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ABSTRACT 
 
Because of the internationalization of accounting rules, EU has developed new accounting 

standards for companies listed on the stock exchange. One of these new standards is IAS 38. 

This standard handles the estimating of intangible assets. With this standard we have got a 

new way to appraise intangibles, this new way is estimating the actual value. When 

appraisails of intangibles are being done many things can affect the outcoming value. One 

thing that can affect is what kind of view the person that makes the appraisails have on  for 

example true and fair view. All accouting should follow the generally accepted accounting 

principles and also give a true and fair view now that we have new international accounting 

standards. Why a true and fair view is desirable is because EU want to give the investors and 

owners more insight in european companies. Our purpose with this paper is to examine 

accountants and companies view of IAS 38 and if it shows a true and fair view of the 

intangibles. We have interview two representatives from two companies, one accountant and 

one person who work with IAS/IFRS questions. The results have been compared to the theory 

chapter and we have also compared the answers from the accountant and economist with the 

answers from the companies. Our conclusions are that everyone had a similar view at the 

meaning of true and fair view. The majority of the respondents thought that appraise to initial 

value gave a more true and fair view than appraise to actual value . Over all, they all were 

positive to IAS 38 but they think improvement can be done.  

 



 

SAMMANFATTNING 
 
I och med internationalisering av redovisningsregler har vi fått nya standarder för redovisning 

för noterade bolag. En av dessa nya standarder är IAS 38 som behandlar värdering av 

immateriella tillgångar. Denna standard innebär att vi fått ett nytt sätt att redovisa 

tillgångarna, detta är till ett verkligt värde. När värdering sker av immateriella tillgångar finns 

det många saker som kan påverka värderingen detta kan till exempel vara vilken syn den 

person som värderar har på begreppen rättvisande bild och god redovisningssed. All 

redovisning ska följa god redovisningssed men i och med nya EU standarder ska även en 

rättvisande bild uppnås. Varför en rättvisande bild är önskvärd beror till exempel på att EU 

vill öka insynen i företagen för intressenter. Syftet med vår uppsats var att belysa vad 

sakkunniga inom företag och revisorer anser om att tillämpningen av IAS 38 ger en 

rättvisande bild av ett företags immateriella tillgångar. Vi har intervjuat två representanter för 

två olika företag, en revisor och även frågat en ekonom på en revisorsfirma som arbetar med 

frågor om de nya redovisningsstandarderna. De resultat vi fick fram har jämförts med teorin. 

Sedan har även resultaten från företagen jämförts med revisorns och ekonomens svar. Det vi 

kommit fram till är att alla hade ganska liknande syn på begreppet rättvisande bild. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att anskaffningsvärde gav en mer rättvisande bild än 

värdering till verkligt värde. Våra respondenter var  positiva till IAS 38, men ser att 

förbättringsmöjligheter finns. 
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1. INLEDNING    
 
Vi börjar detta kapitel med att presentera harmoniseringen av redovisningen som skett inom 
EU. Vi fortsätter med att beskriva hur detta påverkat Sverige. Detta ska senare mynna ut i ett 
syfte. 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Genom nya regler inom EU har en harmonisering skett av de kontinentala och anglosaxiska 
redovisningstraditionerna. Skillnaderna mellan traditionerna kan ses genom att titta på hur de 
anser att en riktig redovisning är skriver Smith. Enligt författaren är en riktig redovisning 
enligt den kontinentala traditionen en som stämmer med lagen medan i den anglosaxiska 
traditionen är en riktig redovisning en som ger en rättvisande bild. EU antog de internationella 
standarderna som IASB tagit fram skriver Europakommissionen. IASB är en normbildare 
inom redovisning och de ger ut redovisningsstandarder, två av dessa är IAS och IFRS. 
Holmström (2006 s. 374) anser att IAS syfte är att tillgodose det internationella näringslivets 
behov. Arbetet mot denna harmonisering startade i mars 2000 vid ett EU toppmöte i Lissabon 
enligt Taylor (2003). Vid detta möte antogs Storbrittanniens förslag om nya internationella 
regler och dessa skulle börja gälla den 1 januari 2005 (ibid). Genom antagandet av dessa 
regler måste alla börsnoterade företag följa standarderna IAS och IFRS skriver 
Europakommissionen. Bestämmelserna om gemensamma standarder innebär att alla stora 
europeiska bolag som vill skaffa kapital på de internationella marknaderna använder sig av 
samma redovisningsstandarder. För att kunna förstå vår uppsats bättre finns definitioner i 
bilaga 3. 
 
