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SAMMANFATTNING 
Magisteruppsats i företagsekonomi, Externredovisning, revision och analys, 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, VT- 2006 
Titel: Hur redovisar svenska börsbolag immateriella tillgångar? 
Författare: Christel Eklund & Maria Furåsen 
Handledare: Gunnar Rimmel 
 
Bakgrund: Det har under de senaste åren skett allt mer förändringar inom redovisningen 
avseende normer och normbildning. Med anledning av den internationalisering av företagen 
som skett har företagens årsredovisningar alltmer utformats för internationella intressenter. 
Med anledning av detta samt de redovisningsskandaler som skett startade IASB och FASB ett 
samarbete i form av konvergensprojektet som syftar till att skapa en mer likartad redovisning. 
Den internationella utvecklingen medförde att IASB ändrade reglerna för redovisning av 
immateriella tillgångar efter att den nya standarden för redovisning av företagsförvärv 
publicerades i mars 2004.  
 
Problem: Kritiken kring redovisning av immateriella tillgångar har främst riktats till reglerna 
kring impairment test av goodwill istället för avskrivning samt felaktiga värderingar av dessa 
tillgångar. Vissa menar att svenska bolag har relativt låg nivå gällande systmatik och stabilitet 
i redovisningen av immateriella tillgångar. Då IFRS är en ny företeelse för många svenska 
börsnoterade bolag kan det leda till att årsredovisningarna är bristfälliga, särskilt med 
avseende på IAS 38 då detta är en av de mest tekniskt svåra standarderna att tillämpa. 
Problemformuleringen leder fram till uppsatsens huvudfrågeställning: Hur redovisar svenska 
börsbolag  immateriella tillgångar enligt IAS 38 i årsredovisningarna efter införandet av 
IFRS?  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska börsbolag inom industrivaror och 
-tjänster, hälsovård samt informationsteknik redovisar immateriella tillgångar enligt IAS 38 i 
årsredovisningarna efter införandet av IFRS. Det är även att undersöka vad representanterna 
på bolagen anser om standarden samt vilka fördelar och nackdelar som upplevts.  
  
Avgränsningar: Studien har avgränsats till att undersöka ett urval av företag från de tre 
sektorerna; industrivaror och -tjänster, hälsovård samt informationsteknik. Vidare har den 
kvantitativa delen av studien begränsats till 10 stycken företag inom respektive sektor. 
Kriteriet för intervjuerna har främst varit att huvudkontoren skall vara stationerade i Göteborg 
så långt det har varit möjligt.  
 
Metod: Studien omfattas av dels en kvantitativ ansats då årsredovisningar granskats samt en 
kvalitativ ansats genom intervjuer. De fem utförda intervjuerna har skett dels i person och dels 
via e- mail.  
 
Slutsats: Utifrån studien framkom att ett försiktigt förhållningssätt oftast tas, särkilt 
beträffande aktivering av utvecklingsutgifter. Det kunde även utrönas att identifieringen av 
immateriella tillgångar inte anses som komplext, men däremot uppkom det att värderingen av 
dessa tillgångar är komplicerat. Med anledning av detta sker det ofta felaktiga värderingar.  
 
Förslag till fortsatta studier: Under studiens gång framkom att nedskrivningsprövningarna 
av goodwill enligt IAS 36 anses som komplicerat. Det skulle därför vara erforderligt med en 
djupare studie om eventuella brister kring redovisningen av dessa prövningar.  
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1 INLEDNING 
 
Inledningsvis sker en introduktion av uppsatsens bakgrund, därefter följer en 
problemdiskussion som utmynnar i uppsatsens problemformulering och dess syfte. Kapitlet 
avslutas  med uppsatsens  avgränsningar och disposition.  
  
1.1 Bakgrund  
 
Det har under de senaste åren skett allt mer förändringar inom redovisningen avseende normer 
och normbildning. Med anledning av den internationalisering av företag som skett har 
företagens årsredovisningar alltmer utformats för internationella intressenter. I och med detta 
har kraven blivit mer likriktade på den finansiella informationen.1 De stora 
företagsskandalerna har bidragit till att de stora normbildarna vill samarbeta för att 
harmonisera redovisningsreglerna för att förstärka förtroendet för redovisningen. Dock 
uppstod många frågor hur det skulle vara möjligt att genomföra en harmonisering p.g.a. de 
kulturella och religiösa skillnaderna samt de olika finansiella systemen. Det framkom att det 
skulle uppkomma svårigheter med att utarbeta identiska redovisningsstandarder, istället skulle 
standarderna göras jämförbara. Utifrån detta startades konvergensprojektet mellan IASB och 
FASB, där elimineringen av olikheterna mellan IAS och SFAS är det långsiktiga målet. Det 
fanns över 200 olikheter vilket försvårade harmoniseringsarbetet. Således behövde flertalet 
rekommendationer skrivas om.2 
 
För att erbjuda den mest effektiva och snabbaste lösningen för de företag som har bolag 
världen över och att bidra till den internationella standardiseringsprocessen antogs år 1995 en 
strategi för redovisningsharmoniseringen av EG-kommissionen. Kommissionen föreslog år 
2000 att de företag som är hemmahörande i EU samt noterad på en reglerad marknad ska 
upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IAS från och med senast år 2005. Reglerna för 
enhetlig finansiell rapportering antogs i syfte att stärka marknadseffektiviteten och minska 
företagens kapitalkostnader. Med hänsyn till detta antogs år 2002 en förordning om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder inom EU av Europaparlamentet och 
rådet.3 Denna utveckling medförde att från och med år 2005 följer företag inom Europa 
redovisningen efter IAS/IFRS enligt IASB.4  
 
En av de standarder som det uppkommit svårigheter med under de senaste åren i samband 
med redovisningen är den som reglerar immateriella tillgångar. Främst gällande hanteringen 
och definitionen av immateriella tillgångar och goodwill där det har skett en viss förväxling. 
Den utveckling som följde medförde en lösning på många av dessa problem.5 Den 
internationella utvecklingen medförde att IASB ändrade reglerna för redovisning av 
immateriella tillgångar efter att den nya standarden för redovisning av företagsförvärv 
publicerades i mars 2004, d.v.s. IFRS 3.  Detta ledde till revidering av standarderna, IAS 36 
Nedskrivning och IAS 38, Immateriella tillgångar.6 Revideringen av IAS 38 innebar att fler 
immateriella tillgångar skall särskiljas från goodwill jämfört med tidigare svensk praxis samt 

                                                            
1 Nilsson, 2002 
2 Fagerström & Lundh, 2004 
3 Statens offentliga utredningar, 2003 
4 Ernst & Young, 2005 
5 Alexander, Britton, Jorissen, 2003 
6 Ernst & Young, 2005 
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att immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod skall prövas för nedskrivning 
istället för att skrivas av.7 De förändringar som skett gällande IAS 38, kan även härledas från  
de förändringar som FASB bearbetade under 1990- talet i USA gällande SFAS 142 och SFAS 
141. Från år 2001 har dessa nya standarder tillämpats i USA, vilket även de innebär att fler 
immateriella tillgångar skall separeras från goodwill samt att avskrivning av goodwill ersattes 
av nedskrivningsprövningar enlig så kallade impairment test.8   
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Trots att det nya reglerna skulle vara mer behjälpliga i USA, har det uppstått en del kritik mot 
dessa. En stor del av debatten kring de nya reglerna av immateriella tillgångar har kretsat 
kring goodwill. I en artikel framhålls åsikter gällande goodwill där författarna, Huefner och 
Largay menar att förändringarna av redovisningen av goodwill medför bl.a. svårigheter för 
användarna av redovisningen att uppskatta trender och förutse framtida prestationer. 
Problemet är att företagens kostnader kommer att minska då avskrivningarna av goodwill 
avskaffas, vilket medför ökade resultat.9 Buisman menar dock att en av effekterna efter 
införande av IFRS i Sverige är att nya immateriella tillgångar skapas och särskiljs från 
goodwill. Avskrivningarna på dessa tillgångar kommer således att ersätta avskrivningarna 
som tidigare genomfördes på goodwill.10  
 
En annan kritik mot de nya reglerna är gällande värderingen. Kumar behandlar problemet 
med att många immateriella tillgångar värderas felaktigt, vilket ger en oriktig bild till 
användarna av den finansiella informationen. I detta fall ligger de företag som är beroende av 
ny teknologi samt forskning och utveckling i riskzonen, då immateriella tillgångar har fått 
ökad betydelse för dessa företag. Författaren menar att de nuvarande metoderna för värdering 
av immateriella tillgångar inte är tillfredställande. Det påpekas även att ekonomer bryr sig för 
lite om detta problem och att det behövs empiriska undersökningar för att utveckla bättre 
objektiva metoder för att värdera immateriella tillgångar så att sådana värderingsmetoder kan 
utgöra förslag till standarder.11 Även Spillane diskuterar problematiken kring värderingen av 
immateriella tillgångar, särskilt när fler immateriella tillgångar skall särskiljas från goodwill. 
Det som är problematiskt är att fastställa de olika parametrarna som definierar en immateriell 
tillgång, vilket måste göras för att undvika att dubbelräkning inträffar då tillgångarnas värde 
skall fastställas.12  
 
I Sverige har bl.a. revisionsbyråer studerat delårsrapporter samt annan information som 
börsnoterade bolag gett ut gällande konverteringen till IFRS, för att kunna utläsa effekten av 
IAS 38 samt vissa övriga standarder. Det utlästes att då bolagen gjort omräkningar av 
jämförelseårat 2004 var två av de största beloppsmässiga påverkningsfaktorerna av IAS 38, 
omklassificeringen från goodwill till immateriella tillgångar samt att IT- och 
utvecklingsinvesteringar aktiverades fullt ut.13 Enligt Nyllinge, Öhrling 
PricewaterhouseCoopers och Rynell, KPMG kan det ses i delårsrapporterna från 2005 att 
endast ett fåtal typer av immateriella tillgångar är väsentliga för de noterade bolagen i 
Sverige, där varumärken har haft störst betydelse vid företagsförvärv. Vid en översikt  
framkom det att i ett 20-tal noterade börsbolag där förvärv inträffat under året, utgjorde 
                                                            
7 Deloitte, 2004 
8 Cearns, 2005 
9 Huefner & Largay III, 2004 
10 Buisman & Malmqvist, 2005 
11 Kumar, 2005 
12 Spillane, 2004 
13 Jansson, 2005 
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merparten av de immateriella tillgångarna som separerats från goodwill av varumärken. 
Uppgifter om avskrivningstid för de immateriella tillgångarna gavs i endast tre av företagen, 
dock uppgav ett fåtal att företagen skulle ge en fullständig redovisning av detta i 
årsredovisningarna. Detta trots att kraven för att lämna upplysningar över avskrivningstider är 
i stort sätt lika höga för delårsrapporter som för årsrapporter. Vidare menar Nyllinge och 
Rynell att vid en jämförelse med amerikanska bolag samt bolag från vissa andra europeiska 
länder som försöker efterleva den amerikanska modellen, har svenska bolag en relativt låg 
nivå gällande systematik och stabilitet i redovisningen av immateriella tillgångar. En 
bristande faktor är t.ex. redovisningen av huruvida så kallade impairment test har utförts.14 I 
tidigare forskning har setts skillnader i årsredovisningarna industrier emellan. IT- och 
bioteknikföretag är mer benägna att delge information än traditionella tillverkningsföretag. 
Detta sker mycket på grund av att en stor del av företagens värde ligger utanför den 
traditionella redovisningen.15 Anledningen till detta kan härledas till de ”mjuka värdena”, 
såsom personalutbildning och forskning vilka är omfattande inom dessa företag.16  

 
1.3 Problemformulering 
 
Utifrån denna problemdiskussion uppkommer att immateriella tillgångar och således IAS 38 
medför ett antal svårigheter med hänsyn till bl.a. värdering. Eftersom IFRS är en relativt ny 
företeelse kan detta medföra att företag har upplevt detta som problematiskt, särskilt med 
avseende på IAS 38 då detta är en standard som anses svår att tillämpa. Diskussionen leder 
oss in på ett resonemang kring vad de svenska börsbolagen anser om denna standard samt 
vilka effekter den har bidragit till i årsredovisningarna. Med anledning av tidigare forskning 
kring skillnader i redovisningen mellan olika industrikategorier har tre representativa sektorer 
valts ut för undersökningen. Utifrån tidigare förd diskussion leds studien in på följande 
huvudfrågeställning:  
 

• Hur redovisar svenska börsbolag immateriella tillgångar enligt IAS 38 i 
årsredovisningarna efter införandet av IFRS?  

 
För att svara på denna huvudfråga har två delfrågor ställts:  

 
• Hur sker redovisningen av immateriella tillgångar i sektorerna; industrivaror och -

tjänster, hälsovård samt informationsteknik i praktiken? Samt; 
 

• Vilka negativa samt positiva faktorer har upplevts kring tillämpningen av IAS 38 ur ett 
företagsperspektiv?  

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska börsbolag inom industrivaror och -
tjänster, hälsovård samt informationsteknik redovisar immateriella tillgångar enligt IAS 38 i 
årsredovisningarna efter införandet av IFRS, men även att undersöka vad representanterna på 
bolagen anser om standarden samt vilka fördelar och nackdelar som upplevts.  
 
 
 
                                                            
14 Nylling & Rynell, 2005 
15 Bukh, Nielsen, Gormsen & Mouritsen, 2005 
16 Rimmel, 2003 
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1.5 Avgränsningar 
 
Studien har avgränsats till att undersöka ett urval av företag från de tre sektorerna; 
industrivaror och -tjänster, hälsovård samt informationsteknik. Vidare har den kvantitativa 
delen av studien begränsats till 10 stycken företag inom respektive sektor. Kriteriet för 
intervjuerna har främst varit att huvudkontoren skall vara stationerade i Göteborg så långt det 
har varit möjligt.  
 
1.6 Studiens disposition 
 
Kapitel ett, Inledning: Det första kapitlet inleder uppsatsen med en bakgrund till det studerade 
ämnet, för att därefter diskutera problemet som sedan smalnas av till att formulera kärnan i 
uppsatsen, d.v.s. problemformuleringen. Därefter ges syftet samt vilka avgräsningar som 
bestämt studiens ramar.  
 
Kapitel två, Metod: I kapitel två behandlas studiens metod. Här bearbetas inledningsvis 
uppsatsens angreppssätt, med en efterföljande beskrivning av metodval i form av en 
diskussion kring den kvalitativa och kvantitativa ansatsen. Därefter behandlas 
datainsamlingens tillvägagångssätt samt vad urvalet baseras på. Efterföljande delkapitel 
behandlar intervjuernas tillvägagångssätt samt sammanställningen av empiri och analys. 
Slutligen diskuteras uppsatsens tillförlitlighet samt källkritiken.  
 
Kapitel tre, Teoretisk referensram: Detta kapitel behandlar utvecklingen av internationell 
redovisning historiskt fram till idag, därefter smalnas ämnet av emot de förändringar som 
skett kring redovisningen av immateriella tillgångar. Kapitlet avslutas med definitionen av 
immateriella tillgångar, och hur redovisningen är reglerad kring dessa typer av tillgångar, 
samt diskussioner som förts kring olika typer av immateriella tillgångar.  
 
Kapitel fyra, Empiri: Här ges en sammanställning av det insamlade empiriska materialet i 
form av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Kapitlet inleds med en sammanställning av 
hur de 30 studerade företagen redovisar immateriella tillgångar i årsredovisningarna för år 
2005. Därefter inleds framställningen av den kvalitativa studien genom korta presentationer 
av de fem företag som behandlas. Slutligen redovisas intervjusvaren vilka behandlar 
förändringen inom redovisningen, immateriella tillgångar samt diskussioner kring olika typer 
av immateriella tillgångar.  
 
Kapitel fem, Analys: Redovisningen av analysen uförs i tre huvuddelar, först behandas 
förändringen inom redovisningen för att därefter diskutera immateriella tillgångar slutligen 
diskuteras kring olika typer av immateriella tillgångar.  
 
Kapitel sex, Slutsats: I detta kapitel besvaras frågorna som uppsatsen baseras på, vilka 
inledningsvis behandlades i problemformuleringen. Slutligen ges förslag till fortsatta studier.  
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2 METOD 
 
I detta kapitel redogörs det för uppsatsens valda metod och det tillvägagångssätt som använts 
vid framställningen av uppsatsen.  
 
