värdehöjande”. Intervjupersonen säger att 

de brukar använda kvartalsrapporterna för funderingar och tankar kring aktivering. 

Rapporterna skapar en deadline och motverkar att företaget aktiverar i efterhand, kvartal 

fyra kan inte överstiga kvartal tre allt för mycket, och därmed får företaget kontroll på 

projekten. Respondenten anser att de riktlinjer som finns generellt för aktivering inte 

riktigt täcker deras verksamhet. Intervjupersonen anser att det är svårt att skapa exakta 
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riktlinjer över vad som kan aktiveras eftersom de är ett växande företag med konstant ny 

teknik och utveckling. Därför är det svårt att skapa en guide som fungerar både idag och 

i framtiden.  

IMPLICITA RUTINER  

Företag 6 tar upp frågan om internt upparbetade immateriella tillgångar varje kvartal för 

att undgå överraskningar vid årets slut men bortsett från det finns inga tumregler. Vid 

varje kvartal görs en motivering för hur projekten ska redovisas och varje halvår 

diskuteras det med revisorn. Det är respondenten och VD:n som främst hanterar 

aktivering även om det finns medarbetare som hjälper till. Respondenten presenterar 

motiveringen för aktivering, eller icke-aktivering, då denne har mest detaljkunskap.  

Företag 7 låter ett av dotterbolagen sköta aktiveringen av utvecklingskostnaderna i 

företaget. Sedan kontrollerar koncernen och jämför vad som är rimligt gentemot vad de 

aktiverat tidigare år. Det är controllern på dotterbolaget som tar de flesta beslut kring 

aktivering. Denne utgår från tolkningar av redovisningsregler men har inga tumregler 

eller andra hjälpmedel. De anser att det viktiga är att ge en rättvisande bild och anser då 

att reglerna är ganska klara. Vid behov kan de ta hjälp och diskutera frågor med sina 

revisorer.  

Företag 8 använder inga formella tumregler i sitt arbete och respondenten säger att 

eftersom de är ett börsbolag följer de IFRS. De anser att det är lätt för intressenter att 

kontrollera i årsredovisningen och att företaget skriver öppet i årsredovisningen hur de 

hanterar sina immateriella tillgångar. Respondenten anser att det måste vara svårt att ha 

tumregler och då främst för att beräkna framtida fördelar.  

SAMMANSTÄLLNING 

Alla företag följer självklart IFRS, men utöver IFRS finns formella eller informella 

tumregler. De formella har företagen själva nämnt som hjälpmedel, medan de 

informella har identifierats av oss utifrån vad företagen har beskrivit. I Tabell 3 visas en 

sammanställning över företagen och huruvida de har formella eller informella 

tumregler.   

 



39 

 

Företag  Formella  Informella 

Företag 1 Finansmanual  

Företag 2 Handbok  

Företag 3 Handbok  

Företag 4 Egna kriterier  

Företag 5  Värdehöjande 

Företag 6  Implicita rutiner   

Företag 7  Implicita rutiner   

Företag 8   Implicit rutiner 

TABELL 3. SAMMANSTÄLLNING AV FÖRETAGENS TUMREGLER. 

4.2.3 ARBETSSÄTT 

Här presenteras hur företagen arbetar med identifieringsprocessen av IIT. Vi har delat in 

detta i praktisk användning och dokumentation av arbeten och processer.  

 PRAKTISKT 

Respondenten i Företag 1 anser att de kan påvisa att projektet ger ekonomiska fördelar 

då det kommer skapa förenklingar för företaget internt och underlätta 

konsolideringsprocessen av räkenskaperna. Att beräkna hänförliga utgifter är relativt lätt 

för dem då extern personal som tas in lätt värderas genom fakturor och i de fall tid är 

den enda aspekten blir det inga oklarheter. Däremot nämns att tveksamheter kan 

uppkomma när intern personal är inblandad, då det kan vara svårt att hålla reda på hur 

mycket tid den personen lägger ned på ett visst projekt. Enligt punkt 57 IAS 38 ska ju 

allt som rör utvecklingen aktiveras, både det interna och externa, säger respondenten.   

Företag 2 har idag ingen stor andel IIT. De har haft lite tidigare som finns kvar men de 

har inte aktiverat något internt arbete de senaste åren. Företaget kostnadsför eventuella 

inlärningsprocesser som kan vara kopplade till inköpen. Intervjupersonen säger att det 

inte är förbjudet att aktivera, men att de inte arbetar på det sättet. Vid eventuell 

aktivering säger respondenten att det ibland finns gråzoner, till exempel om något ska 

vara underhåll eller självständigt, och då får de diskutera det hela. När företaget sätter 

upp ett projekt diskuterar de huruvida det ska kostnadsföras löpande eller inte. De har 

ekonomichefer som är medvetna och uppmärksamma på vad som pågår i företaget. 
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Ekonomicheferna är med och diskuterar och har ansvaret för att ta upp eventuella frågor 

som uppkommer.  

Respondenten i Företag 3 beskriver att de har ett projektråd som ger ”input” till 

företagsledningen/styrelsen huruvida ett projekt ska genomföras eller ej, och utifrån det 

landar frågan sedan hos aktiveringsrådet för vidare diskussion om eventuell aktivering. I 

aktiveringsrådet diskuteras varje projekt och eventuella oklarheter. För det mesta är det 

aktiverbart enligt respondenten, men små bekymmer och frågor behöver diskuteras, 

såsom tidpunkt för aktivering och avskrivningstid. I aktiveringsrådet sitter för tillfället 

koncernekonomichefen tillsammans med representanter från IT. Rådet har en 

arbetsordning för hur de ska arbeta och för protokoll över diskussionen. 

Intervjupersonen lägger även till att dessa personer besitter mycket kunskap själva, men 

att de utgår från redovisningsprinciperna.  

Företag 4 säger att deras bedömning börjar redan innan ett projekt är igång. Vid 

beslutstidpunkten diskuteras det huruvida ett projekt ska genomföras eller ej. Samtidigt 

som den diskussionen pågår, hanteras frågan om huruvida de ska redovisa det som en 

löpande kostnad eller om det ska kapitaliseras. Här nämner respondenten att det finns 

påverkningsfaktorer som inte är nämnda i IAS 38, men som påverkar företaget, såsom 

skatteskäl. Vidare bygger bedömningarna på vad kollegorna säger och deras erfarenhet. 

Det vill säga kollegorna som är ansvariga för de olika geografiska marknaderna, de som 

finns i säljledet. Intervjupersonen anser att de är insatta i sin verksamhet så pass väl att 

någon extern hjälp inte skulle tillföra något. Den slutgiltiga bedömningen om aktivering 

anser intervjupersonen att denne själv gör, och att denne vet vilka av kollegorna som är 

optimister och vilka som är pessimister, och utifrån det får deras bedömningar justeras. 

Företag 5 låter dotterbolagen göra bedömningen om huruvida ett projekt är 

värdehöjande eller inte, eftersom de besitter kunskapen om sin egen verksamhet. 

Respondenten litar på deras bedömningar, i alla fall tills det blir för stora summor. Vid 

stora belopp brukar denne granska posten för att se vad den faktiskt består av. Dock 

framhäver intervjupersonen att alla inte har kunskap om IFRS och att det kan vara svårt 

att se skillnad på värdehöjande projekt och vanliga reparationer. Emellertid är ju inte 

pengarna borta menar respondenten, de kommer in i resultatet förr eller senare även om 

det sker en viss förskjutning. När dotterbolagen i företaget är osäkra på 
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aktiveringsfrågor ringer de till respondenten för råd. Denne får i sin tur ställa motfrågor 

utifrån punkt 57 IAS 38 för att säkerställa att det verkligen är värdehöjande och något 

som företaget har nytta av i framtiden. Vidare ställs även frågor om huruvida 

dotterbolagen kan garantera att eventuell aktiverad lön är hänförlig till projektet och om 

de har tidkort eller liknande. Företaget har börjat införa tidkort på sina projekt så att de 

lättare kan redovisa nedlagd tid. De har inte använt sig av det tidigare men har insett att 

de får ett bättre underlag sedan de införde dem, säger intervjupersonen.  

Företag 6 arbetar parallellt med både forskning och produktutveckling. Om 

forskningsstudien går igenom kan de börja sälja produkten nästan direkt och lägger 

sällan ner mer tid på produktutveckling. Anledningen till att de arbetar parallellt är för 

att spara tid och snabbt kunna lansera en produkt på marknaden när studien är klar. Vid 

frågan om det kan vara svårt att separera forskning och utveckling menar respondenten 

att det inte är något större problem. Dock blir det svårt för företaget att aktivera, 

projektet måste uppfylla alla kriterier för aktivering, vilket är svårt när 

forskningsstudien pågår samtidigt. Det går inte att säga något om de framtida 

ekonomiska fördelarna under tiden forskningsstudien pågår, eftersom de inte vet om 

studien kommer att lyckas. Därmed har aktivering inte varit någon stor post för 

företaget. Respondenten säger att även om det finns några projekt som kan uppfylla 

kraven så har det oftast varit små belopp varvid de valt att inte aktivera, men att det är 

en möjlighet i framtiden. I de fall aktivering har gjorts har de skett efter cirka tre, fyra år 

då studien har nått sådan garanti och stabilitet för att produkten ska fungera på 

marknaden. För att sedan beräkna framtida ekonomiska fördelar kan de utgå från sina 

distributörer. Distributörerna kan förmedla vilka produkter som efterfrågas på 

marknaden och vilka produkter de vill att företaget ska försöka utveckla. Det finns alltså 

ett behov och framtida fördelar redan innan projektet startar. Dessutom kan företaget 

ibland vidareutveckla redan säljande produkter och då har de redan kunskap om 

marknaden. Slutligen berättar intervjupersonen att de inte använder sig av tidsrapporter 

för att övervaka sin interna personal. De har använt denna metod, men respondenten 

säger att ”det kostar mer än vad det smakar” och därför har de slutat med det. Istället 

gör de en bedömning. När det börjar bli mycket nedlagd tid tar de en diskussion och 

bestämmer ett visst belopp eller procent som ska hänföras till ett visst projekt. Det är 

respondenten tillsammans med VD som gör den slutgiltiga bedömningen.  
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Företag 7 börjar fundera på aktivering redan vid starten av ett projekt. De anser att det 

oftast är lättare att börja aktivera tidigt för att sedan kunna kontrollera i samband med 

kvartalsbokslut om projektet har resulterat i något, har det inte det så tar de inte med 

projektet i de externa rapporterna. Respondenten anser att det är relativt lätt att veta vad 

de kommer kunna använda eftersom de kan utgå ifrån historik om hur framgångsrika 

och lönsamma deras tidigare investeringar har varit. Respondenten säger att det inte har 

varit någon större diskussion i företaget om aktivering, vilket kan bero på deras korta 

avskrivningstid. De har en avskrivningstid på två år, vilket gör att projekten snabbt blir 

färdigavskrivna. Vidare beskriver intervjupersonen att den största posten i projekt är 

personalkostnader och att de har en stor IT-avdelning som är uppdelad så att vissa 

arbetar med nyutveckling och vissa arbetar med underhåll. Detta underlättar 

separationen och tidsrapporteringen mellan vad som är underhåll och vad som är 

utveckling. IT-avdelningen får beställningar på vad de ska utveckla och sedan 

projektredovisar de sin nedlagda tid, men de reflekterar inte över om det ska 

kostnadsföras eller aktiveras. Företaget använder även externa IT-konsulter, vars 

fakturerade tid adderas på projekten.  