Mellemvik, Monsen och Olsen (1988) och Hayes (1983) förklarar att redovisning är som ett 
språk vars främsta mål är att minska osäkerhet och underlätta beslutsfattande. Hayes menar att 
utan tidskrävande översättningar kan kommunikation mellan olika redovisningsspråk inte ske. 
Jacob och Madu (2004) förklarar att det finns en allmän uppfattning att världen behöver en 
samling internationella redovisningsregler eftersom gränsöverskridande handel och 
affärsuppgörelser fortsätter att öka i allt snabbare takt. Författarna anser att de internationella 
reglerna ska resultera i relevant, transparent, jämförbar och beslutsgrundande information. 
Därmed kan informationen ge tillfredsställande beslutsunderlag till internationella investerare 
och övriga intressenter. 
  
Enligt Taylor (2003) har det funnits tryck från världens kommersiella sammanslutningar att få 
likvärdiga redovisningsregler globalt. En kommersiell sammanslutning kan vara företag och 
andra organisationer. Företag etablerar sig i andra länder och redovisningsproblem uppstår när 
de försöker att etablera sig på den internationella finansiella marknaden (ibid). Författaren 
nämner att tyska företag tvingades att skapa en helt ny redovisning utifrån US GAAP, vilket 
är USA:s motsvarighet till Redovisningsrådets rekommendationer, för att få noteras på 
Amerikanska börser.  
 
För att komma tillrätta med problemet med att företag tvingas redovisa dubbelt, beslöt The 
International Organization Of Securities (IOSCO), Internationella organisationen för 
värdepapperstillsyn, att kontakta International Accounting Standard Committee (IASC) för att 
uppgradera de redovisningsstandarder de hade så att de skulle kunna användas över hela 
världen (ibid). IASC är en organisation som arbetar med att ta fram internationella 
redovisningsregler och som 2001 efterträddes av IASB, International Accounting Standards 
Board. Taylor (2003) säger att en positiv nyhet var att Securities and Exchange Commission 
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(SEC) skulle acceptera att International Accounting Standards (IAS), (redovisningsregler som 
ges ut av IASB) skulle få användas som ett alternativ till US GAAP. Enligt Jacob och Madu 
(2004) avskaffades  SEC:s tidigare krav på att företagen var tvingade att uppfylla US GAAP:s 
regler. 
 
Vid införandet av IAS i Sverige har det bland annat påverkat redovisning av immateriella 
tillgångar. Tidigare har företag följt rekommendationer från redovisningsrådet (RR15) men nu 
följer noterade bolag IAS 38. När redovisning sker enligt IAS 38 ska företagen välja att 
redovisa enligt anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden. Enligt ÅRL ska ett 
företags redovisning ske enligt god redovisningssed men genom EU-direktiv ska också 
redovisningen ge en rättvisande bild. 
 
Stolowy och Jeny-Cazavan (2001) skriver att på en nationell nivå ordinerar många länder inte 
bara en typ av hantering för varje immateriell tillgång. I och med det menar författarna att 
bristen på internationell enhetlighet uppstår från bristen av den nationella enhetligheten. Hur 
kan arbete ske för en globalisering och utveckling av de olika regelverk för immateriella 
tillgångar om länderna inte minskar de skillnader som finns inom det egna landet (ibid).  
 
Enligt Stolowy och Jeny-Cazavan (2001) kan de försök som görs för att uppnå en global 
harmonisering inom redovisningen resultera i ett misslyckande. Detta på grund av att IAS 38 
motsätter sig den hantering av immateriella tillgångar som redan finns i flera länder (ibid). 
 
När IAS skulle antas var det viktigt att det gav en rättvisande bild av företagen. Enligt 
Artsberg (2005) innebär rättvisande bild ”att redovisning ska bygga på fakta (det vill säga 
vara sann i viss mening) så långt det är möjligt är självklart”. Frågan är om IAS har gett en 
rättvisande bild av svenska företag?  
 
Blake, Amat, Gowthorpe och Pilkington (1998) skriver att trots att man tagit initiativ för att 
harmonisera de internationella redovisningsreglerna fortsätter det att uppstå skillnader mellan 
de olika europeiska länderna. Sveriges anammande av IAS/IFRS leder oss mot det 
anglosaxiska synsättet och tanken om att få en mer rättvisande bild istället för att som tidigare 
enbart följa god redovisningssed. De frågeställningar som vår problemdiskussion leder oss till 
är om revisorer och företag anser att IAS 38 ger en rättvisande bild av ett företags 
immateriella tillgångar samt hur skiljer sig uppfattningarna om IAS 38 mellan revisorer och 
företag. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet är att belysa vad sakkunniga inom företag och revisorer anser om att tillämpningen av 
IAS 38 ger en rättvisande bild av ett företags immateriella tillgångar. 
 
 
 



 

2. METOD 
 

I detta kapitel behandlas den forskningsstrategi som använts. Därefter tas valet av 
undersökningsobjekt upp och den datainsamlingsmetod som använts i undersökningen. 
Till sist diskuteras reliabilitet och validitet under metodproblem. 