2.1 Angreppssätt 
 
Det finns två huvudkategorier av angreppssätt nämligen deduktion eller induktion. För att 
utveckla nya teorier är det fördelaktigaste angreppssättet; hypotetiskt- deduktiv teoribildning. 
Med detta menas att utifrån en skapad hypotes kan forskaren gå ut i den empiriska 
verkligheten för att testa dessa hypoteser. Utifrån de empiriska undersökningarna kan en teori 
få försvagad eller stärkt tillit.17  Deduktion kan även förklaras som att teorin används för att 
göra ”förutsägelser”, forskaren syftar därmed till att dra logiska slutsatser. När en studie 
utformas genom induktion gör forskaren tvärtom, d.v.s. att utifrån den empiriska verkligheten 
skapas teori, syftet med den nya teorin är att förklara det undersökta fenomenet.18  
 
Eftersom det undersökta ämnet är ett relativt okänt område ur ett svenskt perspektiv har 
studien utförts genom både induktion och deduktion. Deduktion har utförts utifrån främst 
amerikanska vetenskapliga artiklar, där erfarenhet av redovisning av immateriella tillgångar 
enligt SFAS 141 och 142 har funnits sedan 2001. Utifrån ett svenskt perspektiv har det inte 
hittats några direkta undersökningar om hur IFRS- införandet påverkat årsredovisningarna 
eftersom de första publiceras denna vår, 2006. Ur ett deduktivt perspektiv jämförs främst 
amerikanska erfarenheter av SFAS 141 och 142, med erfarenheter från svenska börsbolag, 
eftersom regelverket för dessa standarder liknar IAS 38. För att kunna svara på huvudfrågan 
som ämnar till att uppfylla uppsatsens syfte krävs dock ett mer induktivt angreppssätt. Denna 
fråga som tidigare nämnts är: Hur redovisar svenska börsbolag immateriella tillgångar enligt 
IAS 38 i årsredovisningarna efter införandet av IFRS? För att kunna dra någon slutsats utifrån 
denna fråga är ett deduktivt angreppssätt svårt att uppfylla, eftersom det inte finns några 
direkta vetenskapliga teorier att jämföra med, orsaken är att detta är en relativt ny företeelse.  
 
2.2 Metodval 
 
Studien omfattas av både en kvalitativ och kvantitativ ansats, därav sker en presentation av 
varför dessa metoder har valts för denna uppsats. Först sker en diskussion kring de olika 
ansatserna för att därefter presentera uppsatsens kvalitativa och kvantitativa ansats.  
 
2.2.1 Kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats 
Studien har omfattas av dels en kvantitativ del med hänsyn till den första delfrågan som kan 
ses ovan, samt en kvalitativ del främst med hänsyn till den andra delfrågan; ”Vilka negativa 
samt positiva faktorer har upplevts kring tillämpningen av IAS 38 ur ett företagsperspektiv?” 
 
Dessutom har det kvantitativa resultatet givit en grund för hur den kvalitativa undersökningen 
till viss del har utformats. I de fall där indikationer åt ett visst håll har setts, har intervjusvaren 
givits en djupare innebörd av det kvantitativa resultatet. Denna strategi kan benämnas som att 
”Kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av kvantitativa undersökningar” (Holme & 
Solvang, 1991; S 94). I detta fall används den kvantitativa informationen som en första del i 
en undersökning eller som en förundersökning. Denna strategi kan tillämpas på två olika sätt. 
Antingen kan den kvantitativa informationen få ett tillägg i form av kvalitativ data, eller så 
                                                            
17 Holme & Solvang, 1991  
18 Lundahl & Skärvad, 1999 



Hur redovisar svenska börsbolag immateriella tillgångar? Eklund & Furåsen 

 6

kan den kvantitativa informationen forma en översikt där det kan utrönas vilka områden som 
studien bör fokuseras kring. Detta bidrar till att forskaren får både en generell och en specifik 
kännedom om västentliga områden.19 Således har båda dessa alternativ tillämpats, d.v.s. att 
dels har den kvantitativa informationen utifrån årsredovisningarna skapat en första del i 
uppsatsen för att kunna svara på den första delfrågan och dels har denna information varit 
behjälplig vid utformandet av intervjufrågorna för att kunna svara på den andra delfrågan. 
Anledningen till detta metodval är att den kvalitativa respektive kvantitativa metodernas 
starka och svaga sidor tar ut varandra. Fördelarna med att kombinera metoderna är att studiens 
giltighet ökar, analysresultatens tillit ökar samt att det skapar en mer helhetsinriktad och 
nyanserad uppfattning.20  Nedan följer en mer specifik beskrivning av hur de båda ansatserna 
kommer att fungera som stöd för att uppfylla studiens syfte.  
 
2.2.2 Kvalitativ ansats 
I en kvalitativ undersökning ställs vissa riktlinjer upp utifrån frågeställningen, men dessa 
hållpunkter är forskaren inte bunden av. Denna typ av undersökning kännetecknas av att 
studien går på djupet istället för utifrån det generella samt att uppläggningen av studien 
utvecklas under studiens gång. Syftet är att få en helhetsbild av ett fåtal undersökta enheter 
samt att få en ökad förståelse för problemet.21 Genom att utföra intervjuer ämnar studien till 
att få en bättre förståelse kring problemen, men även fördelarna som kan uppstå vid en 
praktisk tillämpning av IAS 38. För att kunna få svar på detta krävs att ett flertal frågor ställs, 
men till ett fåtal respondenter. Det har fastställts vilka huvudkategorier av frågor som ställts 
för att kunna jämföra svarsmaterialet och således underlätta för genomförandet av analysen.  
 
Grunden för den kvalitativa ansatsen är bl.a. att ett fenomen studeras inifrån, således skapas 
en djupare och fullständig tolkning av den undersökta företeelsen. Förutsättningen för denna 
metod är att det finns en närhet mellan forskaren och det undersökta fenomenet, helst skall 
informationsnsamlingen vid intervjuerna ske i person. Därutöver skall forskaren ge en 
objektiv återgivelse av vad som skett, dessutom skall rapporten innehålla citat för att 
individernas uttryckssätt skall återges. Syftet är således att ge en så tillförlitlig bild som 
möjligt av det som undersöks.22 Detta är något som har beaktas i denna studie. Dels har 
intervjuerna utförts i person i den mån det har varit möjligt, men även via e-mail och dels 
innehåller det empiriska materialet ett par citat. Huruvida intervjuerna har utförts samt hur 
sammanställningen av empirin har gått tillväga behandlas mer utförligt nedan.  
 
2.2.3 Kvantitativ ansats 
Studiens kvantitativa del utgörs av en undersökning av 30 årsredovisningar, vilka innefattas 
av 10 årsredovisningar från tre olika sektorer. Huruvida urvalet har utförts behandlas mer 
utförligt nedan i kapitel 2.4. I studiens kvantitativa del har olika variabler undersökts vilka 
sedan har jämförts sektorsvis. De variabler som har mätts i huvudsak är bl.a. anledningen till 
att den immateriella tillgången uppstått i balansräkningen såsom del i rörelseförvärv, 
beräkningsmetod vid värdering, nyttjandeperiod, samt slag av immateriella tillgångar som 
redovisas. Detta innebär att sex informationsmatriser har använts för att sammanställa 
materialet. Vid sammanställningen har en uppsättning matriser för varje företag sammanställts 
med vardera sex informationsmatriser med två till nio variabler. Därefter har varje företag 
tilldelats en ”bokstavskod” för att det ska vara lättare att hålla isär dem, och följa upp att 
resultatet mätts på ett riktigt sätt, då det slutliga materialet sammanställdes i en gemensam 

                                                            
19 Holme & Solvang, 1991   
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
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uppsättning av informationsmatriser. För att visa hur detta gick till rent praktiskt visas nedan 
en av matriserna. För vidare beskrivning om hur detta material sedan har illustrerats och 
sammanställts se kapitel 2.6.  
 
Förvärv Hälsovård Industrivaror- och 

tjänster 
Informationsteknik 

Separat förvärv (AV) C,E,A,D,F,G,I R U,X,Å,Ä,V,Ö 
Anskaffning som del i 
rörelseförvärv (VV) 

C,E,D,F,G,H,J,I K,R,T,L,M,N,O,P,Q,S U,W,Y,X,Z,Ä,Û,V,Ö 

Internt genererad C, E,A,D,F,G,H K,L,N,P,Q,R,T,M,O,S U,W,X,Z,Å,Ä,U,Ö 
Tabell 1 Informationsmatris, källa: egen utformning  
 
2.3 Datainsamling- primärdata och sekundärdata 
 
De två kategorier av data som ofta nämns är primärdata och sekundärdata. Sekundärdata 
karaktäriseras av information som redan samlats in av andra forskare.23 Denna form av data är 
helt enkelt sådant som redan finns dokumenterat på papper, vilket då även innefattar 
årsredovisningar och budgetar. Primärdata är i motsats den information som forskaren själv 
samlar in. Vanligast är att denna data samlas in genom intervjuer, enkäter eller 
observationer.24  
 
Sekundärdatan i denna studie utgörs av vetenskapliga tidskrifter, artiklar, litteratur samt 
årsredovisningar. Genom Göteborgs Universitets sökmotor, Gunda hittades relevant litteratur 
inom ämnesområdet. Artiklarna samt de vetenskapliga tidsskrifterna hittades i databasen, 
Business Source Premier medan artiklar utifrån ett svenskt perspektiv hittades i Balans. 
Utifrån Business Source Premier kunde sedan artiklar hittas i t.ex. Corporate Finance medan 
mer vetenskapliga artiklar hittades i utgåvor såsom European Accounting Review. Exempel 
på sökord som användes är: IAS 38, Intangible Assets, IASB, FASB, SFAS 141, 142, Goodwill, 
R&D samt Brands. Årsredovisningarna beställdes på respektive företags hemsida. Denna 
information skapar en bra grund för både studiens kvantitativa respektive kvalitativa del, 
vilket tidigare nämnts. Sekundärdatan har skapat studiens inriktning, vilket grundat 
intervjuguiden samt indelning för empiri och analys.  
 
Primärdatan har samlats in genom intervjuer med respondenter från ca två företag inom 
respektive sektor. Den information som samlats in genom intervjuerna har utgjort den största 
delen av det empiriska underlaget och således även analysen. En vidare beskrivning av 
tillvägagångssättet ges nedan.  
 
2.4 Urval 
 
Vid urvalet av bolag som ingår i den kvantitativa delen av studien har urvalet skett genom så 
kallat stratifierat urval. Med detta menas att utifrån bestämda egenskaper ordnas de 
undersökta enheterna i strata, därefter skall antalet enheter till det undersökta stickprovet ske 
genom obundet slumpmässigt urval.25  I denna studie har urvalet dock ej skett genom obundet 
slumpmässigt urval, utan kriteriet för att bolaget skall vara med i urvalet är att dess 
årsredovisning är publicerad.  
 
                                                            
23 Olsson, & Sörensen, 2001 
24 Lundahl & Skärvad, 1999 
25 Holme & Solvang, 1991   
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Således är det ett tillfällighetsurval enligt vilket i vanliga fall inte är representativa enligt 
Holme & Solvang. Det kan dock hävdas att i detta fall är urvalet representativt så långt det är 
genomförbart med tanke på att den kvantitativa undersökningen inbegriper de bolag som är 
möjliga att undersöka med hänsyn till den förfogade tiden, den slutliga avgräsningen blev 10 
bolag inom respektive sektor. Det slutgiltiga urvalet kan ses i tabellen nedan. Anledningen till 
att just dessa tre sektorer valts är som tidigare nämnts att det har setts skillnader 
årsredovisningarna emellan IT- och bioteknikföretag kontra traditionella tillverkningsföretag26 
För att eventuellt kunna se intressanta skillnader har med anledning av denna diskussion 
sektorer som kan ses som ”extremer” valts. Hälsovårdssektorn har valts för att representera 
Bioteknikföretagen medan informationstekniksektorn har valts för att representera IT –
företagen, och slutligen representerar sektorn för industrivaror och –tjänster de traditionella 
tillverkningsföretagen.  
 
Hälsovård Industrivaror och -tjänster  Informationsteknik 
Biacore international    SAAB  Ericsson  
Capio  Volvo  Connecta  
Getinge  SAS  Beijer Electronics  
Q- Med  Scania  WM- Data  
Gambro  Cardo  Nolato  
AstraZeneca  Hexagon  Sigma  
Ortivus  Intrum Justitia  Axis  
Biolin  Skanska  NetInsight  
Feelgood Svenska  Gunnebo   Boss Media  
Vitrolife Sweden AB  Strålfors  Semcon  
Tabell 2, Urval kvantitativ studie, källa: egen utformning 
 
De egenskaper som bestämmer respektive strata är den sektorsindelning som Global Industry 
Classification Standard, GICS, utformat, vilket Stockholmsbörsen använder för 
branschindelning av de noterade bolagen. GICS är utvecklat av Morgan Stanley Capital 
International Inc. (MSCI) och Standard & Poor´s. Syftet med denna klassificering är att 
uppfylla de krav som investerare har på fullständighet, standardisering och exakthet gällande 
indelning. Sektorsindelningen är den högsta nivån av de fyra nivåer som utgör 
branschindelningen, vilket är indelad i 10 olika sektorer, vilka är följande: energi, material, 
industrivaror och -tjänster, sällanköpsvaror och -tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans och 
fastighet, informationsteknik, telekomoperatörer samt kraftförsörjning. Indelningen baseras på 
det affärsområde som skapar mest intäkter till bolaget.27  
 
Urvalet till den kvalitativa undersökningen baseras på samtliga bolag inom respektive sektor, 
d.v.s. ca 120 stycken, begränsningen bestämdes innan till ca två respondenter inom respektive 
sektor, vilka har huvudkontor i Göteborg med omnejd. Då antalet bolag med huvudkontor i 
Göteborg är mycket få var det oundvikligt att även ta mailintervjuer från ett av bolagen inom 
informationstekniksektorn och från ett av bolagen inom industrivaror och -tjänstesektorn.  
 
Det visade sig även att det blev ett bortfall från ett av företagen inom hälsovårdssektorn, efter 
kontakt med en av företagets representanter kom det fram att det ej var möjligt att utföra den 
tilltänkta intervjun. Således kunde målet på sex stycken intervjuer ej uppnås, utan det 
begränsades till fem stycken.   
 

                                                            
26 Bukh, Nielsen, Gormsen & Mouritsen, 2005 
27http://www.se.omxgroup.com/se/index.aspx?lank=43, 2006-04-10 



Hur redovisar svenska börsbolag immateriella tillgångar? Eklund & Furåsen 

 9

Vid valet av respondenter har relevanta personer att intervjua på respektive företag kontaktats. 
Således har personer som är särskilt insatta i redovisning och värdering av immateriella 
tillgångar inom koncernredovisning utgjort urvalet av respondenter. Det är viktigt att välja 
respondenter som har goda kunskaper i den undersökta företeelsen för att kunna få en så 
fullkomlig bild som möjligt, vilket även är syftet med den kvalitativa intervjun.28 För att få tag 
på relevanta respondenter kontaktades respektive företags ekonomiavdelning via telefon för 
att ta reda på vem som besitter den bästa kunskapen avseende redovisning av immateriella 
tillgångar. Vid samtalen med de potentiella respondenterna gavs klartecken om en eventuell 
intervju kunde bli aktuell. Därefter skickades ett formellt brev med uppsatsens syfte samt 
varför just dessa företag blivit utvalda.  
 
2.5 Intervjuernas tillvägagångssätt 
 
Intervjuer kan kännetecknas av att vara standardiserade, strukturerade eller både och. Med en 
standardiserad intervju menas att frågorna har exakt samma ordning och utformning för alla 
respondenter. Förutom detta finns det bara fasta svarsalternativ för att det inte ska finnas 
utrymme för att intervjuaren skall kunna påverka svaren. Frågor som är formulerade på 
liknande sätt för att de ska uppfattas på samma sätt av respondenterna kännetecknar en 
strukturerad intervju. Intervjuerna kan även vara fokuserade kring teman för att intervjuaren 
lättare skall förstå innebörder i det som är centralt i respondentens situation. I vissa fall kan 
dessa intervjuer leda till att intervjuaren får en innebörd i det som sägs ”mellan raderna”.29  
 
Utifrån dessa definitioner har de intervjuer som denna studie baserats på karaktäriserats av 
strukturering samt fokusering kring teman. Strukturen på intervjuerna har följt studiens 
”teman” som grundlades i den teorietiska referensramen, men även utifrån de indikationer 
som givits från den kvantitativa studien. Genom att tillämpa fasta teman skapades ett ”galler” 
som underlättade och strukturerade analysen. Det har dock funnits visst utrymme inom dessa 
teman och underteman, d.v.s huvudfrågor och underfrågor, för respondenten att svara, 
eftersom detta kan ge värdefull information om beskaffenheter av det studerade fenomenet 
som tidigare inte upptäckts. Denna intervjumetod argumenterar Patel och Davidsson för d.v.s. 
intervjuer med öppna frågor för att forskaren skall kunna hitta nya egenskaper i det 
undersökta ämnet. Dock poängterar författarna att det är viktigt att intervjuaren leder in 
respondenterna på ”rätt spår”, för att svaren inte ska sväva ut allt för mycket.30  
 
Nedan kan ses de intervjufrågor som har ställts i samtliga intervjuer. Det kan tilläggas att 
intervjumallen har utgjort underlaget för samtliga fem genomförda intervjuer, således även för 
mailintervjuerna. Detta för att på ett enkelt sätt kunna jämföra alla respondenters svar.  
 

                                                            
28 Holme & Solvang, 1991 
29 Olsson & Sörensen, 2001 
30 Patel & Davidson, 2003 
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Figur 1: Intervjuguide. Källa: egen utformning. 
 