Företag 8 bokar upp sina utgifter i olika projekt för att sedan skriva av. De har tidigare 

haft en större egen IT-avdelning som arbetat med deras system, men nu använder de sig 

av extern hjälp i större utsträckning. Mycket handlar om bedömning säger 

respondenten, de anser att vid bedömning av avskrivningstid tar de ett beslut om de 

framtida ekonomiska fördelarnas förmåga. Deras system ger tydliga ekonomiska 

fördelar eftersom systemet underlättar och effektiviserar för kunderna.  

 DOKUMENTATION 

Företag 1 dokumenterar sina externa utgifter såsom fakturor från konsulter, men 

intervjupersonen anser att det ibland kan vara svårt att veta den internt nedlagda tiden, 

och att de då får stämma av mot sina system.  

Företag 2 yttrade sig inte nämnvärt i denna fråga. 

Företag 3 säger att de dokumenterar besluten från projektrådet, som i sin tur redan fått 

in en förstudie eller liknande. Samtidigt för projektrådet protokoll över mötena och 

diskussionerna som bedrivs för att besluta kring ett projekt. Sedan förs dokumentation 
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och protokoll i aktiveringsrådet innan det syns i redovisningen. För att dokumentera 

vilket värde ett projekt har, använder IT-avdelningen tydliga riktlinjer för vad en timme 

kostar vid internt arbete. Vidare projektredovisar de och varje projekt har en enskild 

identifikation. Vid frågan om det kan vara svårt att veta hur mycket tid som läggs ned 

på varje projekt svarar respondenten att de tidsrapporterar samt att vissa personer är helt 

dedikerade till vissa projekt. Respondenten säger att det är svårt att få det rätt på kronan, 

men att de försöker så långt det går. Företagets dokumentation förändras och förfinas 

kontinuerligt, och eftersom det är en stor kostnad för dem har koncernen alltid haft stort 

fokus på att dokumentera. Vidare berättar respondenten att det finns krav på dem, både 

ur ett redovisningsperspektiv och från företaget internt, hur dokumentationen ska ske 

kring ett projekt. Respondenten säger att de anser sig nöjda med sin dokumentation och 

påpekar att de inte fått någon anmärkning från revisorn, utan att de har bra kontroll och 

ett bra system.  

Respondenten i Företag 4 anser att det viktigaste med dokumentation är att på ett 

trovärdigt sätt visa för revisorerna att en tillgång, på egna ben, bidrar till bolagets 

intjäning. Revisorerna måste därmed besitta en bra förståelse för verksamheten för att 

kunna uppskatta om företagets bedömning stämmer säger intervjupersonen. 

Företag 5 har inte någon explicit dokumentation över de sannolika framtida ekonomiska 

fördelarna. Anledningen till det är främst att det inte rört sig om några större summor. 

Om mer pengar vore i behandling skulle de räkna mer på det tror respondenten. 

Däremot har dokumentationen över kostnader ökat i och med att de har introducerat 

tidkort och att de numera konterar om sina fakturor så att de hamnar i rätt projekt. Tack 

vare tidkorten kan företaget nu härleda de bakomliggande kostnaderna. Som 

respondenten sa; ”det börjar bli mycket bättre”.  

Företag 6 har valt att inte dokumentera exakt nedlagd tid för sin personal. De anser att 

det blir för mycket dokumentation för personalen och att det kan hämma deras 

kreativitet. Vidare säger respondenten att det säkert finns andra bolag som är noga med 

det, men att de gör ett överslag istället. Företaget projektredovisar och motiverar sedan 

till revisorerna varje kvartal för varför de inte aktiverar, eller aktiverar i de fall det sker.  
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Företag 7 använder sig av tidsredovisning för att separera olika projekt och veta vilken 

tid som läggs ned och vad en timme kostar. Indelningen på IT-avdelningen underlättar 

för företaget att bedöma vad som kan aktiveras och vad som ska kostnadsföras. Ändock 

kan det ibland vara svårt att avgöra men uppdelningen underlättar, säger 

intervjupersonen.  

Företag 8 anser att de har en bra dokumentation och bra kontroll på projekten och antal 

nedlagda timmar. De har ett anläggningssystem som de kan koppla dokumenten till. 

Personalen tidsrapporterar också för att lättare kunna hänföra nedlagd tid.   
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SAMMANSTÄLLNING 

I Tabell 4 visas en sammanställning över företagen och hur de arbetar praktiskt och med 

dokumentation.  

Företag  Praktiskt  Dokumentation 

Företag 1 Granskar fakturor Fakturor 

Företag 2 Diskussion  - 

Företag 3 Aktiveringsråd och projektråd Protokoll, tidkort, och 

projektredovisning 

Företag 4 Diskussion, bedömning från 

kollegor och slutgiltig bedömning 

av respondenten 

Motivering till revisor 

Företag 5 Bedömningar från dotterbolag och 

råd från respondenten 

Tidkort och projektredovisning 

Företag 6 Diskussion och bedömning av 

respondenten 

Projektredovisning och 

motivering till revisor 

Företag 7 Diskussion och bedömning med 

hjälp av historiska siffror 

Tidkort 

Företag 8  Bedömningar Anläggningssystem och tidkort 

TABELL 4. SAMMANSTÄLLNING AV FÖRETAGENS PRAKTISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH 

DOKUMENTATION. 

4.3 UPPFATTNINGAR OM EXISTERANDE REGELVERK  

Här presenterars vad företagen generellt tycker om regelverket och hur de uppfattar 

arbetet med immateriella tillgångar, utifall något är extra svårt och behöver förändras. 

4.3.1 SVÅRIGHETER OCH FÖRÄNDRINGAR  

Företag 1 har själva inget behov av förbättringar eller ändringar. IAS 38 innebär inte 

några större problem för dem eftersom deras post inte är så stor, men de tror att den kan 

göra det för andra. Något som respondenten tror kan vara problematiskt är att veta 

vilken tid en egen anställd har lagt ned, därför är det viktigt att specificera vad den 

personen gör med sin tid.  



46 

 

Respondenten i Företag 2 säger att det inte behövs striktare regler i IAS 38 för att det 

går att förstå andan i den. Visst finns det ibland osäkerheter, men då finns det stöd inom 

företaget säger denne. Dock finns det en risk att företag tolkar olika. Respondenten 

anser att reglerna ändå är relativt strikta eftersom företag måste kunna visa ett framtida 

kassaflöde i alla fall. Samtidigt riktar intervjupersonen kritik mot IFRS och säger att det 

är ett stort ordflöde som inte alltid är lätt att förstå. Det kan ta tid att förstå vad som 

faktiskt står och hur det tilltalar ens egna företag och situation för att sedan kunna 

omsätta det i praktiska termer. För det är en sak att läsa och förstå teorin och en annan 

att faktiskt veta hur den ska användas i verkligheten, säger respondenten.  

Företag 3 utgår från handboken vilken innehåller principer och regelverk och således 

vägleder. Handboken ger mer handfasta regler och underlättar således för berörda. Vid 

oklarheter går de till IAS 38 vilket inte alltid är helt lätt, det är en sak att läsa och förstå 

teorin och en annan att faktiskt veta hur det den ska hanteras i praktiken. 

Respondenten i Företag 4 anser att det svåraste med aktiveringsprocessen är att avgöra 

förbättringar i funktionalitet. En förbättring kan ge kunderna en bättre funktionalitet, 

men egentligen är det en nödvändig förbättring för att företaget ska kunna ha samma 

erbjudande som konkurrenterna, vilket snarare gör det till underhållsarbete än egentlig 

investering. Ytterligare bekymmer kan uppstå eftersom det finns utrymme för 

bedömningar i standarden. Dock sätter materialitetsgränsen ett visst stopp säger 

respondenten, men att de under den kan göra lite som de vill. Vidare är frågan om 

lämplig avskrivningstid något redovisningsavdelningen måste hantera, och i och med att 

det är en bransch med snabb teknikutveckling är avskrivningstiden sällan självklar, 

säger intervjupersonen. Denne säger att de arbetar med tanken att de ska leva med en 

produkt under lång tid, men att teknikutvecklingen kan göra att en produkt istället blir 

obsolet inom ett år. Slutligen anser inte respondenten att standarden borde vara mer 

detaljerad, utan att den är så detaljerad som den kan bli. Det faktum att den består av 

principer istället för regler ger dem ett utrymme att följa sin egen ledstjärna, vilken är 

den publika hänsynen och vikten av att visa en ”true and fair view” av hur deras 

verksamhet utvecklas, säger respondenten.  

Respondenten i Företag 5 anser att det svåra med att aktivera IIT i branschen är att få 

fram de ekonomiska framtida fördelarna. Ytterligare problem är att hänföra kostnader 
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till rätt projekt, ibland kan de få en stor ospecificerad faktura och då är det svårt att 

hänföra kostnaderna. Vidare säger respondenten att IIT är en ”svajig post” i jämförelse 

med de andra posterna i balansräkningen. Denne menar att de andra tillgångarna har en 

gång köpts medan det i IIT går att stoppa in lite vad som helst. Det är en tacksam post 

att använda om ett företag vill frisera resultatet. Vi frågade om denne ansåg att även 

IFRS är svajig men så var inte fallet, utan posten är svår på grund av alla bedömningar 

som måste göras. Respondenten beskriver bedömningsdiskussionen mellan vad 

tekniker, som oftast inte kan IFRS, tycker är värdehöjande och vad ekonomer, som inte 

kan tekniken, anser är värdehöjande. Teknikernas grundinställning är ändå att de inte 

skulle påbörja ett projekt som inte vore värdefullt för dem. Likaså anser 

intervjupersonen att vissa kriterier i punkt 57 IAS 38 är självklara, eftersom de inte 

skulle påbörjat ett projekt om de inte hade teknisk möjlighet att fullfölja det. 

Fortsättningsvis beskriver respondenten att arbetet med standarderna fungerar bra idag 

och att de inte ser några direkta brister kring reglerna om immateriella tillgångar. Dock 

påverkas jämförbarheten av det faktum att det är en bedömningspost, att företag kan 

göra bedömningar på olika sätt. Respondenten tror att det sker mycket diskussion 

mellan företag och revisorer och att det kan finnas olikheter i vad företag får igenom 

med sina respektive revisorer, vilket leder till försämrad jämförbarhet företagen 

emellan. 

Respondenten i Företag 6 anser att aktivering möjligen kan falla på kriteriet om 

sannolika framtida ekonomiska fördelar, det blir en subjektiv bedömning. Om ett 

företag vill, kan de visa att företaget kommer tjäna in pengar inom några år. Det går att 

bestämma beroende på hur det går för företaget. Går det bra försöker företag 

kostnadsföra istället för att få höga belopp i balansräkningen. Detta eftersom 

immateriella tillgångar alltid ifrågasätts, huruvida det verkligen är en tillgång och om 

den uppfyller alla kriterier. Vidare tycker respondenten att IAS 38 var svår att förstå till 

en början men att den numera fungerar bra att arbeta med. Visserligen sitter inte 

intervjupersonen och tänker på den varje dag, men det finns andra standarder som är 

besvärligare än IAS 38 hävdar denne. Respondenten känner inget behov av striktare 

regler utan tycker att de är relativt tydliga som de är och att det är bra att företagen kan 

tolka lite grann.  
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Respondenten i Företag 7 anser att det svåraste med aktiveringsprocessen är att veta 

skillnaden mellan utveckling och underhåll. Ibland sker förbättringar av en existerande 

produkt samtidigt som det faktiskt då blir en ny, mycket bättre produkt, det är en svår 

distinktion säger respondenten. Vid frågan om den snabba tekniska utvecklingen kan 

motverka sannolika framtida fördelar, får vi svaret att eftersom företagets projekt inte är 

så långa ser de ingen större fara i det. De flesta delprojekt tar några månader. Vidare 

säger respondenten att eftersom reglerna är svårtolkade och komplexa så kan företag 

argumentera för både kostnad och aktivering om de vill. Egentligen skulle det behövas 

en revisor som arbetar på IT-avdelningen för att kunna avgöra om det är utveckling eller 

underhåll, men i många fall är det både och. Även om reglerna är komplexa anser inte 

intervjupersonen att det behövs några förändringar utan att punkterna i IAS 38 är 

relevanta och rimliga. Det är idag möjligt att argumentera lite utifrån vad för slags bolag 

det handlar om, men att försöka skriva heltäckande regler som tar bort den möjligheten 

går nog inte, säger intervjupersonen.  