 
2.1 Forskningsansats 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka revisorers och företags uppfattningar om IAS 38 
ger en rättvisande bild. Då är det av intresse att se vad som ligger till grund till dessa 
uppfattningar. Vi vill förstå verkligheten och problem utifrån hur revisorer och företag 
uppfattar situationen. Detta ser vi som överrensstämmande med aktörstudie enligt 
Lundhal och Skärvad (1999 s 186). En sådan studie brukar beskrivas, enligt författarna, 
som studier inriktade på att identifiera hur aktörer och deras verklighetsuppfattning, 
värderingar, motiv och föreställningsramar styr handlingar och agerande.  
 
Lundahl och Skärvad (1999 s 101) skriver att en kvalitativ undersökning är studier som 
syftar till att skapa resultat och slutsatser med hjälp av kvalitativ analys och främst 
kvalitativ data. Det som studeras i en kvalitativ studie är individer, grupper av individer 
och deras livsvärld. Författaren menar att målet är att analysera och förstå beteendet hos 
enskilda människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras. Syftet vi har 
med vårt arbete är att undersöka vad revisorer och företag anser om IAS 38. Vi vill 
alltså undersöka individer. Vi har alltså valt att göra en kvalitativ forskning eftersom vi 
vill försöka förstå våra undersökningsobjekt. 
 
Vårt arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra. Patel (2003 s 23) 
säger att hur man ska relatera teori och verklighet är ett av de centrala problemen inom 
allt vetenskapligt arbete. Författaren introducerar tre begrepp och dessa är induktion, 
deduktion och abduktion och de anger olika sätt som forskaren kan arbeta för att relatera 
teori med empiri 
 
Patel skriver att en forskare som använder sig ett av deduktivt arbetssätt kännetecknas 
genom att denne drar slutsatser om enskilda företeelser genom allmänna principer och 
befintliga teorier. Vi har jämfört de lagar och normer som finns för immateriella 
tillgångar bland annat IAS 38 och redovisningssrådet 15 och hur de uppfattas av företag 
och revisorer.  I och med detta har vi använt oss av det deduktiva arbetssättet eftersom 
vi har utgått ifrån en befintlig teori och dragit slutsatser utifrån den.  
 
En fara med det deduktiva synsättet är att den befintliga teori som forskaren utgår från 
kommer att rikta och påverka forskningen så att intressanta nya rön inte upptäckts. 
Eftersom vi inte hittat litteratur som behandlat kopplingen rättvisande bild och 
immateriella tillgångar anser vi inte att vi riktat vår forskning mot hur tidigare teorier 
gjort.  
 
2.2 Undersökningsansats/Forskningsstrategi 
 
Vi har i vår uppsats undersökt vad en revisor, en specialist inom IAS/IFRS och två 
företag har för uppfattningar om IAS 38. Den forskningsmetod vi alltså valt att använda 
oss av är fallstudie. Lundahl & Skärvad säger att aktörsstudier oftast genomförs som 
fallstudier och brukar utgå från kvalitativ metodfilosofi. En fallstudie är enligt 
Denscombe (2000 s43) en forskningsmetod som inriktar sig på en eller några få 
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undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, 
relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella 
undersökningsenhet. När man använder sig av fallstudie är målet att belysa det generella 
genom att se på det enskilda (ibid).  
 
2.3 Litteraturstudie 
 
Vi har gjort en litteraturstudie kring ämnet IAS 38 och Immateriella tillgångar för att få 
kunskap inom ämnet. Vi har även studerat olika principer och teorier som kunnat 
påverka uppfattningarna om IAS 38. Dessa principer och teorier är t.ex. 
försiktighetsprincipen, god redovisningssed, rättvisande bild, agentteorin m.m. 
Litteraturen som vi använt oss av har vi funnit genom sökningar i LUCIA (Luleå 
universitetsbibliotek katalog). Vi har även använt oss av databaserna Business source 
elit, Emerald och swedish working papers in economics. Vi har även gjort sökningar på 
google och eniro. De sökord som vi använt oss av är IAS 38, kontinental, anglosaxisk, 
försiktighetsprincipen, god redovisningssed, rättvisande bild, immateriella tillgångar, 
IASB samt dess motsvarigheter på engelska. Denna litteraturstudie har fungerat som 
grund för vår problemdiskussion och uppsats. 
 
2.4 Val av undersökningsobjekt 
 
När en aktörstudie genomförs anser Lundahl och Skärvad (1999 s.186)  att det är viktigt 
att man studerar signifikanta aktörer. Vi ville undersöka vad revisorer och företag anser 
om IAS 38. Först och främst blev det då viktigt för oss att hitta revisorer som arbetade 
med frågor om immateriella tillgångar. Samma sak gällde vid val av företag. Det var 
även viktigt att de utgick från IAS 38 vid sina värderingar, detta innebar att företaget var 
tvunget att vara ett noterat företag. Vi kunde då ha valt att undersöka alla noterade 
företag i Sverige och alla revisorer som arbetat mot noterade bolag, men eftersom vi har 
begränsad tid och resurser har vi valt att undersöka en revisor, en specialist inom 
IAS/IFRS och två sakkunniga på två olika noterade företag. 
 