2.6 Sammanställning av empiri och analys 
  
Sammanställningen av den kvantitativa empirin har gjorts utifrån Holme och Solvangs  
föreslagna tillvägagångssätt. Följdaktligen har en informationsmatris utformats. Därutöver 
visas en frekvensfördelning över sektorsvariablerna. Författarna menar att denna strukturering 
skapar en god överblick över hur fördelningen ser ut. Då denna del av studien till stor del 
syftar till att utröna indikationer, vilka genom intervjuerna kan bekräftas eller dementeras, har 
denna del utförts genom relativt enkla medel. 31 Ejvegård argumenterar för att data får gärna 
kvantifieras så långt det är möjligt eftersom det finns mycket att vinna på en kvantitativ 
framställning. Som exempel beskriver en tabell eller ett illustrativt diagram mer än vad ord 
gör, samt att det ges utrymme för läsaren att själv analysera och dra slutsatser av materialet. 
Dessutom ges det oftare mer objektiva resultat utifrån ett kvantifierat datamaterial än ett 
enbart kvalitativt,32 d.v.s. detta fungerar som ett bra komplement till intervjumaterialet i denna 
                                                            
31 Holme & Solvang, 1991 
32 Ejvegård, 2003 

Intervjumall 
 
Bakgrundsfrågor 

1 Vilken befattning har Ni i företaget? 
2 Hur länge har Ni arbetat i företaget? 

  
Förändringarna inom redovisningen 

3 Vad tycker Ni om införandet av IFRS? 
4 Anser Ni att det utökade upplysningskravet är positivt eller negativt? Varför? 
5 Anser Ni att det har behövts en utveckling av svensk praxis? Varför? 

 
Immateriella tillgångar 

6 Anser Ni att IAS 38 är en särskilt svår standard i jämförelse med de andra? I så fall 
varför? 

7 Anser Ni att de nuvarande värderingsmetoderna som gäller för IAS 38 är bra? 
-Eller tycker Ni att det behövs vidare forskning för att erhålla den bästa värderingen? 

8 Vad tycker Ni är svårt vid värdering av immateriella tillgångar? 
-Finns det några immateriella tillgångar som är extra svåra att värdera? 
-Vid värdering, tillämpar Ni omvärderingsmetoden? 
 

Diskussion kring olika typer av immateriella tillgångar 
Goodwill 
9 Vad anser Ni om avskaffandet av avskrivning på goodwill? 

-Vad anser Ni om kravet på impairment test? 
FoU 
10 Tar Ni upp internt upparbetade immateriella tillgångar? 

-Vad är svårigheten med att värdera dessa? 
-När det gäller utvecklingsfasen, vilka kriterier är svårast att uppfylla för att aktivera 
utvecklingsutgifterna? 
-Tycker Ni man borde får aktivera forskningsutgifterna? 

Varumärke 
11 Skulle Ni föredra att kunna aktivera internt upparbetade varumärken? 

 
Icke aktiverbara immateriella tillgångar 
12 Ser Ni ett stort behov av att ta upp icke aktiverbara immateriella tillgångar såsom 

intellektuellt kapital? (T.ex. att få aktivera utbildningskostnader) 
 -Visar Ni det icke aktiverbara immateriella tillgångarna på något annat sätt i er 

årsredovisning? Varför? 
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uppsats. För att framställa de sorterade värdena i tabellerna som den kvantitativa delen i denna 
uppsats baseras på har stapeldiagram varit att föredra eftersom det är diskreta variabler som 
mäts, d.v.s. att det endast är heltal i antalet företag som presenteras.33 Således har detta 
material framställts i denna typ av diagram där x- axeln representerar variablerna såsom t.ex. 
typ av immateriell tillgång medan antalet företag visas på y-axeln. 
 
För att förmedla intervjumaterial är det viktigt att författarens budskap är engagerande. Ett bra 
sätt att göra detta på samt att dokumentera uppfattningar på ett riktigt sätt är genom att ange 
citat från respondenterna, som tidigare behandlats. Det är dock viktigt att tänka på att det inte 
får bli för många eller för långa citat i skildringen eftersom det oftast leder till förvirring och 
osammanhängande text.34 Med anledning av detta har empirin framställts med ett par citat, 
vid de stycken där det är relevant, men citaten har begränsats för att det istället skall vara en 
flytande text. Anledningen till detta är att läsaren lättare skall kunna se sammanhangen. 
Framställningen av empirin har skett ämnesvis, efter intervjuguidens teman, där 
intervjusvaren sorterats efter respektive fråga.  
 
Analysen av studien har skett genom att den kvalitativa och den kvantitativa delen gemensamt 
har jämförts gentemot tidigare forskning, eller tidigare erfarenheter. Anledningen till att den 
kvantitativa delen tolkas gemensamt med den kvalitativa delen är att den fungerar som ett 
stöd till intervjumaterialet, d.v.s. det har en stärkande funktion. Analysen har delats in i olika 
teman, med en logisk följd utifrån den teoretiska och empiriska referensramen för att det ska 
bli lättare för läsaren att följa den röda tråden och för att lättare kunna se ett logiskt 
resonemang då teori jämförs med empiri. I denna typ av analys, d.v.s. då resultatet analyseras 
i förhållande till tidigare teorier och forskning, menar Olsson och Sörensen att tolkningarna av 
empirin är valida, vilket kommenteras mer i nästföljande kapitel.35 
 
2.7 Uppsatsens tillförlitlighet –validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas att mäta rätt saker, d.v.s. att mätinstrumentet har en duglighet att mäta 
det som skall mätas,36 vilket även kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel. Det 
skiljs ofta på inre och yttre validitet. Inre validitet kan beskrivas som hur väl operationella och 
teoretiska definitioner stämmer överens. Med andra ord kan sägas att validitet är hur väl 
mätinstrumentet fångar upp det fenomen som kan jämföras med det teoretiska fenomenet.37  
För att uppnå en högre inre validitet i denna studie har det strävats efter att definitionerna i 
den teoretiska referensramen stämmer överens med definitionerna i dels mätinstumentet för 
den kvantitativa delen, d.v.s. informationsmatriserna och dels för den kvalitativa delen genom 
intervjuguiden. Mätinstrumentet för den kvantitativa undersökningen ska svara på främst den 
första huvudsakliga frågeställningen medan den andra delfrågan ska svaras på främst genom 
intervjuerna som tidigare nämnts. Då dessa frågor är direkt anknutna till syftet har 
mätinstrumentet mätt det som skall mätas. För att motverka att den insamlade informationen 
tolkas felaktigt görs viss del av den kvalitativa framställningen genom citat, men främst anges 
empirin i löpande text, med så lite förändringar som möjligt av respondenternas svar. 
Mätinstrumentet kan även ge en dålig indikation på problemet som forskaren vill ha svar på 
om svaren som undersökningen baseras på är felaktiga, d.v.s. att yttre faktorer påverkar, 

                                                            
33 Patel & Davidsson, 2003 
34 Holme & Solvang, 1991 
35 Olsson & Sörensen, 2003 
36 Ibid 
37 Lundahl & Skärvad 1999 
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således en dålig yttre validitet.38 Den yttre validiteten kan däremot vara svårare att kontrollera 
när det gäller intervjuerna, eftersom det alltid kan finnas en risk för att respondenterna svarar 
felaktigt. Dock är större delen av frågorna relativt enkla att besvara för en insatt person vilket 
stärker den yttre validiteten. När det gäller den kvantitativa undersökningen kan den 
mänskliga faktorn spela in. Då det inte finns ett beroende av t.ex. felaktiga svar utifrån 
respondenter i en enkätundersökning eller liknande, är det bara författarna själva som kan stå 
för de ”felaktiga svaren”. 
 
Reliabilitet är grundläggande då nya lagar skall skapas, reliabiliteten är således nödvändig för 
att gemensamma referenspunkter skall utformas för att möjliggöra att ny forskning skapas 
mot enhetliga och pålitliga lagar.39 Inom den kvalitativa forskningen är det dock annorlunda, 
p.g.a. dess syfte. Med detta menas att denna typ av forskning ämnar till att beskriva en 
verklighet såsom de tillfrågade människorna uppfattar den. Med anledning av detta kan den 
kvalitativa forskningen inte användas för att skapa enhetliga lagar genom att göra upprepade 
mätningar av ett fenomen ur ett konservativt perspektiv.40 Utifrån denna diskussion är det inte 
möjligt att skapa en hög reliabilitet vid intervjuer. Det är inte möjligt att med säkerhet säga att 
utifrån de intervjuer som denna uppsats baseras på kommer samma resultat vid framtida 
forskning att bli detsamma. Således är det svårt att uttala sig om hur generaliserbart resultatet 
är. Det har hittats indikationer som pekar åt samma håll, men att ett exakt likadant resultat 
genereras i en exakt likadan studie i framtiden är antagligen inte troligt. Dock är det inte heller 
detta som är syftet med en kvalitativ studie. För att däremot öka reliabiliteten är 
intervjufrågorna strukturerade och har varit av samma karaktär under alla intervjuer. Utifrån 
de 30 årsredovisningar som undersöks i den kvantitativa studien kan inte direkt sägas att 
resultatet kommer att skapa ”pålitliga lagar”. Detta är dock inte syftet med denna 
undersökning, utan syftet är att skapa ett stöd för den kvalitativa undersökningen genom att 
generera indikationer, vilket tidigare nämnts. Således är detta ett betydelsefullt hjälpmedel för 
denna undersökning, vilket är ett komplement som skapar större tillförlitlighet till det 
slutgiltiga resultatet.  
 
2.8 Källkritik 
 
Vid granskning av sekundärkällorna är det viktigt att ta ställning till varför ett visst dokument, 
såsom artiklar uppkommit, men även att fundera kring vem upphovsmannen är.41 I denna 
uppsats har stor vikt lagts till vetenskapliga artiklar eftersom dessa genomgått prövningar för 
att säkerställa att materialet är tillförlitligt. Utöver detta har artiklar såsom från Corporate 
Finance använts, där upphovsmännen ofta är revisorer eller liknande. Dessa artiklar är således 
inte lika tillförlitliga eftersom syftet inte varit forskning. Detsamma gäller artiklar från FAR:s 
utgåva, Balans. Utöver artiklar har forskningslitteratur använts, dessa har en hög 
tillförlitlighet då även de gått igenom flertalet prövningar för att få publiceras, där 
upphovsmännen ofta är forskare eller doktorander. Det har endast använts några enstaka 
Internetkällor, dessa har begränsats i antal eftersom det ofta är oklart vem upphovsmannen är, 
samt att Internetkällor överlag anses ha lägre tillförlitlighet.  
 
 
 

                                                            
38 Lundahl & Skärvad, 1999 
39 Björklund & Paulsson, 2003 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I den teoretiska referensramen presenteras den utveckling som har skett av den 
internationella redovisningen, därefter sker en diskussion kring förändringen beträffande 
redovisningen av immateriella tillgångar. Därefter definieras immateriella tillgångar samt att 
redovisningen av dessa tillgångar diskuteras. Slutligen behandlas olika typer av immateriella 
tillgångar.  
 
3.1 Internationell redovisning 
 
Den internationella redovisningens generella utveckling genom åren presenteras i detta 
delkapitel, det sker även en presentation kring olika organ som påverkar redovisning samt 
vägen mot en harmonisering av redovisningen.  
 
3.1.1  Historisk utveckling  
Grunden till utvecklingen inom redovisningen har varit den kommersiella utvecklingen 
världen över. Dessa influenser har bidragit till många likheter i den internationella 
redovisningen, men det finns även många olikheter, särkilt inom Europa.42 De 
världsomspännande olikheterna kan karaktäriseras enligt två redovisningstraditioner; den 
anglosaxiska respektive den kontinentala traditionen. Den anglosaxiska traditionen omfattas 
av bl.a. USA, Storbritannien, Holland och Irland medan den kontinentala omfattar de 
västeuropeiska länderna (förutom de tre sistnämnda inom den anglosaxiska traditionen), men 
även japansk redovisningspraxis har påverkats av denna tradition. Inom de två inriktningarna 
finns olika syn på hur redovisningen skall se ut, vilket till stor del kan härledas ifrån 
avvikande ägarstrukturer i de större företagen inom de två kategorierna. Inom den 
kontinentala traditionen är korrekt redovisning den som stämmer med lagen. Däremot inom 
den anglosaxiska traditionen har det funnits en mer principiell syn på vad som är korrekt 
redovisning, d.v.s. att redovisningen skall ge en så rättvis bild som möjligt av verkligheten.43  
Huruvida utvecklingen mot mer likartad redovisningspraxis länderna emellan har utformats 
diskuteras nedan, samt hur de två ledande redovisningsorganen, IASB och FASB utvecklats.  
 
3.1.2  IASB -International Accounting Standards Board 
IASB:s största uppgifter är att arbeta med utvecklingen och harmoniseringen av företags 
årsredovisning på internationell basis. Stiftelsen har inte någon makt att tvinga företagen till 
att följa de regler som fastställts, utan dess inflytande bygger på acceptans. Trycket ökar på 
företagen att följa regelverket för att styrka kvaliteten i årsredovisningarna i takt med att 
acceptansen för IASB ökar. De standarder som IASB gett ut kallas kollektivt IFRS. IAS 
kallas de standarder som gavs ut före juli 2003, medan de som getts ut därefter kallas IFRS.44   
Tillämpning av IFRS/IAS enligt beslut av EU, skall ske av de företag som är noterade och av 
de företag som finansierats med noterade värdepapper. Kravet är att en fullständig 
konvertering till IAS/IFRS skulle ske från och med år, 2005. Dock finns ett undantag för de 
företag som är börsnoterade utanför EU och tillämpar US-GAAP, dessa företag har beviljats 
att år 2007 genomföra sin konvertering.45  
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3.1.3  FASB -Financial Accounting Standard Board 
The Securities and Exchange Commission, SEC grundades 1934 och kräver att GAAP 
efterlevs samt att revision skall utföras för noterade bolag. Om företagen eller revisorerna 
bryter mot reglerna utfärdar SEC allvarliga straff. SEC utarbetar en del av innehållet i GAAP, 
men större delen har valts att läggas på den privata sektorn. Sedan 1973 är det Financial 
Accounting Standard Board, FASB som representerar den privata sektorn i denna fråga.46 
FASB blev då en efterföljare till Accounting Principles Board, APB som verkade mellan 1959 
och 1973.47  SEC står över FASB, men annars skall FASB vara ett självständigt organ.48   
 
3.1.4 Harmonisering av redovisningen 
Det finns en mängd aktörer på den internationella arenan som har och har haft ett stort 
inflytande på normerna inom redovisningen. De amerikanska institutionerna har traditionellt 
haft en stor påverkan både inom och utanför landets gränser. I USA finns det en 
marknadsinriktning av finansiell information som är stark, även landets börs har en stark 
ställning vilket har bidragit till att i takt med att det t.ex. tillkommit nya finansiella instrument 
och handelsformer så har det även skett en ständig utveckling av normerna. Utvecklingen mot 
mer marknadsinriktad information har även skett i Europa. Målsättningen är att sträva efter 
likformighet och harmonisering enligt EU.49   
 
IASB och FASB har haft helt olika strategier när det gäller att harmonisera 
redovisningsreglerna. FASB har en hårdare framtoning och det satsas på standardiserade 
regler utan valmöjligheter. IASB däremot har inte haft samma möjligheter att ge ut tvingande 
regler då det är en privat organisation, utan det har snarare handlat om rekommendationer 
med valmöjligheter. 50 Det mer världsomspännande harmoniseringsarbetet kan sägas tog fart 
utifrån att EU inte lyckades harmonisera sina direktiv, vilket till största del berodde på för 
många valalternativ att tolka direktiven på. För att lösa problemet letade EU en 
samarbetspartner i FASB som inte var intresserade av att samarbeta, därför vände EU 
uppmärksamheten till IASB. Detta resulterade i ett principbeslut som fastslogs i mars 2002, 
vilket var att Kommissionen fick i uppgift att fastställa ett regelverk som bygger på IASB:s 
normer.51  
 
FASB har tidigare varit den starkaste organisationen när det gäller redovisningsstandarder 
men efter skandalerna i USA har det skett en förändring i och med det försämrade förtroendet 
för de amerikanska redovisningsstandarderna. IASB är nu starkare, vilket också kan härledas 
ifrån att EU har valt att använda IFRS för noterade bolag. 52 I och med denna förändring 
började FASB att inleda ett samarbete med IASB i slutet av 2002. Efter detta inleddes 
samarbetet med konvergensprojektet. Syftet med projektet var att minimera kostnaderna för 
både FASB och IASB genom att identifiera och eliminera så många skillnader som möjligt 
mellan US GAAP och IFRS. Projektet ämnade även till att skapa en större transparens, 
minimera företagens kostnader då dess redovisning underlättas samt att sporra investerare att 
variera sig. Dock redan året efter uppnåddes större delen av det kortsiktiga målet att eliminera 
mindre skillnader. Dessa förändringar omfattades av 13 av IAS- standarderna.53  
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3.2 Förändringar av regleringen kring immateriella tillgångar 
 
I detta delkapitel redogörs för förändringen av regleringen kring immateriella tillgångar. 
Uppkomsten av IFRS 3 samt påverkande faktorer såsom förändringen av FASB:s regler 
gällande immateriella tillgångar diskuteras. Även förändringen av de svenska reglerna 
gällande immateriella tillgångar belyses.  
 