Respondenten i Företag 8 tycker inte att aktivering är svårbedömt förrän de kommer till 

punkten om framtida sannolika fördelar. Det kan då vara svårt att beräkna och bedöma 

hur länge tillgången kommer vara en resurs i företaget. Värderingen kan vara svår säger 

respondenten, men att det alltid är så och att de årligen gör nedskrivningsprövningar på 

alla sina immateriella tillgångar för att säkerställa värdet. Intervjupersonen nämner även 

vikten av att kontrollera den faktiska användningen av sitt system, huruvida det fungerar 

bra eller om det behöver utvecklas eller bytas ut. Om det skulle visa sig att deras 

uppbyggda system inte fungerar som det ska, eller inte används i den utsträckning 

såsom det var tänkt att det skulle användas, blir de tvungna att skriva ned det. Slutligen 

säger respondenten att det finns tillräckligt med riktlinjer och att de inte har några större 

problem med sina immateriella tillgångar.  
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4.3.2 UPPFATTNINGAR OM BRANSCHENS HANTERING AV IIT 

Respondenten i Företag 1 tror att större bolag har mer genomarbetade rutiner och att 

företag som växer vanligen har funderingar över vad som ska aktiveras och vad som 

inte ska. Det är alltid en bedömningsfråga och det är sällan självklart, varken för 

företagen eller för revisorerna, utan handlar om vad som är rimligt. Respondenten anser 

dock att det är en stor fråga för bolag som lever på sina immateriella tillgångar, och att 

de verkligen måste bryta ned och granska projekten mer i detalj. Vidare säger denne att 

ett sätt att beräkna framtida fördelar kan vara att räkna på historisk data, hur 

framgångsrikt ett företag har varit tidigare. Företag kan även göra tester och prototyper 

innan för att få en indikation på om det fungerar på marknaden. 

Företag 2 och 3 yttrade sig inte nämnvärt i denna fråga.   

Respondenten i Företag 4 säger att mycket av arbetet görs på bedömningar, och att det 

troligen är så genom hela branschen, för att delar av branschen är ny och ung och har 

därmed lite egen administration och mindre kompetens. Likväl kan deras verksamhet 

vara svår att förstå för utomstående bedömare. Det gäller att hålla ögon och öron öppna 

på hur andra gör för att bestämma eventuell förändring av avskrivningstiden.  

Vid diskussion om problematiken inom redovisningsområdet nämner respondenten i 

Företag 5 att denne anser att det mer är teoretiker som tvistar och inte praktiker. Det är 

endast teoretiker som orkar läsa in sig på ämnet, praktikerna har inte tiden när de 

samtidigt arbetar. Intervjupersonen arbetade tidigare på en revisionsbyrå och var då mer 

insatt i debatten än denne är idag. Nu är det enbart intressant när det väl är beslutat, för 

ofta tar det sådan tid innan de bestämmer sig, säger respondenten. Det kommer nya 

grejer och så blir det förseningar, det kan ta årtionden. Vidare hoppas respondenten att 

det finns bra intresseorganisationer för företagen som kan argumentera för deras åsikter, 

för ibland kan teorin vara bra men att praktiskt använda den kan vara svårt.   

Företag 6 yttrade sig inte nämnvärt i denna fråga.  

Respondenten i Företag 7 säger att det inte finns mycket teoretisk bedömning utan 

företag får använda den information som finns tillgänglig och vad som är praktiskt 

användbart. Är aktiveringen liten i ett företag blir inte systemen så avancerade. Om det 



50 

 

är en stor del av företaget krävs det att företaget allokerar mer resurser för att kunna veta 

vad de gör. Ytterligare tror intervjupersonen att det finns en stor skillnad mellan hur 

företagen hanterar sin aktivering i årsredovisningarna. Denne tror även att läsarna av 

rapporterna, såsom analytiker, kan se igenom en eventuell överaktivering och att de ofta 

ignorerar posten immateriella tillgångar för att de vet att det kan vara en ”lottsedel”. 

Aktiemarknaden tolkar inte hur ett företag redovisar, utan bryr sig istället om projektets 

framtida möjligheter och vad som skrivs i årsredovisningen i övrigt. Likaså tror 

respondenten att mycket bygger på företagets historiska förmåga att skapa lönsamma 

projekt och huruvida det finns någon substans i den historiska avkastningen. 

Respondenten i Företag 8 berättade om att det för några år sedan knappt fanns något 

immateriellt i balansräkningarna och om det fanns något var det goodwill. Sedan blev 

det en hårdare syn på att företag skulle ta upp mer än goodwill i balansräkningen. Även 

mjuka värden såsom kundrelationer, distributionsrätter eller varumärkesrätter skulle tas 

upp. Balansräkningen skulle vara så rättvis som möjligt, vilket har bidragit till mer 

detaljer och en mer noggrann redovisning sedan införandet av IFRS. Intervjupersonen 

anser att synen på immateriella tillgångar har blivit mer distinkt genom åren.  

 SAMMANSTÄLLNING 

I Tabell 5 visas en sammanställning av företagens uppfattningar om IAS 38 och 

branschens hantering av IIT. 
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TABELL 5. SAMMANSTÄLLNING AV FÖRETAGENS UPPFATTNINGAR. 

 

 

Företag  Svårigheter och förändringar Uppfattningar om branschens 

hantering av IIT 

Företag 1 Inga ändringar behövs. Svårt att 

specificera nedlagd tid. 

Tror att större bolag har mer 

genomarbetade rutiner, men trots 

det mycket bedömningar. En 

viktigare fråga för bolag som lever 

på IMT. 

Företag 2 Behövs ej striktare regler i IAS 

38. Risk dock att företag tolkar 

olika. 

- 

Företag 3 Kan i vissa fall vara svårt att 

tolka IAS 38 om inte handboken 

ger tillräcklig information. 

- 

Företag 4 Standarden är så detaljerad som 

den kan bli. Principer ger 

utrymme för bedömningar vilket 

är bra. Svårigheten i 

aktiveringsprocessen är 

bedömningen om det är 

utveckling eller underhåll. 

Mycket bedömningar genom hela 

branschen. Stor del av branschen är 

ung, därmed mindre administration 

och mindre kompetens. Vissa 

verksamheter kan vara svåra att 

förstå för utomstående. 

Företag 5 Ser inga brister i IAS 38, men 

jämförbarheten kan påverkas på 

grund av bedömningsutrymmet. 

Svårt att beräkna sannolika 

framtida ekonomiska fördelar 

och hänföra kostnader. 

Det är mer teoretiker som tvistar 

om företagens bedömningar, ej 

praktiker. 

Företag 6 Reglerna i IAS 38 relativt 

tydliga, bra att det finns 

tolkningsutrymme. Svårt att 

beräkna sannolika framtida 

ekonomiska fördelar. 

- 

Företag 7 Punkterna i IAS 38 är relevanta 

och rimliga. Svårt att särskilja 

utveckling och underhåll. 

Inga teoretiska bedömningar. 

Företag använder tillgänglig 

information samt det som är 

praktiskt användbart. Är 

aktiveringen en stor del av företaget 

bör mer resurser allokeras för att 

veta hur det ska gå tillväga. 

Företag 8  Riktlinjerna är tillräckliga. Svårt 

att bedöma sannolika framtida 

ekonomiska fördelar. 

Synen på IMT har blivit mer 

distinkt genom åren. Noggrannare 

redovisning sedan införandet av 

IFRS. 
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4.4 MOTIV 

Här vill vi tydliggöra företagens motiv och anledningar för att ha tagit fram/inte tagit 

fram tumregler och hjälpmedel. Majoriteten av företagen nämnde storleken på företaget 

eller på posten immateriella tillgångar som en faktor. Vi frågade även företagen om det 

fanns redovisningsmässiga samt skattemässiga effekter som påverkade deras 

bedömningar om aktivering av utvecklingsutgifter.  

4.4.1 STORLEKEN 

Företag 1 har inte så mycket immateriella tillgångar i jämförelse med 

balansomslutningen. Därför fokuserar inte företaget på detta, medan det kan vara av 

större vikt i andra företag, och då är det viktig att beakta kriterierna och tydligt koppla 

till ett visst projekt, säger respondenten.  

Företag 2, 3 och 4 yttrade sig inte nämnvärt i denna fråga. 

Respondenten i Företag 5 anser att om deras IIT skulle behandla större summor pengar 

skulle de vara hårdare i sitt arbete, och då främst i sitt dokumentationsarbete men även i 

sina beräkningar. Företaget skulle göra det både för sin egen skull och för revisorerna, 

som skulle kräva bättre dokumentation från företaget. I dagsläget har företaget inte 

mycket historik att använda vid beräkningar av ekonomiska fördelar och liknande. 

Respondenten tror att äldre företag kan ha bättre kontroll på sin aktiveringsprocess och 

denne tror att de kommer ha en bättre styrd aktivering om några år. Det är möjligt att 

företaget då har utvecklat något som liknar tumregler eller guider tror intervjupersonen.  

Företag 6 är ett litet företag och därför har respondenten en bra insyn i hur företaget och 

affärsmodellen ser ut och kan därmed lättare göra bedömningar på företaget. Detta är 

något som respondenten tror är svårare i ett större företag, varvid de har som strategi att 

inte bli alltför stora.  

Företag 7 har möjligheten att ha en stor IT-avdelning och kan därmed dela upp 

avdelningen för att underlätta hanteringen av nedlagd tid. Intervjupersonen säger att det 

nog är svårare i ett mindre företag, för då kan underhåll och utveckling vara mer 

integrerat och därmed svårare att redovisa.  
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Respondenten i Företag 8 berättade att revisorerna hade synpunkter på deras 

aktiveringsarbete när deras IIT stod för en större del av balansräkningen än vad de gör 

idag då deras IIT är betydligt mindre.  

4.4.2 REDOVISNINGS- OCH SKATTEMÄSSIGA EFFEKTER 

Företag 1, 2 och 3 säger kortfattat att de anser att det är verksamheten och behovet som 

styr mer än redovisnings- och skattemässiga bedömningar. 

Företag 4 har bland annat en regel om att inte kapitalisera de egna anställdas lön. Vid 

frågan om varför de inte gör det, var svaret att eftersom de redan har dem anställda i 

bolaget är det en kostnadsförpliktelse. Om företaget istället skulle lyfta ut det ur 

resultaträkningen för att kapitalisera anser respondenten att det skulle ge en felvisande 

bild av företagets ordinarie kostnadsmassa. Eftersom det handlar om färre än tio 

personer blir det inga stora summor och faller därmed nästan för materialitetsgränsen. 