Vi har valt att undersöka en auktoriserad revisor på Öhrlings pricewaterhousecoopers 
samt en person som är IAS/IFRS specialist inom Ernst & Young Sverige och har 
tidigare varit vd på Redovisningsrådet. Han har även skrivet en bok om IAS/IFRS 
(IAS/IFRS 2005 En jämförelse mellan International Accounting Standards och 
Redovisningsrådets rekommendationer). Utöver det undersökte vi Bolidens ansvarige 
för skatter och redovisning och Eniros koncernredovisningschef. 
 
2.5 Datainsamling 
 
Denscombe (2000, s100-102) skriver att valet av datainsamlingsmetod är en fråga om 
”rätt sak på rätt plats”. De fyra forskningsmetoderna som man kan använda sig av är 
frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga källor (ibid). När målet är att nå 
en mer djupgående insikt i sitt ämne, med projektets syfte i åtanke, anser Denscombe 
(2002, s 132) att det är lämpligt att använda intervjuer. Vi har därför valt att samla in 
data genom personliga intervjuer.  
 
Vi har samlat in data genom personliga intervjuer och frågor via e-post. Under 
intervjuerna ställdes frågor utformade av oss (se bilagor). Våra intervjufrågor har endast 
utgjort en grund för det vi hoppats få ut av intervjuerna. Vi ställde dessa frågor med 
förhoppningar att respondenterna skulle utveckla svaren. När vi förberedde våra 
intervjuer använde vi oss av Denscombes (2000, s 135) beskrivning av 
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semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är när intervjuaren har ett 
flertal frågor och ämnen klara och tanken är att låta respondenten få berätta mer fritt 
kring en del frågor (ibid). Vi skrev två intervjuguider, en för Magnus Orregård och 
Mattias Lundqvist och en för Ragnar Jonsson och Lennart Axelman. Dessa 
intervjuguider strukturerades upp efter våra forskningsfrågor och syfte. Vi hade även 
teorikapitlet till hands när dessa intervjufrågor skrevs. I intervjuguiden började vi med 
frågor om hur de arbetar med immateriella tillgångar därefter ställdes frågor om deras 
syn på rättvisande bild och god redovisningssed. Vidare ställde vi frågor om deras 
uppfattning om IAS 38. (se intervjuguider i bilaga 1 och 2) Efter att vi skrivit vår 
intervjuguide fick vår handledare läsa igenom frågorna för att ge synpunkter på relevans 
och uppbyggnad. 
 
Det finns olika sätt att genomföra en intervju enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(2006, s 85). Ett sätt är att göra en besöksintervju, vilket medför att man kan ställa mer 
komplicerade frågor som man kan följa upp och man kan även skapa förtroende mellan 
respondenten och intervjuaren (ibid). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul medför en 
besöksintervju inte bara fördelar. Höga kostnader i samband med resor och svårigheter 
att ställa personliga frågor på grund av avsaknaden av anonymitet är två nackdelar med 
denna metod (ibid). Vi valde att göra besöksintervjuer eftersom vi ville skapa ett 
förtroende mellan oss och respondenterna. Vår första besöksintervju var med Magnus 
Orregård som är en auktoriserad revisor på Öhrlings i Skellefteå. Vi tog kontakt med 
Magnus Orregård genom telefon och berättade om vårt arbete samt att vi studerar på 
Luleå tekniska universitet. Vi bokade in en tid med honom och tog hans e-postadress för 
att kunna skicka över intervjuguiden i god tid före intervjun. På samma sätt gick vi till 
väga för att få en intervju med Ragnar Jonsson på Boliden. Fem respektive sex dagar 
före intervjuerna skickade vi intervjuguiderna till respektive respondent. Vid de båda 
besöksintervjuerna förde vi noggranna fältanteckningar och spelade även in intervjuerna 
på mp3 spelare, vilket ingen av respondenterna hade någonting emot.  
 
Ett annat sätt att genomföra en intervju menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 
85) är via telefon. Telefonintervjuer går fort att genomföra, har hög svarsfrekvens, låga 
kostnader och man kan följa upp de frågor man ställt (ibid). De största nackdelarna är 
att det inte går att ställa alltför komplicerade och känsliga frågor och man kan inte visa 
bilder och dylikt menar författarna. På grund av ekonomiska skäl och tidsbrist valde vi 
att genomföra en telefonintervju med Mattias Lundqvist på Eniro. Vi ringde upp Eniro 
och fick en mail adress till Mattias Lundqvist, där berättade vi om vår uppsats och 
frågade honom om han kunde ställa upp på en telefonintervju med oss. Direkt efter 
intervjuerna sammanställde vi svaren och kontaktade respondenterna via e-post för att 
ställa följdfrågor. Det sammanställda materialet skickades sedan över till respektive 
respondent för synpunkter. Vi tror att vi kunnat få mer utförliga svar om vi gjort en 
besöksintervju men på grund av att Mattias Lundqvist befann sig i Stockholm var inte 
detta möjligt för oss. 
 