3.2.1 IFRS 3, Rörelseförvärv- Påverkan på immateriella tillgångar 
I mars 2004 ersattes den tidigare standarden IAS 22, Rörelseförvärv av IFRS 3, vilket även 
medförde förändringar på IAS 36 och IAS 38. Vid tillämpningen av IFRS 3 krävs 
bedömningar i större utsträckning, när det gäller att identifiera och värdera immateriella 
tillgångar och att fastställa passande antaganden att använda vid nedskrivningsprövningarna 
enligt IAS 36, men även fastställandet av nyttjandeperioden för immateriella tillgångar. Som 
en följd av detta måste det tas ställning till i vilken utsträckning bolagen behöver 
värderingsexperter för att kunna tillämpa standarden.  
   
Införandet av IFRS 3 har påverkat till revideringen av IAS 38 mer genom faktorer som spelar 
in vid redovisningen av immateriella tillgångar vid företagsförvärv snarare än en övergripande 
förändring av standarden. Förändringarna innebär en utökad vägledning; för hur immateriella 
tillgångar skall identifieras, krav på hur nyttjandeperioden och hur avskrivningarna skall 
fastställas samt hur forskning- och utvecklingsprojekt skall behandlas i redovisningen.54 Den 
information som företagen ska lämna skall vara betydligt större än tidigare. Det ska t.ex. 
finnas mer detaljerad information om förvärvade immateriella tillgångar och goodwill samt 
dess redovisade värde. Redovisningen skall då omfatta en beskrivning av de faktorer som lett 
fram till en viss värdering av goodwill. Förutom detta skall det finnas förklaringar till varför 
vissa immateriella tillgångar inte särredovisats från goodwill, samt en redogörelse för 
anledningen till att det inte varit möjligt att fastställa det verkliga värdet för dessa tillgångar.  
Detta medför en press på företagen att tydligt framföra varför betalning för goodwill har skett 
och därmed att företagen seriöst ska försöka skilja på olika slag av immateriella tillgångar. 
Jansson m.fl. framhåller i sin artikel att omvärlden får ett betydligt bättre underlag för att 
bedöma företagsförvärv och genomförda nedskrivningar genom det ökade 
upplysningskravet.55   
 
3.2.2 SFAS 141 och SFAS 142 
FASB publicerade 2001 ett reviderat utkast om redovisning för rörelseförvärv och 
immateriella tillgångar. Senare samma år kom SFAS 141 ”Business combinations” och SFAS 
142 “Goodwill and other intangible assets”.56 Enligt tidigare US GAAP var det tillåtet att 
skriva av goodwill på upp till 40 år, men efter införandet av tidigare nämnda standard har 
reglerna förändrats. Det finns inte längre någon generell avskrivningstid. I stället skall en 
prövning ske av goodwill varje år och om det bokförda värdet överstiger ”fair value” (ungefär 
marknadsvärdet) så skall, om inte andra övervärden kompenseras för värdenedgången, en 
nedskrivning ske.57  Reglerna gällande goodwill har haft en påtaglig effekt på redovisningen. 
Det har framkommit från undersökningar att genom elimineringen av avskrivning på goodwill 
har detta medfört att det har skett en ökning av företagens vinster. Det framhålls dock att 
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förändringar av detta slag har medfört svårigheter för användarna av redovisningen att 
bedöma trender och förutse framtida utföranden.58.  
 
3.2.3 Förändring av svensk praxis 
Efter införandet av IFRS i Sverige skall goodwill inte längre skrivas av utan istället skall en 
utvärdering göras årligen. Då detta är relativt nytt, finns inte några direkta erfarenheter och 
kritiker menar att företag med svag finansiell ställning inte kommer att efterleva nedskrivning 
av goodwill. Dessa nya regler innebär även att nedskrivningarna direkt skall påverka 
resultaträkningen, vilket är en skillnad från tidigare svensk praxis då avskrivningarna av 
goodwill gjordes direkt mot eget kapital utan att detta behövde redovisas öppet i 
årsredovisningarna.59  
  
Enligt Ernst & Youngs jämförelse framkom att RR 15 Immateriella tillgångar och IAS 38 
stämde överens på de flesta punkter, dock fanns det några olikheter. När det gäller 
värderingen av immateriella tillgångar finns det en skillnad gällande den alternativa metoden, 
då denna inte finns i RR 15 eftersom den är oförenlig med ÅRL. I IAS 38 däremot finns två 
värderingsmetoder; huvudregeln samt en alternativ metod. I den förstnämnda baseras 
värderingen på anskaffningsvärden och gällande den alternativa metoden  baseras värderingen 
på verkligt värde.  Avseende utvecklingsutgifter finns det likheter mellan de båda 
regelverken, både RR 15 och IAS 38 föreskriver att när vissa kriterier är uppfyllda ska dessa 
utgifter aktiveras som en tillgång i balansräkningen, samt skrivas av över nyttjandeperioden. 
Skillnaden är att vid juridisk person så behöver denna princip inte tillämpas enligt RR 15, 
medan det i IAS 38 inte finns några sådana undantag. Att sådana utgifter redovisas som en 
kostnad tillåter ÅRL explicit, företagen får därmed en gynnsammare beskattning genom att 
redovisa på detta sätt.  Om avskrivningstiden överstiger 5 år så skall skälen till det anges 
enligt RR 15 och ÅRL.60  Skillnaden här mellan ÅRL kontra RR 15 och IAS 38 är att i den 
förstnämnda föreskrivs att utvecklingsutgifter får tas upp som immateriella tillgångar om 
vissa kriterier är uppfyllda medan i RR 15 och IAS 38 används uttrycket, skall.61  
 
3.3 Immateriella tillgångar 
 
I och med tillväxten inom servicesektorn och informationstekniskt relaterade företag, men 
också det ökade antalet sammanslagningar mellan företag har detta medfört att redovisning 
för immateriella tillgångar har fått en ökad betydelse. Detta kan bl.a. avläsas ifrån att vissa 
företags immateriella tillgångar är betydligt större än deras övriga tillgångar, vilket är fallet i 
t.ex. Internetföretag. Tidigare har det varit skiljaktigheter runt om i världen om hur 
immateriella tillgångar ska redovisas, det spelade tidigare inte så stor roll eftersom dessa 
tillgångar hade relativt litet värde. Dock nu framkommer det ett behov att komma fram med 
jämförbara redovisningsmetoder för goodwill och andra immateriella tillgångar eftersom de 
blir allt mer betydelsefulla i den finansiella världen. 62 
 
Definitionen av en immateriell tillgång är att det är en identifierbar, icke-monetär tillgång 
utan fysisk substans. Exempel på immateriella tillgångar är förvärvade rättigheter såsom 
patent, licensavtal, copyrights och filmrättigheter. Även utveckling av t.ex. nya produkter och 
tjänster inom företaget kan vara immateriella tillgångar. För att kunna aktiveras som en 
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tillgång måste kraven för en tillgång vara uppfyllda, d.v.s. resursen skall medföra framtida 
ekonomiska fördelar och kontrolleras av bolaget samt att den uppkommit till följd av 
inträffade händelser. Det krävs att en immateriell tillgång är identifierbar för att det ska vara 
möjligt att skilja den ifrån goodwill63  d.v.s. den skall kunna säljas, överlåtas, licensieras, 
bytas eller hyras utan påverkan på andra tillgångars ekonomiska nytta i företaget. Att 
företaget har kontroll över tillgången är en annan punkt som också definieras i IFRS/IAS, 
d.v.s. om ett företag kan säkerställa att en immateriell tillgång kan medföra ekonomiska 
fördelar för företaget och möjligheten att fördelarna för andra företag kan begränsas då har ett 
företag kontroll. Gällande de framtida ekonomiska fördelarna kan detta bl.a. innefatta enligt 
IFRS/IAS ”intäkter från försäljning av produkter eller tjänster, kostnadsbesparingar eller 
andra fördelar av användandet av tillgången” (IFRS/IAS/2005; S 557). 
 
När det gäller internt upparbetade immateriella tillgångar kan det ibland var svårbedömt om 
kraven för att ta upp en internt upparbetad immateriell tillgång uppfylls, d.v.s. kommer den 
generera framtida ekonomiska fördelar och även att fastställa tillgångens anskaffningsvärde 
på ett tillförlitligt sätt. För att en internt upparbetad immateriell tillgång skall få aktiveras i 
balansräkningen delas skapandet upp i två faser, en forskningsfas och en utvecklingsfas. Finns 
det dock svårigheter att särskilja utvecklingsfasen från forskningsfasen, skall utgifterna 
kopplas till forskningsfasen. När utgifterna för en immateriell tillgång kopplas till 
forskningsfasen skall dessa, när de uppkommer, direkt kostnadsföras. Det finns tydligt 
uppräknat fyra olika exempel på forskningsfasen i IAS 38. Däremot i utvecklingsfasen av en 
immateriell tillgång skall denna tas upp i balansräkningen, men detta får endast ske om sex 
olika kriterier är uppfyllda. Här måste det även kunna påvisas att tillgången kommer generera 
framtida ekonomiska fördelar, vilket skall vara möjligt i en utvecklingsfas.  
 
Vid värderingen av en immateriell tillgång skall anskaffningsvärde- eller 
omvärderingsmetoden väljas. Gällande anskaffningsvärdemetoden skall en immateriell 
tillgång efter det första redovisningstillfället tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
eventuella ackumulerade avskrivningar samt ackumulerade nedskrivningar. Efter det första 
redovisningstillfället skall den immateriella tillgången redovisas till omvärderat belopp, vilket 
enligt IAS 38, punkt 75 är ”det verkliga värdet vid omvärderingstidpunkten efter avdrag för 
eventuella tillkommande ackumulerade nedskrivningar” (IAS 38/2005; S 566). Det verkliga 
värdet skall fastställas genom hänvisning till en aktiv marknad när det gäller omvärdering. För 
att det redovisade värdet på tillgången ej skall skilja sig väsentligt från dess verkliga värde  
skall regelbundna omvärderingar ske. Svårigheten är dock att det inte alltid finns en aktiv 
marknad för dessa tillgångar, vissa har inte det p.g.a. att varje sådan tillgång är unik.64  
 
Enligt Kumar värderas många immateriella tillgångar felaktigt, vilket får till följd att 
användarna av den finansiella informationen får en felaktig bild. I riskzonen ligger de företag 
som är beroende av ny teknologi samt FoU, eftersom immateriella tillgångar fått en ökad 
betydelse för dessa företag. De nuvarande värderingsmetoderna för immateriella tillgångar är 
inte tillfredställande och det behövs bättre objektiva metoder för värderingen av dessa 
tillgångar. Det påpekas också att ekonomer bryr sig för lite om detta problem.65  Det påpekas 
även av Nyllinge och Rynell att de svenska bolagen har en relativt låg nivå gällande 
systematik och stabilitet i redovisningen av immateriella tillgångar i jämförelse med 
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amerikanska bolag. En sak som belyses är att redovisningen av impairment test är en 
bristande faktor.66 
 
Utöver värderingen av immateriella tillgångar måste varje företag även göra en bedömning av 
om tillgången har en begränsad eller obegränsad nyttjandeperiod. För att få redovisa en 
immateriell tillgång till obestämd nyttjandeperiod måste företaget ifråga påvisa att en analys 
har gjorts som visar att tillgången väntas generera nettoinbetalningar för företaget, under en 
tidsperiod som det inte finns någon förutsägbar gräns för. Redovisningen av immateriella 
tillgångar bygger på dess nyttjandeperiod, d.v.s. med begränsad nyttjandeperiod skrivs 
tillgången av och med obegränsad görs det inte. Om en immateriell tillgång ej skrivs av skall 
den omprövas varje period, detta för att utläsa om bedömningen stödjer att den fortfarande har 
en obegränsad nyttjandeperiod. Visas det att den immateriella tillgången inte längre har en 
obegränsad nyttjandeperiod skall tillgången i enlighet med IAS 36, skrivas ned.  
 
När det gäller upplysningar skall sådana lämnas för varje slag av immateriella tillgångar, där 
det skall ske en uppdelning av de internt upparbetade immateriella tillgångarna och andra 
immateriella tillgångar. En grupp tillgångar som har likartade egenskaper och användning i ett 
företag kallas ett slag av immateriella tillgångar, och detta kan vara t.ex. varumärken, 
utgivningsrätter för tidningar och publikationer, programvaror, upphovsrätter, patent, recept, 
formler m.m., men också immateriella tillgångar under utveckling. De tidigare nämnda slagen 
kan delas upp eller redovisas tillsammans i mindre respektive större grupper om detta skulle 
medföra att detta ger mer relevant information till användarna av de finansiella rapporterna.  
 
Det är även av vikt att upplysa om tillgångarnas nyttjandeperiod är begränsad eller 
obegränsad, samt att vid begränsad nyttjandeperiod skall avskrivningstiden anges. Om 
redovisningen av en immateriell tillgång är till omvärderat belopp skall det lämnas 
upplysningar om vad för slag av immateriell tillgång det är, när omvärderingen har skett, 
vilket som är det redovisade värdet samt hur tillgångens verkliga värde har uppskattats d.v.s. 
vilka metoder och antaganden som har använts. Gällande forskning och utvecklingsutgifter 
skall företaget upplysa om det totala beloppet av utgifter som kostnadsförts under perioden.67 
 
3.4 Diskussioner kring olika typer av immateriella tillgångar 
 
I detta delkapitel sker en diskussion kring olika typer av immateriella tillgångar såsom 
goodwill, FoU samt varumärken, men även icke aktiverbara immateriella tillgångar. Det sker 
en presentation av de olika immateriella tillgångarna samt en diskussion kring dessa 
immateriella tillgångar.  
 
3.4.1 Goodwill 
Goodwill är skillnaden mellan vad ett företag betalade för ett företag och det redovisade 
värdet på tillgångarna hos det uppköpta företaget vid förvärvet.68 Eftersom detta är en 
transaktion mellan oberoende parter, har detta medfört att redovisningen av förvärvad 
goodwill traditionellt har accepterats av redovisare. Skälet till redovisningen av goodwill kan 
också härledas till ett bokföringsproblem enligt Artsberg, eftersom likviden mellan parterna 
måste redovisas på något sätt. Det vill säga en rubricering måste ske av den del som inte kan 
kvittas mot förvärvade tillgångar.69 Goodwill inkluderar okvantifierade faktorer såsom t.ex. 