Respondenten lyfter även fram faktorn skatt, där denne säger att ”allt annat lika, ta 

kostnaden nu och få ned skatten, än få ned skatten senare”. En krona i sparad skatt idag 

är värd mer än en krona i sparad skatt om tre eller fem år. Vidare påpekar respondenten 

också att som börsnoterat bolag måste de ta hänsyn till externa bedömare, såsom 

analytiker och potentiella nya aktieägare. Därför är det viktigt att redovisningen är 

rättvisande, vilket den inte blir om de kostnadsför allt, för då skulle resultatet vara 

missvisande lågt. Detta är ett generellt konstaterande från respondentens sida och vi 

frågar vidare om hur de själva tänker. Då får vi svaret att företaget inte uttryckligen 

agerar för att få ned skatten men att det finns i bakhuvudet, eftersom det av skatteskäl är 

bättre att ta någonting som en operationell löpande kostnad än att kapitalisera den. 

Vidare säger intervjupersonen att i det långa loppet är det ingen som är betjänt av att ha 

en alltför stor avskrivningspost, därför är det bättre att ”diska undan”. Utifrån en 

administrativ redovisningsvinkel är det också bättre att ha ett fåtal stora projekt som 

företaget löpande ska värdera och kanske skriva av på, än att aktivera allt, säger 

respondenten. Det underlättar även för personalen på redovisningsavdelningen, varför 

de försöker ta små belopp som en löpande kostnad så långt det går.  

Företag 5 gör inga skattemässiga bedömningar men intervjupersonen berättar om deras 

resonemang kring aktivering gentemot sina konkurrenter. Företaget har tidigare sett 
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mindre lönsamma ut än sina konkurrenter för att de har valt att kostnadsföra mer medan 

konkurrenterna har aktiverat mer. Samtidigt såg det ut som att företaget investerade 

mindre än konkurrenterna. Eftersom det ser bättre ut att vara ett företag som är lönsamt 

och investerar mycket än motsatsen har de valt att börja aktivera mera för att inte se 

sämre ut i jämförelse med konkurrenterna. Men egentligen gör företaget samma sak 

som tidigare, enligt respondenten.  

Respondenten i Företag 6 säger att de inte diskuterar eventuella redovisningsmässiga 

eller skattemässiga effekter i någon större utsträckning. Likväl säger intervjupersonen 

att de har möjligheten att kostnadsföra eftersom det går bra för dem. De känner inget 

behov av att lägga in mer i balansräkningen, ett behov som intervjupersonen tror kan 

finnas hos nystartade bolag som gärna vill öka resultatet för en tid.   

Företag 7 tänker inte direkt på skattemässiga effekter, utan fokuserar på redovisningen i 

sig och inte huruvida en aktivering kommer ändra skatten. Respondenten säger att 

egentligen vill de nog kostnadsföra så mycket som möjligt men samtidigt inte allt. 

Eftersom de har investerat mycket pengar i ett projekt, som de planerar ha nytta av i 

flera år framåt, måste detta även visas i balansräkningen för att inte bli missvisande, 

med andra ord är det viktigt att posterna matchar varandra. Vidare säger 

intervjupersonen att företaget är ganska konservativt i sitt redovisningssätt. De har en 

kort avskrivningstid på två år, vilket gör att de totalt sett har större avskrivningar än 

aktiveringar.  Företaget vill hellre vara konservativt än försätta sig i en situation där de 

byggt upp en stor post med immateriella tillgångar, för det skulle ändå inte ge något 

högre bolagsvärde för dem. Börskursen ökar inte för att de aktiverar, för även om det 

skulle se ut som att deras egna kapital har ökat så betyder det egentligen att de har ett 

sämre kassaflöde. Däremot tror respondenten att nystartade företag som vill få bättre 

lönsamhet aktiverar i högre utsträckning än lönsamma företag. Företag kanske aktiverar 

för att undgå en kontrollbalansräkning om de har förbrukat sitt egna kapital. 

Intervjupersonen säger att de företag som det går bra för har mindre anledning att 

aktivera, och dessutom kommer det ändå kostnadsföras till slut. Intervjupersonen tror att 

företag i praktiken kan göra vad de vill i aktiveringsprocessen, inom rimliga gränser i 

alla fall. Företag kan argumentera för sin sak gentemot sina revisorer, det går att 
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argumentera för två års såväl som fem års livslängd. Slutligen säger respondenten att det 

handlar om att ha en större helhetsbild och att inte fokusera på varje delprojekt.  

Respondenten i Företag 8 säger att det är klart att det blir lite skatteeffekter men de 

tänker inte på det vid aktivering. Istället är det viktigt för dem att de aktiverade 

resurserna blir korrekt värderade och att rätt antal timmar aktiveras. För några år sedan 

hade företaget en större andel IIT och då kommenterade deras revisorer att de 

kostnadsförde för mycket. Respondenten säger att det då handlade om okunskap och 

inte en önskan att minska resultatet. Det kunde nämligen ibland vara svårt att se lön som 

något som skulle ingå i balansräkningen. De senaste åren har det blivit bättre och de har 

inte fått några synpunkter från revisorerna.  

SAMMANSTÄLLNING 

I Tabell 6 visas en sammanställning över företagens motiv till att tumregler har tagits 

fram/inte tagits fram samt om det finns redovisningsmässiga eller skattemässiga effekter 

som påverkar valet mellan kostnadsföring och aktivering. 

Företag  Storleken på företaget/IIT Redovisnings-/skattemässiga effekter 

Företag 1 Ingen större vikt på grund av 

liten andel IIT. 

Verksamhet och behov som styr. 

Företag 2 - Verksamhet och behov som styr. 

Företag 3 - Verksamhet och behov som styr. 

Företag 4 - Redovisningsmässiga effekter i 

utgångspunkt från rättvisande bild. Har 

skattemässiga effekter i bakhuvudet, men 

styr ej.  

Företag 5 Om IIT-post varit större hade 

tumregler och dokumentation 

varit viktigare. 

Ingen hänsyn till skattemässiga effekter. 

Tar hänsyn till hur konkurrenter gör. 

Företag 6 Litet företag ger bra insyn, 

inga tumregler behövs. 

Inga diskussioner kring effekterna, men 

kostnadsför hellre på grund av bra 

ekonomisk ställning. 

Företag 7 Stor IT-avdelning, kan lättare 

särskilja mellan utveckling 

och underhåll. 

Ingen tanke på skatte-effekter. 

Kostnadsför hellre. Konservativ 

redovisning. 

Företag 8  Mindre IIT-post, mindre 

granskning från revisor. 

Ingen tanke på skatteeffekter. Tänker mer 

på att IIT ska vara korrekt värderade. 

TABELL 6. SAMMANSTÄLLNING AV FÖRETAGENS MOTIV. 
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5 ANALYS 

I följande kapital ska empirin analyseras utifrån våra analysmodeller. Först analyseras 

vilka tumregler som finns och hur företagen arbetar med identifieringen med hjälp av 

teori om bedömning under osäkerhet. Sedan analyseras branschens uppfattningar 

gentemot regelverket. Avslutningsvis behandlas företagens motiv med hjälp av teorin 

om ekonomiska faktorer som påverkar redovisningen av immateriella tillgångar.  

5.1 VILKA TUMREGLER FÖREKOMMER OCH HUR ARBETETAR 

FÖRETAGEN MED IDENTIFIERING? 

Egentligen har empirin redan talat om för oss vilka tumregler som förekommer och hur 

de används av företagen praktiskt, men när allt kommer omkring ska dessa tumregler 

hjälpa företagen att svara på frågan: är detta en IIT? Denna bedömning görs under 

osäkerhet eftersom varje IIT är unik och måste bedömas enskilt, samt att punkt 57 IAS 

38 ger utrymme för bedömningar. Genom att vi fått veta vilka tumregler som 

förekommer och hur företagen använder dem ska vi med hjälp av Kahneman och 

Tverskys (1982) teori komma fram till hur de används för att möta den osäkerhet som 

finns vid bedömningen. Vi har valt att fokusera på metoderna representation och 

tillgänglighet för att dessa metoder kan användas för att besvara frågorna om det är 

sannolikt att det finns framtida ekonomiska fördelar och/eller om det är sannolikt att 

detta är IIT.  
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5.1.1 REPRESENTATION OCH FORMELLA TUMREGLER 

 

FIGUR 6. REPRESENTATIONSMETODEN.  

Figur 6 beskriver representationsmetodens väg till en slutgiltig bedömning där osäkerhet 

genomsyrar processen och där beräkningsbias kan påverka resultatet. För att bedöma 

om en utvecklingsutgift är en IIT kan representationsmetoden användas; kan A 

representera/likna B. Frågan som ställs är om utvecklingsutgifterna uppfyller de 

kriterier som ställs för en tillgång och punkt 57 IAS 38 för att representera en IIT? Det 

finns en relation mellan denna teori, punkt 57 IAS 38 och definitionen av en immateriell 

tillgång. En bedömning om utvecklingsutgifter ska kostnadsföras eller aktiveras innebär 

dels en sannolikhetsberäkning: finns det sannolika framtida ekonomiska fördelar? Det 

innebär även en uppskattning av liknelser mellan en utgift och utveckling, och vidare en 

tillgång; representerar utgiften en utveckling och utvecklingsutgiften en tillgång? 

Bedömningen om kostnadsföring eller aktivering innehåller alltså både 

sannolikhetsberäkning och liknelse, vilket betyder att hänsyn måste tas till två möjliga 

bias, vilka analyseras nedan. 

Representation eller liknelse går att standardisera till en viss del där det i förväg går att 

bestämma egenskaper, krav och regler för vad som representerar eller liknar något. 

Standardiserade regler kan jämställas med formella regler som några av de intervjuade 

företagen har. Genom att ha handböcker eller egna uppförda kriterier att följa, ger det ett 

Bedömning under osäkerhet 

REPRESENTATION 

 Tillhör 

utvecklingsutgiften 

IIT? 

 

Möjliga bias 

B 1) Ingen hänsyn till tidigare kända sannolikheter 

B 2) Ingen hänsyn till förutsägbarhet 

Bedömning 
 Internt upparbetad immateriell tillgång eller 

utvecklingskostnad 
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intryck av att vilja bedöma efter samma steg eller rutiner varje gång och enhetligt. Detta 

indikerar att företag som använder formella regler har valt att hantera osäkerheten 

genom representationsmetoden.  

B 1 – INGEN HÄNSYN TILL TIDIGARE KÄNDA SANNOLIKHETER 

Vid sannolikhetsbedömning ska hänsyn tas till tidigare kända sannolikheter för att inte 

bias ska uppstå. I detta fall betyder det att ha tillgång till historisk data över hur tidigare 

utvecklingsprojekt har lyckats. Detta är inget som har nämnts explicit av företagen med 

formella tumregler. Det har dock tagits upp av Företag 7 som har informella tumregler 

och som säger att de tar hänsyn till tidigare projekts historiska framgång när de gör 

bedömningar om sannolika framtida ekonomiska fördelar. Företag 5 som också har 

informella regler tror att de hade gjort bättre beräkningar om de hade haft historiska 

siffror. Enligt teorin borde alltså företagen ta hänsyn till tillgänglig historisk data då 

företagens framgång i att ta fram lyckade projekt spelar en roll i bedömningen om det är 

sannolikt att nästa projekt genererar ekonomiska fördelar. Företag 2 menar att det 

viktigaste är att just kunna visa ekonomiskt flöde. Genom att ta hänsyn till tidigare 

kända sannolikheter torde det ge en tillförlitligare beräkning av sannolika framtida 

ekonomiska fördelar. Företag 3 påpekar att det oftast finns förstudier eller ett 

identifierat behov när bedömningar om sannolika framtida ekonomiska fördelar görs. I 

detta fall handlar det mer om att hänsyn tas till kända förutsättningar för projektet vilket 

borde ha samma betydelse för beräkningen. Enligt Kahneman och Tversky (1982) skall 

alltså företagen ta hänsyn till kända sannolikheter och/eller förutsättningar när de 

beräknar sannolikheten för framtida ekonomiska fördelar annars kommer resultatet att 

bli snedvridet.  