Vi tog även kontakt med Lennart Axelman som arbetar med frågor rörande IAS/IFRS. 
Han svarade på våra frågor via e-mail på grund av hans specialistkunskaper var vi 
mycket tacksamma för hans svar. Vi sammanställde svaren och skickade dessa till 
honom för ytterligare synpunkter. 
 
 2.6 Analysmetod 
 
För att genomföra denna studie har vi först lagt en teoretisk bakgrund om IAS/IFRS, 
immateriella tillgångar och de normer och teorier som kan påverka en persons 
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uppfattning om ämnet. Materialet som vi insamlat har vi sedan jämfört med teorin. 
Sedan har vi även jämfört de svar vi erhållit av företagen, revisorn och ekonomen mot 
varandra. Detta har vi gjort för att söka efter skillnader och likheter mellan 
respondenterna. Utifrån de resultat vi kommit fram till i jämförelserna mellan 
intervjusvaren och teorin har vi sedan dragit våra slutsatser.  
 
2.7 Metodproblem 
 
Enligt Thurén (2006, s 22) innebär validitet att man har undersökt det man ville 
undersöka och ingenting annat. För att öka validiteten i vårt arbete intervjuade vi en 
auktoriserad revisor, en person som är ansvarig för skatter och redovisning i ett 
börsnoterat bolag, samt gjorde vi en telefonintervju men en koncernredovisningschef. 
Samtliga av dessa personer arbetar med immateriella tillgångar. Utöver det ställde vi 
några frågor via mail som besvarades av en specialist inom området IAS/IFRS. Dessa 
personer ansåg vi sitta inne med sådan information som vi önskade. För att ytterligare 
stärka validiteten fick respondenterna ta del av frågorna innan intervjuerna skulle äga 
rum, och därmed kunna förbereda sig bättre. En nackdel med att vi gav intervjuguiderna 
i förväg kan vara att vi ej fick samma spontanitet i svaren som vi fått om vi ej förberett 
respondenterna. Vi anser att mer spontana svar ej var nödvändiga för vår undersökning 
eftersom det ej var känsliga frågor som vi ställde. 
  
Reliabilitet är enligt Thurén (2006, s 22) när mätningarna är korrekt gjorda det vill säga 
är tillförlitliga. För att öka reliabiliteten gjorde vi tre intervjuer och frågade en person 
via mail, detta för att få information från olika perspektiv. Utifrån detta jämförde vi och 
drog slutsatser. Innan intervjuerna genomfördes var parterna väl medvetna om vad som 
skulle tas upp och syftet med intervjuerna. Intervjuerna spelades in för att vi skulle 
kunna jämföra det inspelade materialet med våra fältanteckningar som vi skrev under 
intervjun. Vi skickade över det sammanställda materialet till respektive respondent efter 
intervjun för synpunkter. Dessa moment ansåg vi stärka reliabiliteten i vårt arbete 
eftersom vi kan vara säkra på att vi uppfattat respondenterna korrekt. 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de två dominerande redovisningstraditionerna. 
Vidare kommer vi att belysa de regler och normer som påverkar hur immateriella 
tillgångar värderas. Vi avslutar kapitlet med att beskriva IAS 38. 
 
3.1 Redovisningens två traditioner 
 
I tidningen Balans (Första erfarenheterna, 2006) kan man läsa att redovisningsrådet 
beslutade redan 1997 att ge ut rekommendationer med utgångspunkt från IFRS och IAS. 
Detta anses ha lagt en bra grund för de många svenska företag som från och med 2005 
började följa IFRS i koncernredovisningen.  
 
Det finns idag två dominerande redovisningssynsätt, det anglosaxiska och det 
kontinentala. Enligt Taylor (2003) har de tidigare redovisningsreglerna i Europa sin i 
grund i det kontinentala synsättet. Bland annat är redovisning och beskattning mer 
kopplade till varandra i det kontinentala synsättet. I det anglosaxiska synsättet har 
tyngden legat på att ge en rättvisande bild skriver Smith (1997, s 64). Författaren skriver 
att den kontinentala traditionen kan ses i Japan och i de västeuropeiska länderna 
förutom Storbritannien, Irland och Nederländerna. Dessa tre länder och USA omfattas 
av den anglosaxiska traditionen (ibid). 
 