                                                            
66 Nylling & Rynell, 2005 
67 IFRS/IAS, 2005 
68 Moehrle & Reynolds – Moehrle, 2001 
69 Artsberg, 2005 



Hur redovisar svenska börsbolag immateriella tillgångar? Eklund & Furåsen 

 19

ryktet om kvalitet och service, men även kundernas och de anställdas lojalitet.70 Det har dock 
diskuterats under många år huruvida goodwill utgör en tillgång eller ej samt hur värderingen 
av denna skall ske. 71 Vissa anser att goodwill är urtypen för en immateriell tillgång, andra 
däremot anser att goodwill inte skall tas upp som en tillgång överhuvudtaget. Enligt den sista 
synpunkten framhålls det att inte alla kassaflöden inom ett företag kan bli identifierade med 
någon specifik tillgång eller grupp av tillgångar. De tillgångar som inte kan allokeras 
innefattas därför av goodwill.72   
 
Som nämnts får goodwill inte skrivas av enligt IFRS 3, utan företagen måste göra en ingående 
analys av värdet av goodwill en gång om året eller så snart det är erforderligt.  Företaget skall 
alltså genomföra ett impairment test, och om behov upplevs skall det göras en nedskrivning.73 
Den största effekten av IFRS, som det har framkommit vid undersökningar i Sverige, kan 
härledas ifrån de slopade goodwill- avskrivningarna enligt Malmqvist och Buisman.74  
 
Det finns både fördelar och nackdelar med den nybearbetade standarden, Moehrle & 
Reynolds-Moehrle framhåller i sin artikel att genom genomförandet av impairment test  
framkommer en mer transparant och användbar information.75  Att genomföra impairment test 
kan enligt Lundgren & Rynell också få stor effekt på bolagens resultat. De nya reglerna 
kommer att öka nettovinsterna om företagen klarar sina impairment test utan nedskrivning. 
Men det skulle kunna få en annan utgång, d.v.s. att till följd av nedskrivning av förvärvad 
goodwill kan koncernen drabbas av häftiga svängningar i resultatet om det förvärvade 
dotterbolaget inte utvecklas som förväntat.76 En nackdel med impairment test är något som 
Corporate Finance påpekar d.v.s. att förtjänster kommer att bli svårare att förutse.77 En annan 
nackdel som framhålls av bl.a. Reason är att då företagen måste genomföra impairment test 
minst en gång om året och följaktligen hyra in värderingsmän kommer detta medföra en högre 
kostnad i jämförelse med tidigare.78    
 
Både gamla och nya förvärv påverkas av regeln. IASB har ställt högre krav på att inga andra 
immateriella tillgångar som går att identifiera får ingå i goodwillvärdet. Införandet av IFRS 3 
medför både lättnader och krav, lättnader i och med att ingen ekonomisk livslängd behöver 
fastställas för goodwill. Dock blir det ett ökat merarbete och upplysningskraven ökar 
väsentligt i och med kravet på årlig värdering av goodwillvärdet. Genom de nya reglerna skall 
det som goodwill representerar fördelas till den kassagenererande enhet som kan dra nytta av 
den goodwill som uppstår vid ett företagsförvärv. De nya reglerna medför även att enheter 
som fanns i koncernen före förvärvet kan få goodwill fördelat till sig.79  
  
3.4.2 Forskning och Utveckling  
När det gäller immateriella tillgångar, då gällande framförallt internt upparbetade vid 
forskning och utveckling, sker det en debatt internationellt gällande om dessa ska aktiveras 
eller kostnadsföras direkt. Det anses att det inte finns tillförlitliga modeller för att bevisa 
tillgångens framtida värde menar de förespråkarna som anser att direkt kostnadsföring är den 
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bästa lösningen, motparten menar att de immateriella tillgångarna är de som skapar det största 
värdet för i stort sett alla företag.80  
 
Artsberg har kommenterat svårigheterna gällande redovisningen av investeringar i 
immateriella tillgångar. Författaren framhåller att vid redovisningen av immateriella 
investeringar vet företagen inte så tidigt i produktlivscykeln om den gjorda investeringen 
kommer att leda till kommersiellt gångbara produkter. Svårigheten är att bedöma hur stor 
andel av de utgifter som företaget har tagit som kommer att ge en framtida nytta. 81 Även 
Weygandt m.fl. påpekar svårigheterna med redovisningen av investeringar i internt 
upparbetade immateriella tillgångar, i och med att det t.ex. kan vara svårt att härröra en 
kostnad till ett specifikt projekt. De framhåller även att FoU -utgifter oftast tas upp som en 
kostnad när de uppstår.82  
 
FoU -företag kan inte p.g.a. internationella redovisningsstandarder aktivera sina 
forskningsutgifter. Detta skapar enligt Leitner en informationsasymmetri på kapitalmarknaden 
i och med att bolagets samtliga tillgångar inte visas i det bokförda värdet på tillgångarna. 
Företag som väljer att investera i internt upparbetade immateriella tillgångar upplever trots 
detta ökade börsvärden, vilket påvisar att marknaden förstår att investeringar i FoU trots 
informationsasymmetrin leder till ökade framtida vinster.83  Lev påpekar också att 
immateriella tillgångar undervärderas ofta av marknaden i företag som befinner sig i 
etablerade sektorer. Vidareutveckling av befintliga produkter och teknik är något som 
företagsledningarna ofta satsar på istället för att lägga resurser på FoU, detta kritiseras av Lev. 
Investeringar som gjorts i immateriella tillgångar borde framgå, men även vilket resultat som 
investeringarna har medfört till. Eftersom investeringar direkt kostnadsförs enligt 
redovisningsprinciperna istället för att redovisas som investeringar, medför detta att företagets 
lönsamhet och tillgångarnas värde blir förvridet. Enligt Lev förvrids aktiepriserna och 
bolagets resurser blir felallokerade med den otillräckliga information som finns idag.84  
 
Istället för aktivering sker en argumentation för direkt kostnadsföring då det finns många 
olika sätt att värdera en tillgång på, vilket leder till att värdet på en tillgång kan vara svårt att 
bedöma. Det kan även vara svårt att bedöma det framtida kassaflödet samt att olika värderare 
kan sätta olika värde på en och samma tillgång.85 Walker m.fl. menar att då utgifter för 
immateriella tillgångar kostnadsförs istället för att aktiveras genererar detta en bättre finansiell 
rapportering. Aktivering av immateriella tillgångar medför att en rad antaganden måste ske 
såsom bedömningar om den tekniska genomförbarheten, kommersiell gångbarhet och 
ekonomisk livslängd. Det kan uppvisas en felaktig bild av bolagets lönsamhet och ställning, 
eftersom bedömningarna oftast är mycket subjektiva. Något som också kan påverka de 
finansiella rapporterna är att det inom företaget kan finnas incitament i syfte att nå uppsatta 
mål, manipulera den rapporterade vinsten, vilket t.ex. kan ske genom att aktivera utgifter. Om 
då utgifterna för de immateriella tillgångarna istället kostnadsförs direkt kan detta medföra att 
jämförbarheten blir högre gällande den finansiella ställningen än då bolagen har en valfrihet 
att välja mellan redovisningsalternativen.86  
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3.4.3 Varumärken 
Definitionen av ett varumärke ur ett marknadsföringsperspektiv kan vara olika, men exempel 
på fördelar med ett varumärke är bl.a. högre lojalitet från kunderna, mindre sårbarhet mot 
konkurrerande företags handlingar, mindre sårbarhet mot marknadskriser samt höjd 
effektivitet av marknadskommunikationen m.m. Dessa olika fördelar medför att en 
varumärkesprodukt medför en högre förtjänst för företaget än om det skulle vara en produkt 
med ett icke framstående varumärke. 87 Enligt punkt 63 i IAS 38 framkommer det att internt 
upparbetade varumärken skall ej tas up i balansräkningen. Orsaken till varför dessa utgifter 
inte tas upp i balansräkningen är att utgifterna för internt upparbetade varumärken inte kan 
särskiljas från de utgifter som uppkommer för utveckling av affärsverksamheten i ett 
företag.88  
  
Svårigheter som påpekas i artiklar angående varumärken är problematiken med att värdera 
dessa, när det t.ex. gäller marknadsvärdet är det nästan omöjligt att bestämma värdet för 
varumärket utifrån detta.89 Argumenten för och emot avskrivning på varumärken är väldigt 
lika de för goodwill. De som propagerar för avskrivning argumenterar för att 
matchningskonceptet erfordrar att fördelarna som är förväntade från förvärvet av varumärket 
är intjänade, därför skall avskrivning av tillgången ske. Opponenterna mot avskrivning menar 
att ett varumärke har ett obestämt liv och att avskrivning är godtycklig, de påpekar också att 
eftersom det kostar att underhålla ett varumärke, så skulle avskrivning på detta medföra en 
dubbel inräkning av utgifter relaterade till varumärket. 90  
 
Anledningen till att IASB ändrade reglerna för avskrivning av immateriella tillgångar till att 
tillåta en längre nyttjandeperiod än 20 år samt att immateriella tillgångar med obestämd 
nyttjandeperiod skall genomgå en prövning var den kritik som riktades från franska företag 
med starka varumärken. Ett exempel på en stark motståndare var Christian Dior som var 
starkt emot att skriva av varumärken som Moet & Chardon med en livslängd på 200 år till 
endast 20 år. Företaget var även starkt kritiska till att internt upparbetade varumärken inte alls 
skulle synas i balansräkningen. Gällande den sistnämnda kritiken höll IASB sig fast vid sin 
tidigare ståndpunkt att ej tillåta aktivering av internt upparbetade varumärken.91 
 
Som nämndes i problemdiskussionen framkom vid en studie över delårsrapporterna från 2005 
att varumärken som post haft störst betydelse vid rörelseförvärv, vid en översikt av ett 20- tal 
noterade bolag uppkom att merparten av de immateriella tillgångar som separerats från 
goodwill utgjordes av varumärken.92  
 
3.5 Icke aktiverbara immateriella tillgångar  
 
Enligt Hall är det möjligt att dela upp immateriella tillgångar i immateriella tillhörigheter och 
immateriella resurser. De immateriella tillhörigheterna är definierat som patent, copyright, 
varumärken m.m. När det gäller de immateriella resurserna är det sådant som i huvudsak är 
format av individers erfarenhet, organisationers rutiner samt relationsresurser såsom rykte, 
kundlojalitet samt företagsrelationer.93  
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Det har uppkommit argument för varför företag vill ta upp immateriella resurser såsom 
intellektuella kapital, som då har varit en del av goodwill. Detta har dock motargumenterats 
av i detta fallet Redovisningsrådet, de framhöll att intellektuellt kapital som tillgång inte hade 
eller kunde identifieras därför skulle benämningen vara goodwill i detta fallet. Det uppkom 
också frågor kring om det var möjligt att redovisa intellektuellt kapital, vilket definierades 
som human capital samt strukturkapital, som en tillgång överhuvudtaget.  Det är dock inte 
möjligt eftersom personalen kan säga upp sig och därmed har inte företaget kontroll över sin 
personal och inte heller över kundernas lojalitet, enligt redovisningsrådets akutgrupp.94 Detta 
påpekas även av Rimmel d.v.s. att kravet är att identifiera samt särskilja de mänskliga 
resurserna från andra tillgångar, men ofta är ju de mänskliga resurserna integrerade i 
affärsprocessen och tekniken där deras kunskap är avgörande för utkomsten av produkten. Ett 
annat problem som också dyker upp för företagen är att ha kontroll över de mänskliga 
resurserna, eftersom de anställdas kunskap är mindre tillgängligt eftersom det finns i deras 
huvuden.95   
 
Många av de nya företagen, då i avseende företag inom IT, konsult- och 
läkemedelsbranschen, förekom länge vara undervärderade, vilket hänvisades till den skillnad 
som uppstod mellan deras bokförda värde och vad företagen var värda på börsen. Skillnaden 
förklarades i många fall med att de immateriella tillgångarna ej fick aktiveras.96 Vilket även 
framhålls av Rimmel, d.v.s. att IAS 38 gör det väldigt svårt för företag att dra fördel av denna 
standard i avseende mänskliga resurser. Eftersom de ”mjuka värdena”, såsom 
personalutbildning samt forskning är omfattande inom dessa nya företag såsom inom IT-, 
konsult- och läkemedelsbranschen. Vad som dock påpekas är att det sker en kraftig svängning 
av börskursen i dessa företag, men också att värdet på de ”mjuka värdena” är osäkra. 
Eftersom förväntningarna ligger hos marknadens aktörer kan det hävdas att redovisningen inte 
kan spegla marknadsvärdet och om dessutom företagsledningen skall genomföra dessa 
bedömningar så kan det uppstå svårigheter, eftersom deras syn kanske inte alls stämmer med 
aktörerna på marknaden. 97 
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4 EMPIRI 
 
Detta kapitel inleds med den kvantitativa undersökningen av 30 företags årsredovisningar 
inom industrivaror och -tjänster, hälsovård samt informationsteknik. Därefter sker en 
presentation av de fem företag där representanter har intervjuats, för att därefter redogöra 
för de intervjusvar som har framkommit. Vilka presenteras genom att först redogöra för de 
förändringar som skett inom redovisningen, därefter sker en generell diskussion kring 
immateriella tillgångar för att slutligen diskutera kring olika sorters  immateriella tillgångar.  
 
4.1 Sammanställning av hur företagen redovisar immateriella tillgångar  
 
Vid bearbetning av årsredovisningarna inom respektive sektor har det framkommit, vilket 
visas i diagrammet nedan, att när det gäller hur de immateriella tillgångarna uppstått i 
balansräkningen, framkom ett relativt jämnt resultat. Det kunde utläsas att inom sektorn 
industrivaror och -tjänster var andelen separata förvärv mycket få i jämförelse med de två 
andra sektorerna. När det gäller anskaffning som del i rörelseförvärv kan det utläsas att det är 
det vanligaste sättet som immateriella tillgångar uppstår, vilket är en självklarhet i de företag 
där goodwill redovisas, d.v.s. i merparten av företagen. Anmärkningsvärt är att industrivaror 
och tjänster har störst andel internt genererade immateriella tillgångar i förhållande till de två 
andra sektorerna.  
 

Varför har den immateriella tillgången uppstått i balansräkningen?
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Figur 2, Varför har den immateriella tillgången uppstått i balansräkningen? Källa: egen utformning 
 
Vid genomgång av andelen företag som redovisar enligt begränsad eller obegränsad 
nyttjandeperiod kan utläsas att den förstnämnda används uteslutande samt att det är en stor 
skiftning på längden av nyttjandeperioden. Den vanligaste nyttjandeperioden är 3 till 5 år, 
vilket kan utläsas i diagrammet nedan. Endast två företag redovisar en nyttjandeperiod över 
20 år.  
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Vilken nyttjandeperiod har de immateriella tillgångarna?
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Figur 3, Längd på nyttjandeperiod. Källa: egen utformning 
 
I avseende hur immateriella tillgångars anskaffningsvärde beräknas har det framkommit att 
erkända beräkningsmodeller uteslutande används. Företagen använder sig av 
kassflödesmodeller i detta fall. Det kan även utläsas vid genomgången av årsredovisningarna 
att anskaffningsvärdemetoden används uteslutande av de tre sektorerna.  
 
När det gäller nedskrivning av goodwill har endast fyra företag, varav tre inom sektorn 
hälsovård genomfört en nedskrivning av goodwill. Dock har samtliga företag givit 
upplysningar om att de har gjort ett impairment test av goodwill.  
 
De typer av immateriella tillgångar som främst redovisas inom alla tre sektorerna är förvärvad 
goodwill samt immateriella tillgångar under utveckling. Inom hälsovårdssektorn utgör även 
upphovsrätter, patent och liknande rättigheter en stor av de immateriella tillgångarna.  
 

Vilka slag av immateriella tillgångar redovisar företagen?
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Figur 4, Vilka slag av immateriella tillgångar redovisar företagen? Källa: egen utformning 
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4.2  Presentation av företagen 
 
Volvo 
Bolaget är ett av de världsledande inom tillverkning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, 
drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygmotorer. 
Volvokoncernen tillhandahåller även finansiella tjänster. Koncernen har försäljning i 185 
länder, produktionsanläggningar i 18 länder samt cirka 82 000 anställda. Volvoaktien är 
noterad på Stockholmsbörsen och på NASDAQ i USA.98 På Volvo intervjuades Mikael 
Hagström som är koncernredovisningschef. 
 
Sigma 
Bolaget arbetar med att leverera IT-lösningar samt konsulttjänster. Verksamheten har 
organiserats i affärsområden, vilka är Business Solutions, IT Solutions samt Information 
Solutions. Sigma har i Sverige och Danmark cirka 860 medarbetare. Bolaget är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista. 99 Lars Sundqvist intervjuades på Sigma som är ekonomichef för 
koncernen. 
 
Beijer Electronics 
Bolaget är ett utvecklings- och agentföretag inom automation, de erbjuder både 
egenutvecklade produkter, men även agenturprodukter, de har därför två affärsområden 
Automation och HMI Products. Inom Sverige och Norden är det agenturprodukter som 
erbjuds genom affärområdet Automation. När det gäller HMI Products är det den globala 
marknaden som gäller där det är operatörssystem som utvecklas, marknadsförs och säljs. 
Bolaget har 294 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. 100 På Beijer 
Electronics intervjuades Ellen Tancred som är koncernredovisningsansvarig.  
 
Capio 
Bolaget arbetar inom sjukvård samt diagnostik och är den största privata 
sjukvårdsleverantören i Norden. Verksamheten inom Capio sker genom uppdrag från 
offentliga vårdbeställare, försäkringsbolag och andra organisationer. Bolaget finns 
representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, Spanien samt 
Portugal och de har 12 286 anställda i medeltal, varv 2576 finns i Sverige. Bolaget är noterat 
på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. 101 Marcus Nord intervjuades på Capio, som ansvarig 
för koncernredovisning och externredovisning. 
 
Strålfors 
Kärnverksamheten på Strålfors är att arbeta med informationsöverföring, men de arbetar även 
med fysiska logistiklösningar, genom att producera och leverera produkter och tjänster för 
kommunikikation av information. Bolaget är indelat i tre divisioner: Graphic Solutions, 
Information Logistics samt System- and Transfer. Bolaget finns representerat i 12 länder men 
huvudkontoret är stationerat i Ljungby. Samtliga kunder till bolaget utgörs av företag. Under 
år, 2005 hade Strålfors i genomsnitt 1877 anställda.102  På Strålfors intervjuades Kerstin 
Pålsson som arbetar som business development manager. 
 

                                                            
98 Volvo Årsredovisning 2005 
99 www.sigma.se, 2006-04-22 
100 www.beijer.se, 2006-04-22 
101 Capio Årsredovisning 2005 
102 Strålfors Årsredovisning 2005 
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4.3       Förändringar inom redovisningen 
   
IFRS är egentligen ingen nyhet för svenska bolag, menar Sundqvist, redan i årsredovisningen 
för 2004 skulle en del faktorer beaktas, därmed var företagen inställda på detta i 
årsredovisningarna för 2005. Det var sagt att från och med 1:a april 2005 skulle inga nyheter i 
IFRS komma, men så sent som i december 2005 kom fortfarande nya regler, visserligen var 
reglerna i presentationsform men det fick ändå konsekvenser. Sundqvist anser att det fanns 
inkonsekventa inslag, vilket inte gjorde saken lättare. Framförallt när det gäller reglerna som 
kom i slutet på 2005, där det gjordes väldigt många olika tolkningar.  
 