B 2 – INGEN HÄNSYN TILL FÖRUTSÄGBARHET 

Enligt Kahneman och Tversky (1982) innebär bias 2 att människor ignorerar regeln om 

otillräckliga skäl om informationen presenteras på ett fördelaktigt sätt. Diskussioner 

mellan individer som arbetar med dessa bedömningar kan bidra till att bias 2 undviks 

genom att flera personer kan granska den information som presenteras. Flera företag 

beskrev att de oftast hade diskussioner om kostnadsföring eller aktivering, trots att 

formella regler existerade. I Företag 3 finns det till exempel aktiveringsråd som 

diskuterade frågor med representanter från både IT- och redovisningsavdelningen. 
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Genom diskussioner kan personalens olika erfarenhet av, och kunskap om, IIT, IFRS 

och företaget, ge ett bättre underlag för bedömning. Det de ska ta ställning till är 

huruvida informationen om en utvecklingsutgift är tillräcklig, och över huvud taget 

tillförlitlig, för att användas som beslutsunderlag för kostnadsföring eller aktivering. 

Respondenten i Företag 4 påstod att denne visste vem som var född pessimist och vem 

som var optimist, vilket ledde till att de framställde information på olika sätt. Enligt 

Kahneman och Tversky (1982) måste företagen vara uppmärksamma på hur 

informationen framställs för att inte ta fel beslut. Respondenten i Företag 5 nämnde att 

det fanns skillnader på hur olika yrkesgrupper tänkte kring värdehöjning och att detta 

kunde påverka hur informationen framställdes. Just detta företag hade informella regler, 

men det går att föreställa sig att det finns sådana skillnader i tankesättet även i de 

företag som har formella tumregler. Vad som framkommit är att bias 2 kan undvikas 

genom att företagen är medvetna om att information kan framställas positivt eller 

negativt i enlighet med Kahneman och Tversky (1982). Enligt empirin kan detta 

undvikas genom att diskussioner förs där olika personer kan granska och ifrågasätta 

informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMELLA TUMREGLER  
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FIGUR 7. TILLGÄNGLIGHETSMETODEN.  

Figur 7 visar tillgänglighetsmetodens väg till en slutlig bedömning. Denna metods 

bedömningsväg kantas också av bias som påverkar slutresultatet. Med metoden 

tillgänglighet menas att en person har ett minne, en händelse eller ett exempel 

tillgängligt som används för att göra en bedömning om frekvens och sannolikhet. 

Minnen, händelser och exempel är en form av erfarenheter vilket vi har sett att några av 

de intervjuade företagen baserar sina bedömningar på. Det som urskiljer företag som 

använder sig av tillgänglighetsmetoden för att göra bedömningar under osäkerhet är att 

de använder informella regler. Företagen 5, 6, 7 med informella regler har oftast få 

personer inblandade i bedömningen och dessa har erfarenheter från IFRS, IIT och/eller 

företaget. 

B 1 – ÅTERANVÄNDNING AV EXEMPEL 

Bias som kan uppstå är att företagen återanvänder exempel som utmärker sig och gör 

bedömningar baserat på detta exempel, vilket innebär att frekvensen eller antalet blir 

större än vad det egentligen är. Ett specifikt eller utmärkande exempel innebär att det 

nyligen upplevdes eller är minnesvärt på grund av någon anledning. Relationen mellan 

teorin och empirin finns i företagens framhävda svårighet att skilja mellan underhåll och 
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utveckling. Tidigare var IT nästan alltid utveckling medan det på senare år har varit 

svårare att definiera. Företagen som lever på sina webbplattformar måste utveckla dem 

för att hänga med i den globala utvecklingen av teknologin, och sina konkurrenter, för 

att kunna erbjuda likvärdiga tjänster. Frågan de ställer sig är om detta är utveckling och 

därmed IIT, eller om det endast är ett sätt att bibehålla sin standard (underhåll)? Företag 

5 som använde den informella tumregeln ”värdehöjande” använde sig av exempel för att 

försöka beskriva skillnaden mellan värdehöjande och underhåll. De ansåg det speciellt 

svårt att ta fram riktlinjer på grund av just ett växande företag och konstant utveckling 

av tekniken. Om något som tidigare har känts igen som utveckling, men som idag 

egentligen är underhåll, kan det leda till att det klassas som IIT, vilket leder till en högre 

frekvens av IIT. Detta stämmer överens med Kahneman och Tverskys (1973) studier 

om att igenkännande exempel kan leda till en felaktig bedömning om antal eller 

frekvens. Troligtvis är motsatsen mer vanlig, där utvecklingsutgifter klassas som 

kostnad istället för IIT eftersom de inte känns igen som utvecklingsutgifter som kan 

aktiveras. Detta dels för att IIT är ett relativt nytt ekonomiskt fenomen, vilket gör de 

svåra att bedöma. Dels på grund av Företag 8:s förklaring till varför de kostnadsförde 

mer för några år sedan; att de inte hade tillräckligt med kunskap om aktivering och vilka 

utgifter som fick aktiveras. Eftersom hanteringen av IIT fortfarande är ett komplicerat 

område kan detta indikera att ”igenkännings”-problemet fortfarande existerar. Enligt 

Kahneman och Tversky (1982) borde företagen inte återanvända exempel, men att 

återanvända exempel är väldigt praktiskt för företag, speciellt för de som har informella 

regler och för personerna som har erfarenhet. Användning av exempel görs per 

automatik vilket gör det svårare för dessa företag att undvika denna bias.  

B 2 – SÖKNINGSFUNKTIONENS EFFEKTIVITET 

Enligt Kahneman och Tversky (1982) är det lättare att söka efter resultat om 

bedömningspersonen har tidigare erfarenhet från ett område eller kan relatera till kända 

kontexter. Om så inte är fallet finns det risk för att slutresultatet blir snedvridet på grund 

av att sökningsfunktionen inte är effektiv. Företagen i denna kategori hade informella 

tumregler och kostnadsförde eller aktiverade främst genom att tolka och bedöma punkt 

57 IAS 38 från gång till gång. Utifrån denna teori och bias 2 kan det påstås att ju fler 

tolkningar och bedömningar som görs desto bättre utvecklas och effektiviseras 

sökningsfunktionen vilket torde leda till bättre bedömningar. Respondenten i Företag 6 
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beskrev det som att denne inte behövde några tumregler på grund av denne hade fått så 

bra insyn i företagets verksamhet och hade fått ta beslut i dessa frågor under en längre 

tid. Företag 7 lät controllern i ett dotterbolag ta beslut om kostnadsföring eller 

aktivering. Då den mesta IT-utveckling fanns i dotterbolaget, betyder det att 

sökningsfunktionen (controllern) befann sig i samma miljö där svaren fanns, vilket 

borde leda till en effektiv sökningsfunktion. Att förbättra vissa personers 

sökningsfunktion innebär att bias 2 borde kunna undvikas. Problemet som består är att 

det är en person det handlar om. För att förbättra bedömningsprocessen bör diskussioner 

föras mellan flera personer så att även de kan få en effektivare sökningsfunktion.  

5.2 VILKEN UPPFATTNING HAR BRANSCHEN OM EXISTERANDE 

REGELVERK? 

För att besvara denna fråga analyseras företagens uppfattningar om regelverket och om 

branschen med hjälp av föreställningsramen, IAS 38 och teorin om bedömningar under 

osäkerhet.  

5.2.1 SVÅRIGHETER 

Företagen har i empirin poängterat tre svårigheter i samband med aktiveringsprocessen. 

De tre är avskiljbarhet, huruvida de kan påvisa sannolika framtida ekonomiska fördelar 

och om de kan beräkna de hänförliga utgifterna. De övriga kriterierna skapar ingen 

större problematik enligt företagen. De anser att många av dem är självklara, då de 

aldrig ens skulle påbörja ett projekt om de inte har möjlighet, avsikt, förutsättningar och 

resurser att färdigställa det. I Figur 8 tydliggörs vilka kriterier som är de svåra enligt 

företagen.    
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FIGUR 8. SVÅRIGHETERNA MED KRAV OCH KRITERIER FÖR IIT UTIFRÅN IAS 38.  

Det första problemet som några företag framhäver är att kunna avgöra mellan 

utveckling och underhåll. Det vill säga det som i IAS 38 beskrivs som kriteriet att en 

immateriell tillgång ska vara avskiljbar från andra objekt för att den ska kunna 

identifieras. Företag 7 och Företag 4 nämner båda denna problematik och beskriver att 

det ibland är svårt att avgöra varför en förbättring eller utveckling görs. Den kan vara 

gjord för att skapa en ny och bättre produkt som ska ge kunden ökad funktionalitet eller 

så är företaget tvungna att göra förbättringen för att kunna erbjuda samma kvalitet som 

konkurrenterna. Detta gör att distinktionen mellan underhåll och investering är svår. 

Som nämnts tidigare i analysen kan osäkerheten kring utveckling och underhåll göra att 

företag återanvänder exempel för att underlätta beslutet. Nackdelen med detta är att 

exempel snabbt blir förlegade och att företaget då utsätter sig för ett eventuellt 
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snedvridet resultat utifrån Kahneman och Tverskys (1982) bias 1 i 

tillgänglighetsmetoden. För att undvika denna bias bör bedömning utgå ifrån kriterierna 

kring avskiljbarhet i IAS 38 vid varje tillfälle. Det vill säga att investeringen ska kunna 

säljas, överlåtas, hyras ut alternativt kunna avskiljas genom avtal för att faktiskt 

identifieras.  

Det andra problemet som flera av företagen nämnde var kriterium d), punkt 57 IAS 38, 

där företaget ska visa att den immateriella tillgången kommer generera sannolika 

framtida ekonomiska fördelar. Företagen nämner att aktiveringsprocessen kan fallera 

och att det blir svårbedömt när framtida fördelar ska beräknas. Dels för att det är svårt 

att beräkna men även för att det är svårt att veta hur länge resursen kommer finnas i 

företaget. Ett sätt att beräkna, säger Företag 1, kan vara att utgå ifrån historisk data och 

tidigare framgångar eller att genomföra tester och prototyper för att undersöka 

marknaden. Vikten av tidigare kända data och sannolikheter är något som även 

representationsmetoden enligt Kahneman och Tverskys (1982) värdesätter vid 

bedömningar under osäkerhet. Kunskap om tidigare data och sannolikheter torde 

minska risken för felaktiga bedömningar och underlätta detta kriterium. Dock måste 

denna kunskap kompletteras med eventuella förändringar som sker, såsom tekniskt 

utveckling, för att minska risken för bias om återanvändning av exempel. Företag 4 

beskriver problemet med att veta existensen i framtiden genom att säga att det i en 

teknisk snabbrörlig bransch är svårt att avgöra livslängden på en tillgång. Företag 8 

nämner även vikten av att faktiskt kontrollera användning och värdet av ett aktiverat 

system. Om ett implementerat system inte fungerar som det ska eller inte används i den 

utsträckning som de tidigare har beräknat, så genereras inte de framtida fördelarna 

längre, varvid det kan bli aktuellt med en nedskrivning. Vissa företag anser att 

användbarheten som benämns i kriterium d) är en självklarhet för att ens påbörja ett 

projekt och att de inte skulle fortgå med ett projekt som inte ger dem något värde.  