Jacob och Madu (2004) skriver att för endast ett par år sedan menade IASC:s 
styrelsemedlemmar att det skulle bli en mycket svår och omfattande uppgift att ena alla 
världens länder kring ett gemensamt redovisningsspråk. De ansåg att även om det skulle 
bli möjligt att ta fram en gemensam redovisningsstandard skulle detta jobb ta minst ett 
årtionde (ibid). Enligt författarna ansåg IASC att de stora skillnaderna i ländernas 
traditioner, bakgrund och ekonomiska klimat gjorde det omöjligt att utveckla ett 
gemensamt globalt redovisningsspråk, som skulle vara tillräckligt flexibelt att klara 
dessa skillnader och inte leda till att makthavarna i varje land utmanades. 
 
Artsberg (2005, s 88-90) menar att om redovisning var fullt ut ett tekniskt och 
professionellt område borde det finnas samma lösningar för likartade 
redovisningsproblem i olika länder. Detta stämmer dock inte i verkligheten beroende på 
att olika intressegrupper varit olika framgångsrika i sina respektive länder (ibid).  
 
Enligt Smith (1997, s 64) är en bidragande orsak till varför redovisningen skiljer sig åt 
mellan det anglosaxiska och kontinentala synsättet att det är skillnader mellan 
ägarstrukturen i de större företagen. I de länder som tillhör den anglosaxiska traditionen 
har företagen i större utsträckning varit börsnoterade och ägarspridningen större (ibid). 
Författaren menar också att en annan skillnad mellan dessa grupper är att 
redovisningsprofessionerna är mycket större och starkare i de anglosaxiska länderna.  
 
3.2 Rättvisande bild och god redovisningssed 
 
ÅRL innehåller regler för års- respektive koncernredovisning enligt Skatteverket. Dessa 
redovisningar ska upprättas enligt god redovisningssed (ibid). Vidare menar 
skatteverket att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en 
helhet och ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.  
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God redovisningssed är en av skillnaderna mot det anglosaxiska tänkandet eftersom där 
är det främst begreppet rättvisande bild som styr enligt Smith. Artsberg (2005, s 52) 
skriver att god redovisningssed är enligt lagstiftaren att rekommendationer och praxis 
från normgivande organ följs. Blake, Amat, Gowthorpe och Pilkington (1998) säger att  
i Sverige ska god redovisningssed följas. Med det menar författarna att den ”svenska 
GAAP” ska följas. Svenska GAAP är enligt Blake et al de accepterade 
redovisningsprinciper som finns i Sverige.  
 
 
Vid införandet av ÅRL behölls begreppet god redovisningssed trots att EG:s fjärde 
bolagsdirektiv enbart har begreppet rättvisande bild. Skatteverket skriver att regeringen 
sagt att god redovisningssed innebär en skyldighet att följa redovisningsprinciper som är 
intagna enligt lag. Av dessa principer nämner de särskilt kravet på rättvisande bild. 
Enligt Skatteverket måste det genom traditionell lagtolkning av föreskrifter och 
författningar bestämmas vad som utgör god redovisningssed. Går det inte att få svar på 
en viss fråga genom lagtolkning bör man även se på praxis kring detta (ibid).  
 
I propositionen 1995/96:10 del 2 står det att begreppet rättvisande bilds innebörd är 
oklar. Detta grundas på att när man infört rättvisande bild i de olika EU-
medlemsländernas lagstiftning har det kommit att påverkats av den 
redovisningstradition och redovisningspraxis som redan finns inom landets gränser. 
Däremot poängteras det i denna proposition att varje land inte har rätt att ge begreppet 
den innebörd som landet anser vara önskvärd, utan begreppet har kommit till i EG-
rätten för att åstadkomma en harmonisering mellan länderna. Viktigt att beakta när det 
gäller tolkningen av rättvisande bild är att den slutliga tolkningen inte görs på en 
nationell nivå utan det sker av EG-rätten. Därför är det också viktigt att uttrycket 
rättvisande bild har samma innebörd i Sverige som i resterande EU-länder (ibid).  
 
3.3 God redovisningssed och rättvisande bild internationellt 
 
Artsberg (2005, s 90) beskriver att anglosaxisk redovisning anses vara mer informativ 
och öppen och har en mindre försiktig redovisning med avsaknad av eller få fonder och 
reserver. Artsberg (2005, s 91) skriver att vissa studier har tagit fasta på kulturella 
skillnader. De kulturella dimensionerna säger förmodligen mer om hur regleringen av 
redovisning sker än om innehållet i redovisningsregler. Starkt osäkerhetsundvikande 
länder som till exempel Tyskland har fler och mer exakta regler än ett land som är av 
den anglosaxiska skolan till exempel England som har låga värden på 
osäkerhetsundvikande (ibid). Därför är det enligt Artsberg med andra ord lättare att 
acceptera att avvikelser görs i England än starkt kontinentala länder som till exempel 
Tyskland. Inte minst kan detta ses i England där de använder sig av ”overriding” för att 
få en mer rättvisande bild. Detta är ett vanligt förekommande i de anglosaxiska 
länderna.  
 