Införandet av IFRS är positivt enligt Nord, eftersom det blir relativt lika rapportering mellan 
olika länder samt att kunskapen blir mer applicerbar, vilket gör att det inte blir ett beroende av 
ett visst lands reglering av redovisningen. Även Hagström påpekar att kunskapen i 
redovisning blir mer applicerbar, t.ex. behöver ett företag inte utbilda anställda i andra länder 
att redovisa enligt svenska GAAP, vilket medför att det blir lättare i rekryteringsprocessen. I 
Volvos fall var övergången välkommen, eftersom företaget finns i 185 länder, dock har 
övergången till IFRS inte inneburit så stora förändringar eftersom dessa regler tillämpades 
tidigare. Det utökade upplysningskravet som IFRS innebär har en positiv sida vid de tillfällen 
då de utökade upplysningarna ger information om områden som är väsentliga och relevanta 
för företaget ifråga, anser Pålsson. På det stora hela är införandet av IFRS positivt, det 
genererar ju en högre kvalitet på redovisningen, menar Hagström.  
  
Det som är negativt enligt Nord, är att det blir mycket merarbete då det är många små 
justeringar. Även Tancred anser att det blir mycket merarbete, men då p.g.a. den utökade 
informationsrapporteringen. Införandet av IFRS ger utrymme för godtycklighet enligt 
Pålsson, då möjligheten  att redovisa enligt ”verkligt värde” finns, fastställandet av ett sådant 
värde grundar sig sällan på objektivitet. Därutöver innebär delar av IFRS att det leder till 
onödig ”ryckighet” i resultatredovisningen samt att det finns för många alternativ för de olika 
bolagen att tillämpa, vilket ger en försämrad jämförbarhet. Det utökade upplysningskravet har 
även en negativ sida eftersom företagen måste tynga de finansiella rapporterna med 
upplysningar som härrör från oväsentliga transaktioner och poster, vilket är en följd av att 
”tillämpa IFRS i alla delar”. Allt eller inget- filosofin är därför inte så lyckad, enligt Pålsson.  

 
Det utökade upplysningskravet kan vara positivt i den bemärkelsen att det kan vara av intresse 
för investerare, då övervärden samt beräkningarna av värdet på immateriella tillgångar och 
goodwill visas öppet. Det negativa skulle vara den utökade arbetsbelastning som det blir för 
framtagandet av all information, anser Tancred. Även Pålsson menar att det är positivt då 
upplysningskraven är relativt rimliga. För de redovisare som har arbetat länge kan det för dem 
förefalla behövligt med extra information över immateriella tillgångar, då det tidigare setts 
som ett svaghetstecken att balansera utvecklingskostnaderna.103 Liknande svar ges av 
Hagström, då det självklart kräver mer arbete med utökade upplysningar, men det är  positivt 
med en ökad transparens. I Volvos fall måste upplysningar göras utifrån hur väsentligt det är 
att denna information ges, då företaget i stort sett arbetar med alla olika verksamheter som 
nämns i IAS. 
 
Ur företagssynpunkt var det bättre förr enligt Nord, eftersom det var mindre styrt, det var inte 
så mycket regler att hålla sig vid samt att det fanns utrymme för vidlyftiga tolkningar. Nord 
anser därmed att det behövdes en utveckling av svensk praxis. När det gäller om det har 
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behövts en utveckling av svensk praxis svarar Sundqvist både ja och nej. Däremot ansåg både 
Pålsson och Sundqvist att Redovisningsrådet följde IAS på ett bra sätt även tidigare. De 
områden som inte omfattades av rekommendationerna var framförallt en del avskrivningar på 
immateriella tillgångar och nedskrivningstesten som det talas mycket om, men egentligen är 
ju detta inte något nytt, menar Sundqvist. I Capios fall har utvecklingen lett till att företaget 
sedan 2002-2003 redovisat enligt IFRS i praktiken, egentligen är det bara hur reglerna 
appliceras som skiljer sig mellan före och efter införandet av IFRS.104  
 
Svensk redovisning har historiskt haft en hög standard enligt Hagstöm, t.ex. har ju Volvo fått 
många utmärkelser. Sverige har alltid legat längst fram inom internationell praxis, men 
självklar behöver praxis alltid utvecklas. Många är oroliga eftersom IFRS är ju principbaserat 
och inte praxisstyrt. Dock är det svenska företag som haft det lättast att anpassa sig efter 
konverteringen till IFRS. Generellt har det dock behövts en förändring.105  
 
4.4  Immateriella tillgångar 
 
Alla respondeter var överens om att IAS 38 inte är den svåraste standarden att tillämpa, men 
det finns en del svåra bitar i tillämpningen av standarden. De grunläggande reglerna i IAS 38 
fanns ju redan i RR 15, samtidigt som standarden i grund och botten bygger relativt mycket på 
logik.106 Nord menar att det inte är den svåraste standarden att tillämpa då det finns 
tolkningsutrymmen, IAS 38 enskilt är inte särskilt svår men tillsammans med IFRS 3 blir det 
en tung standard. Det som kan vara svårt är att kapitalisera immateriella tillgångar och sedan 
bestämma hur länge de ska skrivas av. Dock finns det en stor försiktighet där ute, fortfarande 
kostnadsförs mycket. Svårast är hur värderingen av immateriella tillgångar ska gå till, att 
identifiera en tillgång är dock inte så svårt, men eftersom det måste finnas en marknad blir det 
svårare.107  Att tillämpa IAS 32 och IAS 39, Finansiella instrument samt avseende pensioner i 
IAS 19, Ersättning till anställda och i viss mån impairment test enligt IAS 36 är tre särskilt 
svåra områden, anser Pålsson.  Detta påpekas även av Hagström som anser att IAS 39 är 
tämligen obegriplig i vissa fall, vilket även Sundqvist instämde med.  Däremot om det ses till 
konsekvenserna resulterar IAS 38 till mycket större följder än t.ex. IAS 33, Resultat per aktie. 
För Volvos del är det kapitalutvecklingskostnaderna som står för de stora skillnaderna, de 
stora problemen är vart gränsdragningarna ska vara. Det blir mer praktiskt arbete kring IAS 
38 vid en jämförelse med IAS 39, t.ex. krävs det ju sofistikerade system för utgifterna o.s.v.108  
  
Gällande nuvarande värderingsmetoder framkom följande diskussion. Enligt Nord  slutar det i 
princip alltid med någon form av modell vilken baseras på estimerade framtida diskonterade 
kassaflöden. Vid värdering av kontrakt t.ex., finns det ingen annan typ av värderingsmetod 
som fungerar, eftersom det inte finns någon öppen marknad för vissa typer av kontraktuella 
rättigheter/skyldigheter.109 Volvo tillämpar anskaffningsvärdemetoden, vilket gör saker och 
ting relativt enkelt, enligt Hagström, som även anser att inte något annat bör tillämpas 
eftersom det är bra som det är. Även Strålfors tillämpar anskaffningsvärdemetoden, då 
omvärderingsmetoden bygger på godtycklighet eftersom tillgångens värde skall omvärderas 
till verkligt värde. Då verkligt värde fås fram genom en transaktion på ”armlängds avstånd”, 
kan många olika faktorer spela in i det enskilda fallet.110  
                                                            
104 Nord, 2006-05-04 
105 Hagström, 2006-05-04 
106 Sundqvist, 2006-05-15 
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108 Hagström, 2006-05-04 
109 Nord, 2006-05-04 
110 Pålsson, 2006-04-27 
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Sundqvist menar att linjär avskrivning på immateriella tillgångar är missvisande, då dessa 
tillgångar inte tappar värde på samma sätt som materiella tillgångar. Det finns ingen 
anledning att ha en linjär avskrivning på t.ex. varumärken, utan det är värderingen av den 
framtida avkastningen vid varje tidpunkt som ger ett bättre värde. För att erhålla den bästa 
värderingen av immateriella tillgångar anser Tancred att det behövs mer forskning, medan 
Hagström tycker det är bra som det är. 
 
Vid värderingen av immateriella tillgångar kan det uppkomma vissa svårigheter, men i Capios 
värld går det lätt att identifiera immateriella tillgångar, men att fastställa och göra beräkningar 
är lite svårare, då är det en extern part som gäller. Respondenterna både på Beijer och 
Strålfors anser att fastställa antagandena vid impairment test är en särskilt svår bit.  Det är 
alltid svårt att värdera när det inte finns någon jämförbar transaktion på armlängds avstånd i 
närtid d.v.s. att verkligt värde sällan är tillgängligt, avseende vid impairment test av goodwill 
för förvärvade enheter, menar Pålsson. Att uppskatta de framtida ekonomiska fördelarna vid 
värdering av utvecklingsprojekt samt att värdera immateriella tillgångar som avskiljts från 
goodwill vid ett företagsförvärv är svårt att uppfylla korrekt. Särksilt kundrelationer är svåra 
att värdera då kundkontrakt saknas.111 Även Sundqvist tar upp problematiken när immateriella 
tillgångar såsom kundrelationer eller varumärken skall särskiljas och värderas skiljt från 
goodwill. Det skall helt enkelt sättas en matematiskt formel på exempelvis kundrelationen för 
att få fram dess värde, det är ungefär som att värdera människor, vilket är helt omöjligt. Det 
går inte att värdera allt i monetära termer, anser Sundqvist.   
 
Värdering av kundrelationer kommenteras även av respondenten från Volvo, här framhävs att 
den svåra biten är gällande att allokera återförsäljarnätet för att kunna värdera kundlojaliteten. 
I detta fall är det en extern konsult som utför värderingarna, men det blir svårt rent praktiskt 
att få tag på certifierade konsulter i 185 länder som i Volvos fall. Frågan är hur tillförlitliga 
beräkningarna av t.ex. kundrelationer blir, när det även blir stora avvikelser för tillgångar som 
är lättare att bedöma skall värderas. Volvo har t.ex. stor erfarenhet vid värdering av 
fastigheter, i dessa fall anlitas två till tre värderare, då gör de bedömningar med ofta runt 20 % 
i avvikelse. Det slutgiltiga värdet fås genom en ren snittberäkning. Hagström avslutar detta 
ämne med att säga:  
 
”Alltså, tillbaka till immateriella tillgångar.- Hur ska man säga?- T.ex: vi har immateriella 
tillgångar på ca 20 miljarder och vi har haft 30 % skillnad hos värderarna. Vi vill ju inte ha 
subjektiva värderingar, bolaget är ju ansvarigt och revisorerna ska ju bara intyga att det är 
en rättvisande bild”. (Hagström, 2006-05-04) 
 
Även Sundqvist kommenterar de stora differenserna när värdebedömningar görs. Det svåra är 
ju att fastställa risktillägget i diskonteringsräntan. I studier som gjorts i Sverige har det visats 
att dessa tillägg skiljer mellan 3 och 9 % i påslag. Det finns ingen som kan säga vilken 
räntesats som är rätt eller fel. Differenserna kan leda till stora summor över t.ex. 20 
årscykler.112 Fastställandet av vad som utgör en kassagenererande enhet anses även  
komplicerat. Vid ett förvärv av t.ex. ett varumärke eller en kundrelation är det vid 
förvärvstidpunkten som det fastställs vilken kassagenererande enhet dessa innefattas av. Efter 
t.ex. fem år har förhoppningsvis den förvärvade verksamheten integrerats och själva värdet 
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finns ju fortfarande kvar, men den immateriella tillgången kanske tillför något i en annan 
konstellation. Frågan är då vad som utgör den kassagenererande enheten.113  
 
4.5 Diskussioner kring olika typer av immateriella tillgångar  
 
I detta delkapitel sker en diskussion kring de olika typerna av immateriella tillgångar utifrån 
respondenternas svar. Inledningsvis diskuteras goodwill och därefter forskning och 
utveckling, varumärken och slutligen icke aktiverbara immateriella tillgångar. 
  
4.5.1  Goodwill 
Tancred, Hagström och Pålsson var mer positivt inställda till den tidigare regleringen där 
avskrivning på goodwill tilläts än att utföra impairment test av olika anledningar. Enligt 
tidigare rekommendationer från Redovisningsrådet skulle nedskrivningsprövningar utföras, 
skillnaden är att nu skall dessa prövningar utföras årligen eller om värdeförändring befaras. 
Det finns ingen anledning att avskrivningar skall göras linjärt, menar Sundqvist. Även Nord är 
mer positivt inställd till impairment test, eftersom ”värdet på goodwill försvinner ju inte för 
att tiden går”(Nord, 2006-05-04). I praktiken är det inga nämnvärda förändringar, det är bara 
avskrivningarna som avskaffats.114 Hagström anser att det var bra med avskrivning på 
goodwill. Med impairment test riskeras det att det blir större svängningar i resultaten.115 Detta 
påpekar även Pålsson, samt att det är enklare att tillämpa avskrivningar, det är administrativt 
mindre krävande att tillämpa en vettig avskrivningsplan än att utföra impairment test.116   
 
Pålsson anser också att impairment test är svåra att utföra. Testen kräver komplicerade 
beräkningar, många antaganden och har ibland avgränsningssvårigheter.117 Detta kan även 
utläsas i Volvos årsredovisning, att där redovisas det exakt efter vad som föreskrivits i  IAS 1, 
Utformning av finansiella rapporter, men vid en överblick hur företaget redovisar impairment 
test och hur det skall göras enligt IAS 36, kan stora skillnader urskiljas. Företagen ska t.ex. 
enligt IAS 36 visa sina prognoser så att andra kan göra egna antaganden för impairment test, 
men Volvo vill dock inte avslöja för mycket, men diskonteringsräntan avslöjas ändock. I 
Volvos fall utförs impairment test på de olika fabrikerna, problemet här är att det är svårt att 
undvika dubbelräkning av kassaflöden. Den kassagenererande enhetens alla tillgångsvärden 
ska  testas, dessa tillgångars kassaflöden skall separeras, men det svåra här är att undvika att 
dessa kassaflöden används två gånger.118  
  
4.5.2              Forskning och Utveckling 
De intervjuade företagen tar alla upp i någon form internt upparbetade tillgångar. Beijer 
Electronics aktiverar utvecklingsutgifter och IT- utgifter, medan Strålfors aktiverar prototyper 
av för- och efterbearbetningsutrustning till höghastighetsprintrar samt prototyper för 
etiketteringsmaskiner. Capio kapitaliserar vissa typer av internt utvecklade system eller 
liknande, d.v.s. de projekt som är i enlighet med gällande regelverk. I Volvos fall aktiveras 
mjukvara och programvaruutveckling. Sigma aktiverar produktutveckling, det påpekas även 
att detta är ett ”skall- krav”, vilket troligtvis många företag inte tar hänsyn till. När det gäller 
svårigheten med att värdera internt genererade immateriella tillgångar anser Tancred att det är 
antagandena för de olika variablerna som används vid värderingen som är svårast att 
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fastställa, vilket även de överiga respondenterna påpekar. Bland det svåraste är att uppskatta 
marknaden, d.v.s. framtida ekonomiska fördelar, enligt Pålsson. Det är även svårt att fastställa 
”lyckandefrekvensen”, d.v.s. vilka projekt det är som överhuvudtaget når marknaden, samt 
vilka som lyckas helt på marknaden.119  
  
Sundqvist menar att när den immateriella tillgången väl är definierad är det inga direkta 
problem, då har avgränsningarna redan gjorts. Enligt Sundqvist kan det vara problematiskt att 
avgöra om t.ex. småprojekt som är vidareutveckling utav någonting är en del av en 
immateriell tillgång. Detta kan vara avgörande, men det kan vara väldigt svårt att avgöra 
huruvida det är en produktutveckling eller mer en marknadspaketering. Vid t.ex. utveckling 
av programvaror finns det vissa gränsdragningsproblem. När det t.ex. sker anpassningar är 
frågan vilken karaktär dessa anpassningar har? Skall dessa utgifter också aktiveras? Det kan 
också uppkomma en önskan från en kund eller ett fåtal kunder, att de kanske vill ha en viss 
funktionalitet, är det kundanpassning eller produktutveckling? Därmed finns det ett antal 
mjuka värderingsfrågor att beakta. 120  
 
Svårigheter med att uppfylla kriterierna för att aktivera utvecklingsutgifterna är i Volvos fall  
inte något större problem, eftersom företaget har väl utarbetade processer för 
produktutveckling. Vid utvecklingsprocessen är det vissa ”gater” som skall passeras och det 
går inte att gå vidare förrän ett intervall är klart o.s.v. I vissa ”gater” är det  klart att vissa 
kostnader skall kapitaliseras, här är det bara och se när i processen som forskningsfasen har 
passerats, vilket inte är teoretiskt svårt.121 Pålsson menar dock att det finns en del svårigheter 
med att uppfylla kriterierna för att aktivera utvecklingsutgiftern, särskilt när det gäller att 
avgöra när  projektet kommer att lyckas tekniskt. Detta tycker även Nord är svårast, frågan är 
om utvecklingen av produkten tillför något och om det går att mäta, själva värderingen är 
dock inte svår, då det endast är att ta de direkta kostnaderna.  
 