Det tredje problemet som återspeglats i empirin är att kunna beräkna de hänförliga 

utgifterna i enlighet med kriterium f), punkt 57 IAS 38. Det besvärliga är att veta den 

nedlagda tiden från de som arbetar internt på företaget, säger bland annat Företag 1. För 

att beräkna på ett tillförlitligt sätt har flera av företagen tagit hjälp av tidkort eller 

liknande system för att specificera vad en anställd gör med sin arbetstid. Många av 
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företagen anser att det fungerar bra med tidkort och att detta är ett sätt att säkerställa 

utgifterna. Företag 5, som nyligen introducerade tidkort, säger att de numera har ett 

bättre underlag för att hänföra utgifter till olika projekt än tidigare. Företag 6 har dock 

valt att beräkna utifrån ett rimligt överslag istället för varje detaljerad timme, detta för 

att tidkort ”kostade mer än vad de smakade”, vilket stämmer överens med resonemanget 

om kostnad och nytta enligt föreställningsramen; kostnaden för informationen ska inte 

överstiga nyttan. Om företaget bedömer att ett rimligt överslag inte ger en väsentligt 

felaktig summa kommer det enligt föreställningsramen inte att påverka den rättvisande 

bilden. Det verkar dock som att projektredovisning och tidkort är de vanligaste 

verktygen som används för att hänföra utgifter, vilket borde underlätta beräkningen som 

efterfrågas av kriterium f), punkt 57 IAS 38.  

5.2.2 FÖRÄNDRINGAR 

Företagen är eniga om att det finns tillräckligt med riktlinjer i standarden och att det inte 

finns något behov av att ändra eller förbättra IAS 38. Vidare påpekar flera av företagen 

att det går att förstå andan och känslan i standarden, vilket är tanken i och med att IFRS 

försöker vara principbaserad och att det är viktigt att förstå principen och hur det ska 

leda till de primära kvalitativa egenskaperna relevans och rättvisande bild. En mer 

heltäckande standard skulle kunna leda till information som inte är relevant för läsaren. 

Företag 4 påpekar vikten av en standard byggd på principer för att kunna uppnå syftet 

med de finansiella rapporterna, att tillhandahålla intressenterna med information i deras 

beslutsfattande. De anser att en principbaserad standard gör att de istället kan fokusera 

på att ge en rättvisande bild av företaget och fokusera mer på vad de publika 

investerarna är intresserade av, än att fokusera på detaljregler.  

Företagen påpekar även att IAS 38 lämnar mycket till tolkning och att immateriella 

tillgångar är en bedömningspost. Vissa företag säger att även om det finns risk att 

företag tolkar olika så finns vissa gränser som gör att företaget ändå visar en rättvisande 

bild, vilket kan hänföras till väsentlighetskravet i föreställningsramen. Ett företag säger 

att de under en viss nivå kan göra bedömningar och tolkningar, men att det finns en 

gräns som sätter stopp beroende på vad som är rimligt. Detta tyder på att viss tolkning 

inte är relevant för läsaren att ta del av. Ytterligare exempel på hur relevans och 

väsentlighet påverkar företagens bedömningar är att små belopp inte alltid aktiveras. 
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Företag 3, 4 och 6 har nämnt att de inte alltid aktiverar små belopp, det skapar oftast 

mer arbete än vad det är värt. En sådan avvägning överensstämmer med 

föreställningsramens resonemang om nytta och kostnad, mindre belopp kan anses 

oväsentliga och irrelevanta och därmed inte av intresse för läsaren.  

Några företag framhåller att egenskapen jämförbarhet kan påverkas av företags 

bedömningar. Om företag bedömer och tolkar olika kan jämförbarhet mellan företag 

fallera, vilket kan påverka läsarens beslutfattande. Tidigare i analysen nämns att vissa 

företag använder Kahneman och Tverskys (1982) representationsmetod för bedömning 

medan vissa använder tillgänglighetsmetoden. Företagen kan därmed vara utsatta för 

olika sorters bias som kan ge snedvridna resultat och därmed missvisande jämförbarhet 

företagen emellan. Likväl måste hänsyn tas till att jämförbarheten i föreställningsramen 

inte likställs med likformighet och att viss avvikelse inte nödvändigtvis behöver 

generera svag jämförbarhet.  

5.2.3 BRANSCHENS INSTÄLLNING TILL REDOVISNING AV IIT 

Företag 8 berättar att immateriella tillgångar i balansräkningen har gått från att bestå av 

goodwill till att idag bestå av flera mjuka värden. Detta är en beskrivning av den 

existerande föreställningsramen och IAS 38, som poängterar vikten av en rättvisande 

rapport över finansiell ställning och som exemplifierar möjliga immateriella tillgångar. 

Ett ytterligare konstaterande från några företag är att de tror att läsarna av de finansiella 

rapporterna inte bryr sin nämnvärt om posten immateriella tillgångar. Syftet med 

rapporterna är, enligt föreställningsramen, att tillhandahålla information om företagets 

ställning och hur förändringar påverkar ställningen, för att intressenter ska kunna fatta 

beslut. Det är möjligt att intressenter bortser ifrån immateriella tillgångar då de är 

förknippade med mycket osäkerhet eftersom att det finns risk för bias i enlighet med 

Kahneman och Tversky (1982). Detta kan leda till att intressenterna inte alltid tar de 

immateriella tillgångarna i beaktning vid ekonomiska beslut. Istället tror företagen att 

intressenter, såsom aktiemarknaden, bryr sig om andra saker i årsredovisningen, såsom 

framtida möjligheter istället för ren redovisning.  

Det går att urskilja en inställning till kostnadsföring respektive aktivering genom 

beaktandet till redovisnings- och skattemässiga effekter, vilken beror på hur företagen 
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ser på personalkostnader, övriga projektkostnader och investeringar. Några av de 

intervjuade företagen hade svårt att se personalkostnader som något som kunde 

aktiveras, det såg det mer som en kostnadsförpliktelse. Ett av företagen hade till och 

med satt upp en regel om att egna anställda inte skulle aktiveras eftersom företaget 

tyckte att det skulle ge en missvisande bild av företagets kostnadsmassa. Detta kan 

hänföras till föreställningsramens primära kvalitativa egenskap rättvisande bild, som 

bland annat innebär att information inte ska vara vilseledande.  

Den kvalitativa egenskapen rättvisande bild kan även urskiljas i företagens inställning 

till investering respektive utvecklingskostnad. Många av företagen antydde att de hellre 

kostnadsförde på grund av att de inte ville ha en stor post avskrivningar, och för att det 

många gånger även handlade om små belopp som kostnadsfördes för att det var mer 

praktiskt. Samtidigt ville företagen även visa upp att de faktiskt investerade, och 

kostnadsförde de allt skulle det istället ge en missvisande bild. En annan respondent 

berättade att de kostnadsförde mycket mer tidigare, men eftersom de såg att 

konkurrenterna aktiverade sina utvecklingsutgifter ändrade de inställningen och började 

aktivera mer för att visa att de faktiskt investerade. Vilseledande information enligt 

föreställningsramen kan i detta fall vara att både aktivera för lite och för mycket. Dock 

tror några respondenter att yngre företag hellre aktiverar än kostnadsför för att öka 

balansomslutningen. 

5.3 VAD ÄR MOTIVET TILL ATT TUMREGLER TAGITS FRAM/INTE 

TAGITS FRAM? 

För att svara på denna frågeställning används Wyatts (2005) tankesätt om 

bakomliggande ekonomiska faktorer. Precis som Wyatt identifierade relationer mellan 

faktorer och redovisningen av immateriella tillgångar har vi identifierat faktorer som 

påverkar existensen av tumregler kring IIT i denna bransch. Existensen av tumregler 

och vilken sorts tumregler företagen har kan i sin tur påverka redovisningen av 

immateriella tillgångar. Istället för att ställa upp hypoteser om relationer, såsom Wyatt 

(2005) gjorde, har vi letat efter likheter och relationer i empirin för att hitta vilka 

faktorer som kan vara viktiga när företag beslutar om existensen av tumregler. I Figur 9 

visas en sammanställande modell av de fyra faktorer som uppmärksammats och som 
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därmed kan påverka existensen av tumregler. Varken vi eller Wyatt har identifierat 

någon inbördes rangordning av faktorerna, utan det verkar som att de kan påverka 

företagen både fristående och tillsammans. Nedan analyseras respektive faktor lite mer 

ingående om hur de kan influera företagen i deras beslut att använda tumregler.  

 

FIGUR 9. FAKTORER SOM PÅVERKAR EXISTENSEN AV TUMREGLER.  

5.3.1 NYCKELPERSONER 

Majoriteten av respondenterna var personer som andra vände sig till vid frågor kring 

IIT. Detta berodde på att personen hade erfarenhet och/eller kunskap inom området. 

Enligt Kahneman och Tverskys (1982) kan detta förklaras av tillgänglighetsmetoden, 

där nyckelpersonerna tillåts ta beslut på grund av att de har erfarenhet och därmed 

effektiva sökningsfunktioner. En respondent hade till exempel erfarenhet från 

revisionsbranschen och koncernredovisning från tidigare arbetsplats. En annan var mån 

om att sätta sin prägel på hanteringen av IIT från de erfarenheter denne hade fått sedan 

tidigare. Andra hade fått riklig kunskap om sitt företag och var därmed den självklara 

personen att ta beslut om aktivering eller kostnadsföring. Dock behövde det inte alltid 

vara en person på koncernnivå. Vissa respondenter menade att det egentligen var 

personer i dotterbolagen som tog beslut om IIT. I de ovan nämnda exempel arbetade 

Företagets bakomliggande ekonomiska faktorer 

Erfarenheter  

Existensen av tumregler  

 

Storlek på 

företaget  
Storlek på 

IIT 

  

Nyckel-

personer  



69 

 

nyckelpersonerna både i företag med formella och informella tumregler, och där vissa 

gränsade till inga tumregler alls. Företeelserna och likheterna som identifierats visar att 

det finns nyckelpersoner som påverkar existensen av tumregler; om det ska finnas 

formella, informella eller inga alls. 

5.3.2 ERFARENHETER 

Som tidigare nämnt var majoriteten av respondenterna nyckelpersoner i företaget när 

det kom till frågor kring IIT och aktivering. Att andra i företaget vände sig till 

respondenterna berodde till stor del på deras tidigare erfarenhet av aktiveringsfrågor. 

Men annan personals erfarenheter har också uppmärksammats. Alla företag, utom ett, 

hade IIT som i någon mån bestod av IT-system. En del av dem hade fått sina IT-system 

utvecklade av externa konsulter medan andra hade interna IT-avdelningar. De IT-

ansvarigas erfarenheter lyftes fram som viktiga omständigheter att ta hänsyn till i 

diskussioner kring aktivering, vilket även nämns i analysen av Kahneman och Tverskys 

(1982) bias 2 i representationsmetoden.   

En annan omständighet som kan påverka existensen av tumregler, och som hör ihop 

med erfarenhet, är kunskapen om IIT, aktivering och IFRS. Ett företag som har formella 

regler menade att deras handbok var en förutsättning eftersom det inte skulle fungera att 

ge IAS 38 till någon som inte var kunnig inom redovisning. Respondenten i Företag 5 

tog upp skillnaden mellan hur olika yrkesgrupper tänker kring värdehöjande. Denne 

menade att det finns skillnader mellan vad tekniker, som inte är insatta i IFRS, och vad 

ekonomer anser är ett värdehöjande projekt. Här uppstår det främst frågor kring vad 

som är underhåll och vad som är utveckling. En annan respondent berättade att de för 

några år sedan kostnadsförde mycket mer vilket berodde på för lite erfarenhet och 

kunskap om aktivering. 

Enligt Wyatt (2005) påverkar en stark utvecklingscykel redovisningen, där en stark 

utvecklingscykel innebär kunskap och erfarenhet av immateriella tillgångar. Enligt detta 

borde alltså utformningen av tumregler bero på hur kunskapen och erfarenheten om IIT, 

IFRS och företagets verksamhet ser ut. Dock går det inte att urskilja om detta leder till 

formella, informella eller inga tumregler, utan detta verkar bero på även andra faktorer.  