Enligt Jacob och Madu har IASB:s kommitté och andra organisationer som sätter upp 
redovisningsregler, ansett att uppgiften för att få till stånd en gällande 
redovisningsstandard världen över är nästintill omöjligt. Detta grundar författarna på de 
olika traditioner, nationella bakgrunder och den ekonomiska miljö respektive land 
befinner sig i. Jacob och Madu menar att det inte går att utveckla en tillräckligt flexibel 
redovisningsstandard som kan möta de olikheter som finns i alla länder. Många länder 
är redan djupt rotade i de befintliga lagstadgade standarder som utvecklats från olika 
perspektiv och den historia som finns i varje land.  
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I propositionen 1995/96:10 del 2 står det att i den Danska årsregnskabsloven fick 
rättvisande bild ersätta det tidigare begreppet god redovisningssed som de i Danmark 
använde sig av. De ansåg nämligen att innebörden i dessa begrepp i stora drag var 
samma sak (ibid). Enligt propositionen 1995/96:10 del 2 används begreppet rättvisande 
bild i Italien, Frankrike och Spanien för att tolka stadsmakternas krav för att få en så 
tydlig förklaring av redovisningen som möjligt, och i väldigt sällsynta fall kan man även 
avvika från lagen.         
 
Tidigare nämnda proposition fortsätter med att i Tyskland ska ”en bild som motsvarar 
de faktiska förhållandena” upprättas. Däremot menar propositionen att i Tyskland, om 
redovisningen sker enligt lagens föreskrifter fås alltid en rättvisande bild. I den tyska 
redovisningen har begreppet rättvisande bild fått den betydelse att i enstaka fall måste 
tilläggsupplysningar lämnas i redovisningen (ibid).  
 
Det som kan ses är att uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika länder om begreppets 
innebörd. Framför allt syns det att i vissa länder, särskilt Storbritannien som kommer 
från den anglosaxiska traditionen att begreppet används för att motivera generella 
rekommendationer samt till att göra avsteg från lagar. Medan begreppet i Tyskland som 
kommer från den kontinentala traditionen enbart ger begreppet rättvisande bild 
betydelse för redovisningen i det enskilda fallet.   
 
3.4 Fjärde direktivet i Sverige 
 
Skatteverket skriver att om det behövs ska företag för att ge en rättvisande bild även 
lämna tilläggsupplysningar. Skatteverket skriver att enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv 
ska avsteg göras från direktiven om det krävs för att uppnå en rättvisande bild.  Detta 
benämns overridingregeln eller avstegsregeln. Denna regel infördes aldrig i ÅRL 
konstaterar skatteverket. Blake, Amat, Gowthorpe och Pilkington (1998) anser att 
Sverige inte lyckats implementera EU-direktiven i den mening som är att föredra. EU:s 
fjärde direktiv kräver att företagets redovisning ska presentera en rättvisande bild (ibid). 
Rättvisande bild kan ses som en grundläggande redovisningsprincip enligt Skatteverket. 
Skatteverket fortsätter med att EG-domstolen har sagt att andra redovisningsprinciper 
underordnas det övergripande kravet på rättvisande bild. Att Sverige inte valt att 
använda sig av ”override” är inte specifikt det vi vill undersöka i vårt arbete, 
anledningen till varför vi tar upp det är att vi vill belysa att det kanske inte blivit en 
enhetlig redovisning och att harmoniseringen möjligen har vissa brister. 
 
 Rättvisande bild kan ses som en översättning till Storbrittanniens begrepp ”true and 
fair” ett begrepp som redan var väl etablerat i den anglosaxiska världen (ibid). 
Skatteverket menar att det var i och med Storbrittanniens inträde i EG som kravet på 
rättvisande bild fördes in i EU direktiven. Regeln om rättvisande bild har i respektive 
medlemsland kommit att färgas av landets redovisningstradition och redovisningspraxis 
i och med införandet i EU:s medlemsstater (ibid). Skatteverket säger att begreppet 
infördes för att skapa harmonisering av redovisningslagstiftningen i medlemsländerna. 
 
3.5 God redovisningssed i sverige 
 
Enligt Artsberg (2005, s 52) är redovisningslagstiftningen endast en ramlag. Detta 
innebär att vi behöver andra normkällor för vad som verkligen är giltigt. Författaren 
skriver att Årsredovisningslagen hänvisar till uttrycket god redovisningssed. Uttrycket 
god redovisningssed innebörd diskuteras i förarbetena till lagstiftningen. Där kan man 
utläsa att begreppet god redovisningssed definieras som både rådande praxis och 
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rekommendationer ifrån normgivande organ. Man öppnar även upp för att det kan bli 
nödvändigt i vissa fall att avvika ifrån de rekommendationer, allmänna råd och praxis 
för att ge en rättvisande bild (ibid).   
 