Det kan tyckas att i Volvos fall som agerar i en mogen bransch borde det vara möjligt att 
kunna ta upp forskningsutgifter, företaget kan ju nästan säkert säga att forskningen kommer 
att leda till försäljning på en marknad, men problemet är ju att det inte finns någon beprövad 
statistik.122 Övriga respondenter ansåg inte att aktivering av forskningsutgifter bör tillåtas. Ju 
färre immateriella tillgångar i balansräkningen desto bättre, enligt ”gamla skolan”, då detta 
mer ses som ett svaghetstecken.123 Generellt sett så bör inte rena forskningskostnader 
(grundforskning) aktiveras menar Nord. Dock är det till viss del beroende av vilken marknad 
respektive bolag arbetar inom.124 Sundqvist är helt emot aktivering av forskningsutgifter, det 
går helt enkelt inte att säga att det som sker i forskningsfasen är med hela vägen till 
slutprodukten. 
 
4.5.3 Varumärken 
När det gäller att aktivera de internt upparbetade varumärkena anser alla respondenterna, 
förutom Tancred som inte har någon åsikt gällande denna fråga, att det inte ska vara möjligt 
att aktivera detta. Hagström tycker att det inte ger något mervärde att få in varumärket i 
balansräkningen. Sundqvist framhåller dock att det skulle kunna vara möjligt att få balansera 
företagens marknadskampanjer inom rimlig gränser.  
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4.6 Icke aktiverbara immateriella tillgångar 
 
Respondenterna ser inte ett stort behov av att aktivera icke aktiverbara immateriella tillgångar. 
Det framhålls också att internt upparbetat intellektuellt kapital har företagen inte tillräcklig 
kontroll över för att kunna balansföra. Pålsson framhåller också att i Strålfors har det inget 
behov av att aktivera det intellektuella kapitalet, de har en tillräckligt stark balansräkning 
ändå. Sundqvist tycker att vid en stor utbildningssatsning där alla på företaget är involverade 
och där det läggs ner mycket pengar och som får till följd att företaget skördar efteråt bör det 
vara möjligt att aktivera utbildningskostnader under en rimlig tid. Detta bör då inte gälla de 
indirekta kostnaderna som mat och logi, utan de mjuka värderna som personalen bär med sig.  
 

 I Capios och Sigmas årsredovisningar visas inte det icke aktiverbara immateriella tillgångarna 
enligt respondenterna.  I Beijer Electronics fall visas det inte enligt Tancred, men kan dock 
möjligtvis kommenteras i deras delårsrapporter. Strålfors har beskrivningar i sin 
årsredovisning av icke aktiverbara tillgångar. Respondenten påpekar också att om de inte har 
rätt medarbetare och rätt kunskap samt effektiva processer har de inte någon möjlighet att 
erbjuda sina kunder den rätt lösningen, vilket i sin tur gör att de inte blir konkurrenskraftiga 
och skulle då inte på sikt kunna överleva.125 Volvos respondent anser att det skulle vara 
intressant att ta upp det som en upplysning och t.ex. tala om hur mycket pengar företaget 
lägger på de anställda. Volvo har även information om de icke aktiverbara immateriella 
tillgångarna i sin årsredovisning idag, men att det är omöjligt att redovisa i balansräkningen 
eftersom frågan är hur företaget skulle kunna kontrollera sina medarbetare.126  
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras empirin i förhållande till den teoretiska referensramen. 
Redogörelsen utgår ifrån tidigare valda teman och mönstret följs även i denna presentation, 
d.v.s. först diskuteras förändringar inom redovisningen, därefter diskuteras immateriella 
tillgångar, för att slutligen diskutera kring olika typer av immateriella tillgångar. 
 
5.1 Förändringar inom redovisningen 
 
IFRS 3 infördes i mars 2004, vilket medförde förändringar på IAS 36 samt IAS 38.127 
Eftersom företagen redan i årsredovisningarna för 2004 skulle beakta en del faktorer  
medförde detta att de nya reglerna inte var någon nyhet för de svenska bolagen.128 I teorin 
påpekas det också att den informationen som företagen lämnar skall vara betydligt större än 
tidigare,129 vilket även framhålls av respondenten på Strålfors. När det gäller förvärvade 
immateriella tillgångar och goodwill skall det finnas mer detaljerad information om dessa 
delar.130  Detta poängteras även av respondenten, Tancred d.v.s. att beräkningen av värdet på 
immateriella tillgångar och goodwill skall visas, vilket kan vara av intresse för investerare att 
veta vilka övervärden som finns. Detta anses vara positivt enligt både Volvos och Strålfors 
respondent, eftersom det ger information om områden som för företaget är väsentliga samt 
relevanta, men det genererar också en högre kvalitet på redovisningen. Införandet av IFRS har 
dock inte bara mottagits positivt, vad som är negativt är att det har blivit ett ökat merarbete, 
men också att upplysningar som härrör från oväsentliga transaktioner och poster måste finnas 
med som upplysningar, vilket påpekas av respondenterna, Nord, Pålsson och Tancred. 
 
Till följd av införandet av IFRS i Sverige skall bl.a. goodwill inte skrivas av längre utan det 
skall ske årlig utvärdering, som tidigare nämnts. Kritikerna menar att företag med svag 
finansiell ställning inte kommer att göra nedskrivning av goodwill.131 Vid den kvantitativa 
undersökningen framkom det att fyra företag av 30 hade gjort en nedskrivning av goodwill.  
 
5.2 Immateriella tillgångar 
 
Enligt IAS 38 skall värderingen av en immateriell tillgång ske genom anskaffningsmetoden 
eller omvärderingsmetoden.132 Det påpekas dock av Kumar att värderingen av många 
immateriella tillgångar sker på ett felaktigt sätt, vilket i sin tur medför till en felaktig bild av 
den finansiella informationen. Författaren framhåller också att företag som är beroende av ny 
teknologi samt FoU är i riskzonen. 133  Vid genomgången av respondenternas svar så 
framkommer det dock att de använder den värderingsmetod som de även tidigare har använt 
d.v.s. anskaffningsvärdemetoden. Detta härleds till respondenternas svar att det anses överlag 
att omvärderingsmetoden inte bör användas då det är bra som det är med 
anskaffningsvärdemetoden. Det framhålls också att det är svårt att få någon annan 
värderingsmetod att fungera eftersom det ofta för immateriella tillgångar inte finns någon 
öppen marknad, d.v.s. det är svårt att hitta ett verkligt värde.134 I den kvantitativa 
                                                            
127 http://iasplus.com/dttpubs/ifrs3.pdf, 2006-04-20 
128 Sundqvist, 2006-05-15; Hagström, 2006-05-04 
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131 Nilsson, 2005 
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133 Kumar, 2005 
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undersökningen kom det också fram att de undersökta företagen använder uteslutande 
anskaffningsvärdemetoden. När det gäller omvärderingsmetoden så skall värdet fastställas 
genom hänvisning till en aktiv marknad, det påpekas dock att svårigheten är att det inte alltid 
finns en aktiv marknad.135  
 
Enligt Nyllinge och Rynell har svenska bolag vid redovisning av immateriella tillgångar en 
relativt låg nivå gällande systematiken och stabiliteten. Ett exempel på en bristande faktor är 
hur företagen redovisar hur deras impairment test har utförts.136 Respondenterna framhåller 
också att identifieringen av immateriella tillgångar inte är några problem, svårigheten ligger 
vid beräkningen och både Pålsson och Tancred framhåller att en särskilt svår bit är att 
fastställa antaganden vid impairment test. Det uppstår problematik att värdera när det inte 
finns någon jämförbar transaktion d.v.s. verkligt värde är sällan tillgängligt. Även 
kundrelationer tas upp som svåra att värdera både av respondenterna, Tancred och Sundqvist. 
Det skall ju sättas en matematisk formel på en kundrelation och detta jämför Sundqvist med 
att värdera människor, vilket är omöjligt. Respondenterna, Hagström, men även Sundqvist 
påpekar också svårigheten med att få tillförlitliga beräkningar av värdet på t.ex. 
kundrelationer, när det vid lättare värdering blir stora avvikelser. Sundqvist framhåller att 
problematiken kretsar kring fastställandet av riskpremien, då det visat sig att stora differenser 
kan uppstå. Att värderingen av immateriella tillgångar inte är tillfredställande anser även 
Kumar. Han framhåller även att ekonomer bryr sig inte om detta problem och att det behövs 
utvecklas bättre metoder för att värdera immateriella tillgångar.137 Respondenterna ger här en 
vid bild på om detta behövs, allt ifrån en positiv inställning till nytänkande till att det är bra 
som det är.138  
 
Varje företag måste utöver att genomföra en värdering av sina tillgångar även göra 
bedömning om företaget har en begränsad eller obegränsad nyttjandeperiod.139 Vid 
genomgång av företagens årsredovisningar framkom det att obegränsad nyttjandeperiod 
användes av alla de undersökta företagen. Vid den begränsade nyttjandeperioden var det en 
stor skiftning på längden, dock så var den vanligaste nyttjandeperioden 3 till 5 år.  
 
5.3 Diskussioner kring olika typer av immateriella tillgångar 
 
I detta delkapitel sker en analys utifrån den teoretiska referensramen kontra det empiriska 
materialet kring olika typer av immateriella tillgångar såsom goodwill, forskning och 
utveckling, varumärken samt icke aktiverbara immateriella tillgångar 
 
5.3.1 Goodwill 
Goodwill har diskuterats flitigt i många år om det är en tillgång eller ej och om hur 
värderingen skall ske. Förändringen av redovisningen gällande goodwill från avskrivning till 
att genomföra impairment test, har mottagits med blandade känslor från de undersökta 
företagen. Det går också att utläsa i den kvantitativa undersökningen att en av de största 
posterna hos företagen som redovisas som immateriella tillgångar är goodwill. 
 
Fördelarna och nackdelarna med den nya standarden har diskuterats i artiklar. Fördelarna med 
impairment test framhålls av bl.a. Moehrle & Reynolds-Moehrle. Författarna menar att det 
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skapas en mer transparant och användbar information. Respondenterna, Nord och Sundqvist 
är positiva till utvecklingen, det framhålls att det inte finns någon anledning till linjär 
avskrivning samt att ”värdet på goodwill försvinner ju inte för att tiden går” (Nord, 2006-05-
04).  
 
Nackdelarna med impairment test framhålls av bl.a. Lundgren & Rynell som menar att 
genomförandet av dessa test kan medföra stora effekter på bolagens resultat. Även 
respondenterna, Hagström och Pålsson instämmer med detta och menar på att det kan bli 
större svängningar i resultatet genom impairment test, de framhåller också att det var bättre 
med avskrivning på goodwill. Reason betonar även att impairment test medför ett ökat 
medarbete, vilket även respondenten på Strålfors håller med om d.v.s. att det är administrativt 
mindre krävande att tillämpa en avskrivningsplan än att utföra impairment test.  
 
Enligt de nya reglerna skall goodwill fördelas till de kassagenererande enheter som kan dra 
nytta av den goodwill som uppstår vid ett förvärv. Detta får tillföljd att enheter som fanns i 
företaget före förvärvet kan få goodwill fördelat till sig. 140 Problematiken enligt 
respondenten, Hagström i avseende denna fråga är att i Volvos fall sker impairment test på 
alla fabrikerna, vilket medför problem med att undvika dubbelräkning. Alla tillgångsvärden 
hos den kassagenererande enheten skall testas och tillgångarnas kassaflöden skall separeras, 
svårigheten är att undvika att dessa kassaflöden används två gånger.  
 
5.3.2  Forskning och Utveckling 
Beträffande redovisning av internt genererade immateriella tillgångar upplevs en viss skillnad 
mellan teori och empiri. I den teoretiska referensramen framhålls att utvecklingsutgifter sällan 
tas upp i balansräkningen p.g.a. svårigheter att fastställa vilka kostnader som hör till vilket 
projekt,141 samt svårigheten att fastställa den kommersiella gångbarheten.142  Motsatsen har 
dock visats i den kvantitativa och delvis i den kvalitativa delen. Det är t.ex. vanligare att 
immateriella tillgångar uppstår i balansräkningen som internt genererade än som separat 
förvärvade, samt att företagen inom sektorn för industrivaror och –tjänster till störst del tar 
upp internt genererade immateriella tillgång vid en jämförelse med de övriga två sektorerna.  
 
I Volvos fall ses det inte som särskilt komplicerat att kunna aktivera utvecklingsutgifter. 
Förklaringen till detta är att företaget har väl utarbetade processer för produktutveckling och 
därför är det inte svårt att avgöra vilka kostnader som är hänförbara till respektive projekt 
samt om produkterna är kommersiellt gångbara.143  De övriga respondenterna tyckte inte att 
detta område är helt okomplicerat. Det ses inte som något direkt problem att hänföra 
kostnaderna, utan svårigheten är främst att fastställa om den färdiga produkten kommer att 
generera framatida ekonomiska fördelar144 samt att fastställa att det är tekniskt möjligt att 
producera produkten.145 Respondenten, Sundqvist inledde en intressant diskussion med 
problemet av vidareutveckling av t.ex. programvaror. När det görs anpassningar av en viss 
programvara efter att produktion och försäljning inletts, ska det då ses som extra kostnader för 
att rätta till ett fel, eller ska det som som vidare produktutveckling?146 I Capios fall finns det 
en försiktig syn på aktivering av utvecklingsutgifter.147 Frågan är om detta är en generell syn 
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hos många företag samt om företagen ifråga har ”skall –kravet” på att utvecklingsutgifter 
skall aktiveras i åtanke,148 eftersom IAS 38 föreskriver att utvecklingsutgifter skall tas upp 
som immateriell tillgång om vissa kriterier är uppfyllda.149 Nilsson påpekar också att det är ett 
skall krav i IAS 38. 
 
Ingen av respondenterna tänkte direkt i Levs banor, d.v.s. att även forskningsutgifter bör 
aktiveras. Lev menar att det leder till informationsassymetri på kapitalmarknaden eftersom 
inte samtliga tillgångar visas i balansräkningen. Detta leder till att marknaden undervärderar 
företagen, vilket även leder till att företagsledningar hellre satsar på att vidareutveckla 
befintliga produkter och teknik istället för att bedriva forskning.150 Den enda respondenten 
som till viss del var positiv till tanken att aktivera forskningsutgifter var Hagström. Dock 
fanns det en viss förståelse för aktivering av forskningutgifter hos respondenten, Nord med 
argumentet att det beror på vilken marknad som företaget ifråga agerar på. Svaret från 
respondenten, Hagström grundade sig dock specifikt på Volvos situation. Argumentet är att 
eftersom företaget agerar i en mogen bransch är det nästan säkert att forskningen kommer att 
leda till kommersiellt gångbara produkter och därför säljas på en redan befintlig marknad.151  
 
Istället gick resonemangen mer åt Mitchells samt Walker & Olivers håll. Det argumenterades 
inte direkt för kostnadsföring av utvecklingsutgifter, men däremot gavs klara och tydliga 
argument emot aktivering av forskningsutgifter av samtliga respondenter.  Walker & Oliver 
menar att direkt kostnadsföring skapar en bättre jämförbarhet då det inte finns utrymmen för 
subjektiva bedömningar eftersom antaganden måste göras om den tekniska 
genomförbarheten, kommersiella gångbarheten och den ekonomiska livslängden.152 Då detta 
är faktorer som nämns i diskussionen ovan finns det visst stöd för detta resonemang eftersom 
t.ex. teknisk gångbarhet anses som ett svårt område att bedöma. Särskilt respondenten 
Pålsson, men även respondenten Nord gav svar som dock indikerade på att ett försiktigt 
förhållningssätt bör tas när det gäller aktivering av utvecklingsutgifter. Det kan t.ex. ses att 
enligt ”den gamla skolan”, anses aktivering av utvecklingsutgifter, men även att ha en stor 
andel övriga immateriella tillgångar som ett svaghetstecken.153  Generellt var respondenternas 
syn på aktivering av forskningsutgifter negativ, som tidigare nämnts.154 Det är t.ex. omöjligt 
att förutspå om det som utformas i forskningsfasen finns med hela vägen fram tills att 
slutprodukten skall produceras.155  
 
5.3.3  Varumärken 
Vid en överblick av de 30 studerade årsredovisningarna kan det utrönas att varumärken är en 
typ av immateriell tillgång som inte förekommer särskilt ofta i balansräkningarna. I endast sju 
av företagen förekom varumärken där fyra av dem förekom i företag inom hälsovårdssektorn.  
Detta stämmer inte överens med den tidigare undersökning som utfördes över ett 20- tal 
delårsrapporter från 2005. Vid denna undersökning uppkom att varumärken utgjorde den 
viktigaste posten vid företagsförvärv.156 Det framkom vid intervjuerna att varumärken är ett 
område som inte diskuterats inom företagen i någon större utsträckning. Det finns inget direkt 
intresse för att kunna aktivera internt upparbetade varumärken, det anses t.ex. att det inte 
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skulle ge något mervärde att få aktivera internt genererade varumärken i balansräkningen.157 
Därför anser t.ex. Volvo att aktivering av internt genererade varumärken inte är så viktigt, 
däremot ansåg bl.a. ett franskt företag med ett starkt varumärke att detta är av vikt och har 
även försökt påverka IASB i denna fråga, utan resultat.158   
 