 



70 

 

5.3.3 STORLEK PÅ FÖRETAGET 

I empiridelen beskriver företagen vilka skillnader som kan finnas mellan större och 

mindre företag. Några respondenter tror att större bolag har genomarbetade rutiner och 

att det är de växande företagen som har frågor och funderingar kring redovisning av IIT. 

Detta kan jämföras med Wyatts (2005) faktor kort teknologisk cykel, vilken innebär att 

det är lättare att bedöma produktens sannolika framtida fördelar eftersom ekonomiska 

fördelar flödar in snabbare och produkten inte hinner bli obsolet. Då beslutsprocessen 

kan bli trög och långsam i stora företag krävs bra rutiner för att undvika detta. Med en 

effektiv handbok och kortare beslutsprocess i stora företag hinner frågor kring IIT tas 

upp då de är aktuella. Företag 6 menar dock att mindre företag har bättre insyn i 

företaget och kan därmed lättare göra bedömningar utan tumregler. Här synes en 

avvägning mellan kostnad och nytta av att ta fram formella regler, och därmed kostnad 

för att ta fram information, något som föreställningsramen understryker. I stora företag 

finns förmodligen en högre nytta att ha formella tumregler då kostnaderna för att inte ha 

några kan bli höga om identifieringen och redovisningen blir lidande av en trög och 

långsam beslutsprocess. Företagens uttalande i jämförelse med Wyatts (2005) faktor 

visar att storleken på företaget är en faktor som kan påverka i vilken utsträckning 

företag tar fram formella tumregler.  

5.3.4 STORLEK PÅ IIT 

Enligt Wyatt (2005) var ledningen i bolag med en stark teknisk utveckling samt en kort 

utvecklingscykel mer benägna att redovisa immateriella tillgångar. Dessa ekonomiska 

faktorer kan betyda en högre frekvens av IIT, vilket kan leda till en större post i 

balansräkningen och större erfarenhet av IIT. Storleken på posten IIT är något som 

majoriteten av respondenterna nämnde som en viktig punkt vid bedömning av IIT. Som 

tidigare nämnts i empirikapitlet har ingen av de intervjuade företagen någon större andel 

IIT av balansomslutningen. En respondent menade att om aktiveringen var av mindre 

skala var systemen inte så avancerade. En annan förklarade det som att en mindre post 

inte påverkade den rättvisande bilden av ett företag. Vidare förmodade respondenten i 

Företag 5 att de skulle lägga mer tid på dokumentation och beräkningar om det handlade 

om mer pengar. Detta har en naturlig anknytning till revisorers materialitetskrav och 

väsentlighetskravet i föreställningsramen. Om posten överstiger en väsentlig summa 
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kommer den att granskas noggrannare av revisorer och kommer att vara av mer relevans 

för läsaren av finansiella rapporter. Detta innebär att företag med en större post IIT 

antagligen kommer ha mer dokumentation och regler kring IIT för att möta de krav som 

ställs från revisorer och föreställningsramen.  
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6 SLUTSATS 

I följande kapital presenteras resultatet av vår studie och därmed besvarar vi studiens 

syfte att beskriva kontexten för IIT inom branschen konsumentvaror och -tjänster.  

Studien visar att det förekommer både formella och informella tumregler inom 

branschen konsumentvaror och -tjänster. Formella tumregler är hänförliga till 

representationsmetoden och tjänar syftet att bedöma huruvida en utvecklingsutgift är en 

IIT eller ej. Dessa tumregler bygger på erfarenhet och är utsatta för bias som företagen 

försöker hantera genom att ta hänsyn till historisk data och genom att föra diskussioner 

med personer som besitter olika erfarenheter. Informella tumregler kan istället hänföras 

till tillgänglighetsmetoden och beror av frekvensen av IIT och sannolikheten att de 

uppstår. De informella tumreglerna bygger på personers igenkänning av exempel och 

även denna metod är utsatt för bias. Bias 1 (återanvändning av exempel) har företagen 

svårt att undvika, de använder sig av tidigare exempel eftersom detta är en lättillgänglig 

metod. Bias 2 (sökningsfunktionens effektivitet) försöker företagen hantera genom att 

använda personers insyn och kunskap om IFRS, IIT och företaget.  

Branschen uppfattar tre svårigheter i aktiveringsprocessen: avskiljbarhet, sannolika 

framtida fördelar och beräkning av hänförliga utgifter. Vid dessa kriterier kan alltså 

aktiveringsprocessen stoppas. Osäkerheten kring dessa beslut har gjort att företag tagit 

fram tumregler, modeller och rutiner för att försöka hantera det. I övrigt anser branschen 

att standarden idag är komplett som den är och att den inte behöver förändras eller 

förbättras. Emellertid uppfattar företagen vissa risker med regelverket, såsom minskad 

jämförelse, dock anser företagen att det är svårt att arbeta bort den risken. Ytterligare 

uppfattningar från branschen är att intressenternas åsikter om företagets finansiella 

rapporter är av stor vikt, framförallt huruvida intressenten bryr sig om posten 

immateriella tillgångar eller inte. Vidare påverkas inställningen till kostnadsföring 

respektive aktivering av vilken uppfattning företagen har om vad som ger en rättvisande 

bild av företagets verksamhet.  

Det har identifierats faktorer som motiverar existensen och utformningen av tumregler. I 

denna bransch har faktorerna nyckelpersoner, erfarenheter, storlek på företaget och 

storlek på posten IIT uppfattats som påverkande. På grund av nyckelpersonens 
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erfarenheter och kunskaper kan denne influera tumreglerna, samtidigt som övrig 

personals erfarenheter kan påverka behovet av tumregler. Storlek på företaget påverkar 

företagens avvägning mellan kostnad och nytta att ta fram tumregler, samt att storleken 

på posten IIT har en inverkan på relevansen och därmed hur mycket tumregler som 

behövs.  

Syftet med studien är att beskriva den kontext där IIT förekommer för att bidra med en 

förståelse över hur IIT:s egenskaper och identifiering behandlades i branschen 

konsumentvaror och -tjänster. Vi har identifierat företeelser och omständigheter som 

hänger ihop och som skildrar den kontext vi ämnar beskriva. Inställningen till 

kostnadsföring respektive aktivering i branschen beror dels på hur stora belopp 

projekten hanterar, dels på hur länge tillgången kan tänkas generera ekonomiska 

fördelar. Det förra innebär att små belopp hellre kostnadsförs på grund av relevans och 

det praktiska arbetet. Det senare beror på hur pass tillförlitliga beräkningar företagen 

kan göra då många av företagen upplever det svårt att beräkna den ekonomiska 

livslängden på IIT på grund av den tekniska utvecklingen. Företagen argumenterar att 

om IIT-posten hade varit större hade den fått mer uppmärksamhet. Generellt är IIT-

posten i branschen väldigt liten vilket gör den mindre relevant, och därmed kan 

slutsatsen dras att mindre resurser allokeras till hanteringen av IIT. Alla ovanstående 

företeelser hänger ihop och bildar den kontext där IIT förekommer, i branschen 

konsumentvaror och -tjänster.  
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7 DISKUSSION  

Följande kapital redogör för tankar och reflektioner som uppstått under studiens gång, 

både från oss och från respondenterna. Vidare ger vi utrymme för viss kritik och 

förbättringsmöjligheter för studien. Slutligen ges förslag på vidare studier.  

7.1 TANKAR KRING STUDIEN  

I inledningen lyftes studier kring IIT fram. Standardsättare, organisationer och forskare 

inom immateriella tillgångar pekade främst på två problem. Först och främst 

inkonsekvensen vid identifieringen av förvärvade internt upparbetade immateriella 

tillgångar och IIT inom företaget. Det verkar finnas en distinktion mellan hur teoretiker 

och praktiker tänker. Teoretikerna menar att det inte borde finnas skillnader mellan hur 

dessa redovisas på grund av att definitionen av en tillgång inte menar att särskilja. Efter 

att ha genomfört denna studie har vi insett att praktikerna, i detta fall respondenterna, 

inte ser detta som ett problem. För de flesta har det varit självklart att interna 

varumärken till exempel inte ska redovisas som en tillgång eftersom det inte går att 

avskilja. Det kan vara så att teoretiker söker problem och lösningar på något som 

faktiskt fungerar. Det är även möjligt att praktikerna inte uppfattat problemen än, men 

att de skulle förstå teoretikers problemdiskussion om de satte sig in det. Möjligen 

behöver praktikerna utbilda sig mer inom IFRS och utbyta kunskap med andra företag 

för att lära från varandra. Samtidigt behöver teoretiker ta till sig vad som från praktikers 

sida anses som problem.  

Det andra problemet som lyfts fram i inledningen är inkonsekvensen i redovisningen av 

IIT mellan olika branscher. Detta visades bland annat genom studien gjord av ASBJ. 

Deras slutsats var att det behövs bättre riktlinjer i IAS 38. I vår slutsats har vi kommit 

fram till att branschen bedömer sina IIT utifrån de förutsättningar branschen har, vilket 

uttrycks i en inkonsekvent redovisning av IIT. Men detta behöver inte vara något dåligt. 

Det är kanske just detta som är en rättvisande bild, en bild som visar hur det ser ut i ett 

specifikt företag i en specifik bransch. I branschen konsumentvaror och -tjänster finns 

det särskilda förutsättningar som utmärker kontexten där IIT förekommer. I branschen 

konsumentvaror och -tjänster finns väldigt lite IIT och detta medför såklart att dessa 
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företag har andra erfarenheter, förutsättningar och annan data inför identifieringen av 

IIT och inställningen till kostnadsföring respektive aktivering. 

IIT är inte en lika tydlig post som andra poster i balansräkningen eftersom tillgångarna i 

den inte syns materiellt. På grund av denna svårighet kan företag tveka att aktivera 

utgifter för att de vet att posten kommer att ifrågasättas och granskas huruvida 

kriterierna uppfylls. Precis såsom Dedman et al. (2009) och Watts (1992) påpekar i 

inledningen i denna studie kan osäkerheten i posten orsaka att aktiemarknaden 

misslyckas i sin värdering av ett företag. Det finns en risk att intressenter rent utav 

ignorerar posten för att de vet att det är en svår post att analysera. En annan effekt av 

denna mindre tydliga post är att den kan användas för att frisera resultat om ett företag 

så önskar. Eftersom det är en post där tolkning och motivering krävs kan det slutligen 

handla om hur bra företaget är på att argumentera sin sak. Företag besitter oftast större 

kunskap och expertis om IT-utveckling eller liknande än gemene revisor som ska 

granska posten. Ett sådant agerande kan dock leda till ökad granskning av posten i och 

med att revisorer och andra intressenter är medvetna om att det är en riskfylld post. I 

branschen konsumentvaror och -tjänster är posten oftast utanför materialitetskravet 

vilket leder till att inget större fokus läggs på den.   

En annan tanke kring formella tumregler, som flera respondenter poängterade, är att de 

kontinuerligt måste uppdateras för att vara aktuella. Eftersom branschen är utsatt för en 

snabb teknisk utveckling som påverkar deras bedömningar och beslut för aktivering 

eller ej måste de formella tumreglerna ändras i takt med utvecklingen. Detta kan 

påverka företags beslut att ta fram formella tumregler, då de är medvetna om att en 

ständig förbättring behöver göras för att den ska vara aktuell och möjlig att arbeta ifrån. 

För en inaktuell formell tumregel gör ingen nytta hos företagen. Risken är att den 

formella tumregeln alltid släpar efter och att företag istället anser det säkrare att göra 

bedömningar från gång till gång. Detta kräver i sin tur att personalen i företagen är 

uppdaterade på omvärlden och förändringar i branschen. Några respondenten påpekade 

att det är viktigt att ha ett öppet sinne för vad som händer i omgivningen och se vad 

andra företag gör.  
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7.2 FÖRÄNDRINGAR I STUDIEN 

Under studiens slutfas har tankar om förbättringar kring studien framkommit. En sådan 

är begreppet tumregler, som kan ha skapat viss osäkerhet hos respondenterna. Vi har i 

möjligaste mån försökt förklara vad vi menar med just det begreppet, att det kan vara 

formella och informella. Tidigare erfarenheter kan ha gjort att respondenten associerat 

det till hårdare numeriska regler, än vad vi menat. Därför har vi lagt tid på att tolka och 

identifiera rutiner eller beteenden som respondenterna har uttalat sig om som har kunnat 

klassificeras som tumregler i enlighet med vårt begrepp.  En annan tanke har varit valet 

av bransch då det visat sig att branschen konsumentvaror och -tjänster inte har så 

mycket IIT. Den låga andel IIT i branschen påverkar studien i och med att företagen inte 

prioriterar den posten. Dock har vi kunnat återge kontexten i denna bransch och hur de 

hanterar IIT, såsom syftet ämnade. Ytterligare en kritisk tanke angående studien är att vi 

utvecklat en egen teorimodell utifrån Wyatts (2005)  tankesätt. Modellen har inte 

bekräftats genom tidigare studier och kan därmed sakna tillförlitlighet. Dock bygger den 

på ett existerande tankesätt och vi har kunnat utnyttja den för att analysera vår egen 

empiri.  

7.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER  

Utifrån vår studie har nya tankar och frågor framkommit som skulle vara intressanta att 

vidareutveckla. En sådan tanke är att det skulle det vara intressant att beskriva andra 

branscher för att sedan kunna jämföra dem. En annan tanke är att djupare granska de 

intervjuade företagen för att ytterligare identifiera olika karaktärsdrag och hur dessa 

påverkar deras benägenhet att redovisa IIT och frambringa tumregler. Eftersom vi har 

utvecklat Wyatts (2005) teori till en egen modell vore det intressant med en vidare 

studie om faktorerna överensstämmer i andra branscher. En ytterligare studie vore att 

undersöka hur revisorer bedömer och granskar IIT när det behandlar avancerad IT-

kunskap eller liknande. Vidare vore det intressant med en studie kring den 

inkonsekventa redovisningen av immateriella tillgångar som finns beroende på hur de 

uppkommit. En sådan studie kan beskriva vilken effekt inkonsekvensen har på företags 

balansräkningar, inom en bransch eller mellan olika branscher.  
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BILAGA 1 –  INTERVJUGUIDE 

Nedan visas den del av intervjuguiden som behandlar IIT. En längre version användes 

under själva intervjutillfället, men då berörde vi punkter som rörde LiU:s 

forskningsprojekt men som inte var av betydelse för vår studie.  

INLEDNING  

Börjar med att presentera oss och sedan informerar vi om bakgrunden till 

forskningsprojektet, vår uppsats och hur empirin kommer användas. Sedan går vi 

igenom intervjuguiden och diskuterar etiska aspekter, såsom anonymitet, rätten att 

avsluta när som och huruvida de accepterar att vi spelar in intervjun. Vi berättar även 

om rätten att läsa igenom uppsatsen innan den färdigställs. Sedan ber vi respondenten 

presentera sig och företaget lite närmare, ber dem berätta om bakgrund, kunskap, tid på 

arbetsplatsen, erfarenheter med mera.   

BAKGRUND TILL FORSKNINGSPROJEKTET  

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

 Egenupparbetade immateriella tillgångar 

 Immateriella tillgångar vid förvärv (inkl Goodwill) 

 Separat förvärvade immateriella tillgångar 

Varför ska man behöva redovisa immateriella poster olika beroende på hur man 

”skaffar” dem? Vad är skillnaden? Hur kan man förhålla sig till skillnaden? 

FORMELLA REGLER VS TUMREGLER 

 Formella regler motsvara i detta fall IFRS 

 Tumregler är de fall då företag använder sig av ett generellt beteende i likartade 

situationer som antingen avviker på något sätt från de formella reglerna eller 

kanske framförallt, tumregler i de fall då valmöjligheter eller tolkningar är 

tillåtna inom ramen för de formella reglerna 

o Formella tumregler 

o Informella tumregler 



 

 

PROAKTIVITET  

 Att välja rättsliga former för sitt handlande som gör att man hamnar i en kategori 

som ger en önskvärd redovisningseffekt? 

 Ändrar på affärer för att få en bra redovisningseffekt? 

 Förekommer det en diskussion kring redovisningseffekter i styrelserummet? 

 Jämför med reaktiv: Hur gör man med redovisningen. Normerna tillämpas när 

händelserna inträffar. 

EGENUPPARBETADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  

 Vilka slags egenupparbetade immateriella tillgångar har ni? 

IDENTIFIERING 

Formell regel: p.57 i IAS 38 tar upp när en immateriell tillgång som uppstår genom 

utveckling ska tas upp som just en tillgång. 

 Hur använder ni p.57 i ert företag vid identifiering av en internt upparbetade 

immateriell tillgång?  

o Följdfrågor: Tumregler för de olika punkterna i p.57? T.ex: hur beräknar 

ni ”sannolikheten av framtida ekonomiska fördelar” 

 Frekvens av tumregeln? 

 Vem har bestämt tumregeln? 

 Har den förändrats över tid? 

 Vilka kriterier i p.57 är svåra att uppfylla? (Kan detta bero på kontexten de 

egenupparbetade tillgångarna befinner sig?)Tror ni att detta är utmärkande för 

identifieringen av egenupparbetade immateriella tillgångar i den här branschen?  

 Vilka, anser Ni, är de utmärkande egenskaperna/svårigheterna med 

egenupparbetade immateriella tillgångar i ert företag/i branschen? 

 Förutom den formella regeln i p.57 i IAS 38, har ni några andra 

tumregler/policyer/ som ni använder vid identifiering av egenupparbetade 

immateriella tillgångar? 



 

 

 Har ni några andra hjälpmedel/programvaror/rådgivning/kalkyler 

som ni använder vid identifiering av egenupparbetade 

immateriella tillgångar? 

 Samma fråga som innan men istället hjälpmedel med 

dokumentation av motiv, reflektioner, argumentation för det ena 

eller det andra? 

o Frekvens av tumregeln/programvara/rådgivning m.m? 

o Vem har bestämt ovanstående? 

o Har det förändrats över tid? 

o Hur skulle ni vilja ha det? Göra själva eller handledning? I vilken form? 

(Beskrivning, beräkning..?) 

o Reflektion kring hjälpmedel av dokumentation? Skulle ni vilja att det såg 

ut på ett annat sätt? 

o Är ni nöjda med hur det ser ut idag? Brister det någonstans? Kan ni tänka 

er någon förändring som leder till förbättring? 

 Vad gör ni för bedömningar vid identifieringen? – Långfristiga, kortfristiga, 

skattemässiga? (Subjektiva bedömningar vid identifieringen) 

 Vad säger revisorn om era tumregler/policyer?  

o Skulle ni vilja mer extern rådgivning i form av konsulter, revisorer?  

 Hur lång är er time-to-market? När i tiden aktiverar ni utvecklingsprojekt? 

 Ekonomisk nytta? Eller redovisningsmässigt? T.ex: Vilka är motiven – att ge en 

rättvisande bild eller för vinstens skull? 

SAMMANFATTNING/DISKUSSION  

 Diskussion kring tumregler. 

 I vilken utsträckning är ni proaktiva? – Hur tänker ni innan ni förvärvar? Ändrar 

det era beslut om att t.ex. köpa? Vilka diskuterar detta? Vem tar beslutet? 

 Generellt sett, och förutsättningslöst, hur skulle ni vilja att normerna kring 

immateriella tillgångar skulle se ut? Från koncernens perspektiv? 

 Var skaver skon, om jag frågar dig spontant? 

 Kan vi dubbelkolla info/fakta senare?  

 Vill ni titta igenom innan det publiceras?  



 

 

BILAGA 2 –  UTSKICKAT MATERIAL TILL FÖRETAGEN 

Nedan visas det material som skickades ut till företagen inför intervjuerna. Denna innefattar 

alla delar i intervjun, och inte bara IIT. 

FÖRSÄTTSBLAD 

Hej Namn, 

Vi skulle gärna vilja ha en intervju med er som skulle handla om hur ni på ert företag 

identifierar/kontrollerar/värderar era immateriella resurser och tillgångar. Vi kommer att 

beakta dessa utifrån hur de har kommit företaget tillhanda. Dessa tre perspektiv blir då 

antingen egenupparbetade immateriella tillgångar, immateriella tillgångar via förvärv 

(goodwill inkluderat) eller separat förvärvade immateriella tillgångar. 

Nedan finner ni en översikt över de ämnen som vi skulle vilja gå igenom under en 

intervju. Vi har även lagt med två bilagor, ett utdrag ur IAS 38 och en karta över 

värderingsmodeller, som är kommer användas som stöd vid en eventuell intervju. 

  

Vänliga hälsningar, 

  

Aldijana Mehanovic och Sofia Eriksson 
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ÖVERSIKT 

 

 

  



 

 

UTDRAG UR IAS 38  

57. En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av 

ett internt projekt, ska tas upp som tillgång i rapporten över finansiell ställning endast 

om ett företag kan påvisa att samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 

 

a. Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att 

den kan användas eller säljas. 

 

b. Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller 

sälja den. 

 

c. Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

 

d. Företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika 

framtida ekonomiska fördelar. Företaget kan bland annat påvisa att det finns en 

marknad för det som produceras med den immateriella tillgången eller för den 

immateriella tillgången som sådan, eller, om tillgången är avsedd att användas internt, 

dess användbarhet. 

 

e. Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången. 

 

f. Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den 

immateriella tillgången under dess utveckling. 

 

 

 

 

 

  



 

 

VÄRDERINGSMETODER FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 3 –  WYATTS TEORIMODELL 

Nedan visas Wyatts teoretiska ram översatt till svenska, ”Figure 1-Overview of the 

Theoretical Framework” (Wyatt, 2005, s. 971).  

Företagsklimat 

Teknologiska aspekter Juridiska aspekter 

Ger information om 

vinstpotential i investeringar 

och tiden det tar att få ta del 

av kassaflöden 

1) Stark 

teknologisk 

utveckling 

Ger information om 

företagets förmåga att 

kontrollera och därmed 

tillgodogöra sig kassaflöden 

3a) 

Komplex 

teknologi 

3b) 

Tillgänglig 

info om 

företagets 

investeringar  

Ger incitament att investera i 

immateriella tillgångar och viss 

förutsägbarhet om framtida 

ekonomiska fördelar 

Företaget 

Balansräkning 

Redovisning av immateriella 

tillgångar? 

Ger ledningen info om 

sannolikheten att framtida 

kassaflöden tillfaller företaget 

2) Kort 

teknologisk 

cykel 

3c) Företaget 

är engagerat i 

innovation 

och rent-

seeking  

Aktiemarknadens värdering 

av företaget 

Alternativa 

förklaringar 

Agentteorin 

Resultat-

relaterade 

incitament 

Sända ut 

vissa signaler 

Ytterligare 

test 

Påverkan av större 

valfrihet i redovisningen 

av immateriella 

tillgångar? 

Värderar investerare 

redovisningen av valbart 

identifierade 

immateriella tillgångar 

högre än goodwill och 

internt upparbetade? 