En respondent som till viss del var positiv till att få aktivera internt genererade varumärken är 
Sundqvist. Det framhölls att det bör vara möjligt att balansera företagens marknadskampanjer 
inom rimliga gränser eftersom det troligtvis leder till framtida ekonomiska fördelar.159 När det 
gäller huruvida ett varumärke skall skrivas av över en bestämnd nyttjandeperiod eller om det 
skall tas upp till obestämnd nyttjandeperiod talar den kvantitativa studien för det förstnämnda, 
då inte ett enda företag tar upp immateriella tillgångar till obestämnd nyttjandeperiod. I den 
teoretiska referensramen argumenteras det för avskrivning eftersom de menar att 
matchningskonceptet erfordrar att fördelarna som är förväntade från förvärvet av ett 
varumärke är intjänat och skall därför skrivas av. Opponenterna menar däremot att ett 
varumärke har ett obestämt liv och att avskrivning är godtyckligt.160  
 
5.4 Icke aktiverbara immateriella tillgångar 
 
Det kan utläsas i den teoretiska referensramen att det har uppkommit argument från företag 
som vill ta upp icke aktiverbara tillgångar såsom intellektuellt kapital. Redovisningsrådets 
akutgrupp har dock satt sig emot detta med det främsta argumentet att denna form av kapital 
inte uppfyller kraven på en tillgång då det inte är möjligt att t.ex. kontrollera sin personal och 
dess kunskap.161 Andra problem som inte heller går att uppfylla är identifierbarhetskravet 
samt att det inte går att särskilja mänskliga tillgångar från andra tillgångar.162 Respondenterna 
har till stor del förståelse för att det inte är möjligt att aktivera exempelvis intellektuellt 
kapital, främst på grund av att dessa resurser inte går att kontrollera. De anser sig inte heller 
ha något behov av att aktivera dem heller, exempelvis menar Pålsson att Strålfors har så pass 
stark balansräkning, därför har de inget behov av att kapitalisera dessa utgifter.163  
 
Däremot menar respondenten, Sundqvist att i vissa fall kan det finnas skäl för att det skall 
vara tillåtet att aktivera intellektuellt kapital. Detta skulle kunna vara tillåtet om ett företag gör 
en stor utbildningssatsning som det läggs stora summor pengar på och där det kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar. I detta fall skulle de direkta kostnaderna kunna 
aktiveras, men självklart inte de indirekta kostanderna som mat och logi, utan de mjuka 
värdena som personalen bär med sig.164  Rimmel påpekar att de mänskliga resurserna 
är avgörande för framställningen av produkter, detta nämns även som en självklart viktig 
tillgång enligt respondenten, Pålsson. Om Strålfors inte haft rätt medarbetare och rätt kunskap 
samt effektiva processer så skulle det inte vara möjligt att erbjuda kunderna rätt lösning.165 
Respondenten från Volvo menar att det skulle vara intressant att ta upp det intellektuella 
kapitalet som en upplysning, men det är helt enkelt omöjligt att uppfylla kraven för att kunna 
aktivera dessa tillgångar i balansräkningen.166  
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6  SLUTSATS 
 
I detta kapitel förs en diskussion kring slutsatser som har utmynnats från uppsatsens  
frågeställningar och syfte. Slutsatsen är disponerad genom att inledningsvis sker en 
diskussion kring uppsatsens frågeställningar, därefter presenteras ett förslag till fortsatta 
studier.  
 
6.1  Hur redovisar svenska börsbolag immateriella tillgångar enligt IAS 38 i 

årsredovisningarna efter införandet av IFRS?  
 
I detta delkapitel sker en presentation av de slutsatser som har dragits utifrån de 
frågeställningar som utgör grunden för uppsatsen. Slutsatsen på de två delfrågorna redovisas 
inledningsvis separat, sammanfattningsvis redovisas svaret på uppsatsens huvudfråga.  
 
6.1.1 Hur sker redovisningen av immateriella tillgångar i sektorerna; industrivaror och 

-tjänster, hälsovård samt informationsteknik i praktiken?  
Generellt för företagen inom alla tre sektorer är att immateriella tillgångar främst uppstår som 
del i rörelseförvärv, d.v.s. de flesta företagen redovisade goodwill. Separata förvärv av 
immateriella tillgångar är en relativt ovanlig företeelse för företagen inom industrivaror och –
tjänster vid en jämförelse med de övriga två sektorerna, samt att denna sektor innefattar de 
företag som i störst utsträckning har internt genererade immateriella tillgångar.  
 
För immateriella tillgångar utlästes att begränsad nyttjandeperiod uteslutande har redovisats 
av företagen, men även att det är stor varitation på antal år i nyttjandeperioden som dessa 
tillgångar förväntas ha. Relativt få företag redovisar längre nyttjandeperioder, endast två 
företag redovisar nyttjandeperioder som överstiger 20 år. Samtliga 30 företag redovisar efter 
anskaffningsvärdemetoden samt att erkända beräkningsmodeller i form av 
kassaflödesanalyser används för att fastställa de immateriella tillgångarnas anskaffningsvärde. 
Angående nedskrivning av goodwill utlästes att endast fyra företag genomfört nedskrivning, 
tre av dessa har utförts inom hälsovårdssektorn.  
 
I motsats till den inledande problemdiskussionen där det diskuterades att svenska börsbolag 
har en bristande redovisning av impairment test kunde istället utläsas att samtliga bolag i 
denna undersökning gav information om att impairment test har utförts. Vid genomgången av 
de 30 årsredovisningarna visade det sig att varumärken inte aktiveras i någon större 
utsträckning vilket är i motsats till tidigare undersökning som visade att varumärken utgjorde 
den viktigaste posten. Goodwill samt immateriella tillgångar under utveckling utgjorde 
övergripande den största andelen av immateriella tillgångar i balansräkningarna.  
  
6.1.2 Vilka negativa samt positiva faktorer har upplevts kring tillämpningen av IAS 38 

ur ett företagsperspektiv?  
Gällande införandet av IFRS har det ökade upplysningskravet både fördelar och nackdelar 
enligt respondenterna på de undersökta företagen. Det anses positivt med den ökade 
informationen om att beräkningen av värdet på förvärvade tillgångar och goodwill skall visas, 
det framhålls även att det ger ökad information till investerarna vilket genererar en högre 
kvalitet på redovisningen. Det som anses vara negativt med införandet av IFRS kopplas till 
det ökade merarbete som uppstått, men också att det skall finnas upplysningar kring 
oväsentliga transaktioner och poster. 
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Nyllinge och Rynell påpekar bristande faktorer med den svenska redovisningen av 
immateriella tillgångar, svårigheterna med de immateriella tillgångarna framhölls även av 
respondenterna. Vid redovisningen av immateriella tillgångar har det framkommit att 
respondenterna inte har några problem med identifieringen av immateriella tillgångar utan att 
svårigheten ligger vid beräkningen. Enligt Kumar utförs värderingar felaktigt på immateriella 
tillgångar, vilket ger en felaktig bild till användarna av informationen. Problematiken med 
värderingen av immateriella tillgångar har även diskuterats utifrån respondenterna. Detta kan 
härledas till svårigheten att fastställa rättvisande parametrar för diskonterade kassaflöden. 
Även små differenser vid fastställande av riskpremien kan få stora följder.  
 
Förändringen av redovisningen av goodwill har diskuterats i avseende om det är en negativ 
eller positiv utveckling, även utifrån respondenternas svar har det uppkommit skiftande svar. 
Mest diskussion har skett kring impairment test, där fördelarna enligt bl.a. Moehrle & 
Reynold-Moehrle är att det framkommer en mer transparant och användbar information, även 
en del av respondenterna är positiva till utvecklingen och de menar också att det inte finns 
någon mening att ha en linjär avskrivning av goodwill. Nackdelarna som framhålls i teorin är 
att impairment test kan medföra stora effekter på bolagets resultat, vilket även några av  
respondenterna håller med om, d.v.s. att det blir större svängningar i resultatet. De framhåller 
också att avskrivning av goodwill var ett bättre sätt än att genomföra impairment test samt det 
var mindre administrativt krävande.  
 
Utvecklingsutgifter tas sällan upp i balansräkningen p.g.a. komplikationen med att hänföra 
kostnader till specifika projekt samt svårigheten att fastställa framtida ekonomiska fördelar 
enligt den teoretiska referensramen. Generellt stöds denna teori av respondenterna, men 
respondenten på Volvo är dock av en annan åsikt. Anledningen till att detta område inte 
upplevs som komplext ur Volvos synpunkt är att företaget har erfarenhet och standardiserade 
processer i sin produktutveckling. Beträffande svårigheten med aktivera utvecklingsutgifter, 
ansågs det att ett försiktigt förhållningssätt bör tas. Det kan dock diskuteras huruvida 
medvetna företagen är om att utvecklingsutgifter skall aktiveras om vissa kriterier är 
uppfyllda, vilket påpekas av både Nilsson och respondenten, Sundqvist.  
 
Det har tidigare varit påtryckningar på IASB avseende aktivering av internt genererade 
varumärken. Respondenterna menade dock att det inte skulle ge något direkt mervärde att få 
aktivera internt genererade varumärken i balansräkningen. En respondent var dock till viss del 
positiv till aktivering av internt genererade varumärken, det framhölls att det borde vara 
möjligt att balansera företagens marknadskampanjer inom rimliga gränser.  
 
Beträffande icke aktiverbara immateriella tillgångar, har respondenterna full förståelse för att 
det inte är möjligt att aktivera dessa eftersom det inte går att kontrollera sådana resurser. Det 
framkom också att det inte heller finns något behov av att aktivera dem enligt respondenterna. 
Sundqvist var dock till viss del positiv till aktivering av icke aktiverbara immateriella 
tillgångar, då gällande att det skulle vara tillåtet att aktivera vid stora utbildningssatsningar. 
En annan respondent var positiv till att eventuellt ta upp det intellektuella kapitalet som en 
upplysning. 
 
6.1.3 Diskussion kring uppsatsens frågeställning 
För att summera upp och ge en slutsats av uppsatsens huvudfråga;  
Hur redovisar svenska börsbolag immateriella tillgångar enligt IAS 38 i årsredovisningarna 
efter införandet av IFRS?, redovisas här en diskussion kring kärnan av slutsatsen. De mest 
framträdande faktorerna utifrån både den kvantitativa och den kvalitativa studien diskuteras 
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därför här i korthet. I det kvantitativa resultatet visas mer hur företagen redovisar, medan 
intervjuerna ger svar på varför redovisningen av immateriella tillgångar genomförs på ett visst 
sätt. 
 
En faktor som genomsyrar huruvida företagen väljer att redovisa enligt IAS 38 är det 
försiktiga förhållningssättet. Ett exempel på detta är som visades i den kvantitativa 
undersökningen att inga företag tillämpar omvärderingsmetoden. Detta kan förklaras med 
intervjusvaren där den beprövade anskaffningsvärdemetoden används med motiveringen att 
det är är för stor osäkerhet kring att få fram marknadsvärden på immateriella tillgångar. Det 
försiktiga förhållningssättet visades i intervjuerna även beträffande aktiveringen av 
utvecklingsutgifter. För att kunna uppfylla kraven som ställs för att få aktivera 
utvecklingsutgifter krävs organiserade arbetsformer såsom framhålls i Volvos fall, där det 
finns väl utformade processer för produktutveckling. Trots att denna aspekt anses  
komplicerad och att ett försiktigt förhållningssätt tas, kan det utläsas i den kvantitativa 
undersökningen att relativt många företag aktiverar utvecklingsutgifter. Vidare kan även 
diskuteras hur stor försiktighet som egentligen finns ute på företagen beträffande aktivering 
av utvecklingsutgifter, särskilt med tanke på det ”skall- krav” som finns i IAS 38. Utifrån 
detta framkommer följaktligen två skilda budskap.  
 
Som tidigare nämndes diskuterades i problemdiskussionen den bristande redovisningen av 
impairment test, men att alla bolag i den kvantitativa undersökningen redovisade att de utfört 
impairment test. Dock kan det diskuteras hur väl upplysningar ges kring dessa prövningar. 
Även om hälften av respondenterna var positiva till impairment test istället för avskrivningar 
på goodwill, kunde ändock en osäkerhet kring hur dessa ska gå till utrönas.  
 
Slutligen kan det utläsas i den kvalitativa undersökningen att det mest komplexa området när 
det gäller immateriella tillgångar enligt respondenterna, men som även påpekas i teorin är 
angående värderingen av anskaffningsvärdet.  När det gäller den kvantitativa undersökningen 
kan det avslutningsvis påpekas att samtliga bolag använder diskonterade kassaflöden för att 
fastställa värdet på immateriella tillgångar. Detta kan härledas till respondenternas svar att 
denna metod är den mest praktiskt fördelaktiga att tillämpa, trots detta bidrar denna metod till 
felaktiga värderingar.  
 
6.2 Förslag till fortsatt studier 
 
Då denna uppsats främst syftar till att undersöka redovisningen kring immateriella tillgångar 
specifikt enligt IAS 38, sågs under studiens gång att det finns vissa intressanta aspekter kring 
standarder som är i direkt anknytning till denna standard. Exempelvis skulle det vara av 
intresse att studera redovisningen av impairmet test enligt IAS 36 mer ingående. Då det finns 
osäkerheter kring hur detta skall ske finns det troligtvis brister i upplysningarna kring dessa 
prövningar. Med anledning av detta skulle framtida forskning, exempelvis genom en större 
kvantitativ studie över årsredovisningar vara erforderlig för att kunna identifiera om det finns 
stora brister, och i så fall exakt vart dessa brister finns.  
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Bilaga – Matriser till kvantitativ studie 
 
Hälsovård Industrivaror och -tjänster  Informationsteknik 
Biacore international   A SAAB K Ericsson U 
Capio B Volvo L Connecta V 
Getinge C SAS M Beijer Electronics W 
Q- Med D Scania N WM- Data X 
Gambro E Cardo O Nolato Y 
AstraZeneca F Hexagon P Sigma Z 
Ortivus G Intrum Justitia Q Axis Å 
Biolin H Skanska R NetInsight Ä 
Feelgood Svenska I Gunnebo  S Boss Media Ö 
Vitrolife Sweden AB J Strålfors T Semcon Û 
 
1 Varför har den immateriella tillgången uppstått i balansräkningen? 
 
Förvärv Hälsovård Industrivaror och -

tjänster 
Informationsteknik 

Separat förvärv (AV)    
Anskaffning som del i 
rörelseförvärv (VV) 

   

Internt genererad    
 
2 Hur utförs beräkning av den immateriella tillgångens värde första gången den 

tas upp i balansräkningen?  
 
Beräkningsmetod Hälsovård Industrivaror och -

tjänster 
Informationsteknik 

Aktiv marknad    
Tänkt pris mellan 
oberoende parter 

   

Erkända 
beräkningsmodeller 

   

Företagens 
kostnadssystem (för 
internt genererade) 

   

 
 
3 Vilken redovisningsprincip använder företaget efter första 

redovisningstillfället? 
 
Redovisningsprincip Hälsovård Industrivaror och -

tjänster 
Informationsteknik 

Anskaffningsvärdemeto
den 

   

Omvärderingsmetoden    
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4 Vilken nyttjandeperiod har de immateriella tillgångarna? 
 
Nyttjandeperiod Hälsovård Industrivaror och -

tjänster 
Informationsteknik 

Obegränsad    
Begränsad    
Längd på 
nyttjandeperiod vid 
begränsad:  

   

0- 3 år    
3- 5 år    
5- 10 år    
10- 15 år    
15- 20 år    
20-    år    
  
5 Har företagen lämnat upplysningar som skall ges vid nedskrivning av goodwill 

enligt IAS 36, punkt 130 avseende nedanstående upplysningar? 
 
Upplysningar Hälsovård Industrivaror och -

tjänster 
Informationsteknik 

De händelser och 
omständigheter som 
lett till nedskrivningen  

   

 
 
6 Vilka slag av immateriella tillgångar redovisar företagen? 
 
Slag av imm. 
tillgångar 

Hälsovård Industrivaror och -
tjänster 

Informationsteknik 

Förvärvad goodwill    
varumärken    
Utgivningsrätter för 
tidningar och 
publikationer 

   

programvaror    
Licenser och 
franchiseavtal 

   

Upphovsrätter, patent 
och liknade rättigheter 
samt andra 
immateriella 
rättigheter 

 
 

  

Recept, formler, 
modeller, mönster och 
prototyper 

   

Immateriella tillgångar 
under utveckling 

   

Övriga immateriella 
tillgångar 

   

 