Det är viktigt att en skillnad görs mellan god redovisningssed och rättvisande bild enligt  
propositionen 1995/96:10 del 2 . God redovisningssed innebär att i sin redovisning 
återspeglar företagen rådande praxis och rekommendationer, medan begreppet 
rättvisande bild mer ska fungera som att tolka redovisningsreglerna i det enskilda fallet 
och för att korrigera de missvisande resultat vid en alltför formell användning av de 
generella normer som finns (ibid). 
 
Att ha kvar begreppet god redovisningssed ger enligt propositionen också bättre 
möjligheter att få bibehålla en nationell standard i redovisningsfrågor som inte 
behandlas i EG-rätten och i frågor som inte har någon direkt relevans för bolagets 
resultat och ställning.  
 
Med vad som är sagt ovan är det därmed enligt propositionen nödvändigt att ha kvar 
begreppet god redovisningssed, speciellt på de områden som inte omfattas av de nya 
reglerna som till exempel löpande bokföring. God redovisningssed ska också se till att 
redovisningen ska ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat (ibid). Enligt 
propositionen 1995/96:10 del 2 ska alltså redovisningen göras utifrån lagar och regler i 
enlighet med god redovisningssed. Om redovisningen ändå inte skulle ge en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning, måste man lägga till ytterligare information tills 
man uppnår en rättvisande bild.  
 
Om man ska redovisa utifrån god redovisningssed innebär det att man bland annat ska 
följa de redovisningsnormer som finns även om de inte är reglerade i någon lag. I och 
med det har rekommendationer från normgivande organ särskilt stor betydelse. I 
propositionen kan man läsa att det anses som naturligt att dessa rekommendationer 
utformas med kravet att uppnå en rättvisande bild som utgångspunkt. Därför anses det 
som om man följer dessa rekommendationer ska man också uppnå en rättvisande bild i 
redovisningen (ibid). Skulle det däremot i enskilda fall där man följer god 
redovisningssed ändå inte ge en rättvisande bild full ut måste man göra avvikelser från 
dessa normer. 
 
3.6 Rättvisande bild i sverige 
 
Burrowes och Nordström (1999) säger att Sverige och de övriga länderna i Europa anser 
att det inte finns någon accepterad definition av termen ”true and fair view”, rättvisande 
bild. Rättvisande bild innebär enligt Artsberg (2005 s 156) ”att redovisning ska bygga 
på fakta (det vill säga vara sann i viss mening) så långt det är möjligt är självklart”. 
Blake et al skriver också att ”true and fair view” är vad det görs till, det är alltså ett 
väldigt diffust uttryck. Jayalakshmy, Seetharaman och Tan Wei Khong (2005) skriver 
att man måste fastställa ifall revisioner ger en rättvisande bild. Vad rättvisande bild 
betyder är egentligen en fråga om vad lagen säger enligt författarna, eftersom 
rättvisande bild saknar en acceptabel definition.   En bra definition som vi tycker är 
användbar i detta arbete är det Smith (1997, s 69) skriver att ”det är ett synsätt enligt 
vilket redovisningen på ett rättvisande sätt skall avbilda verkligheten i företaget”. 
 
Som tidigare sagts i propositionen kommer begreppet rättvisande bild att påverkas 
utifrån redovisningspraxis. Dock anses inte begreppet rättvisande bild kunna ersätta god 
redovisningssed eftersom god redovisningssed är en allmän rättslig standard som 
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grundas framför allt på lagar, förekommande praxis och rekommendationer. God 
redovisningssed ses som ett mer generellt begrepp medan rättvisande bild har sin 
tyngdpunkt i redovisningen när det mer gäller det enskilda fallet (ibid). I propositionen 
läggs ytterligare fördelar fram för att ha kvar begreppet god redovisningssed vid sidan 
av rättvisande bild i den svenska redovisningen fram. Det finns en osäkerhet av 
innebörden av rättvisande bild, när begreppet är en del av EG-rätten och i sista hand kan 
tolkas enbart av EG domstolen kan anvisningar om hur begreppet ska förstås ej göras på 
nationell nivå. God redovisningssed har funnits i Sverige en längre tid och är etablerat 
inom svensk redovisning och kan därmed ge en bra vägledning för företagen. 
 
I propositionen 1995/96:10 del 2 står det att rättvisande bild är ett begrepp som kommer 
från det engelska uttrycket "true and fair view", ett begrepp som kommer från den 
anglosaxiska traditionen. Begreppet rättvisande bild infördes redan 1994 i alla EU-
länder men det verkar  fått olika innebörd i olika länder (ibid). Storbritanniens inträde i 
EG var en stor bidragande orsak till att begreppet rättvisande bild fick en större plats i 
redovisningen inom EU-länderna (ibid). Enligt propositionen kan begreppet rättvisande 
bild i Storbritannien oftast användas för att tolka eller fylla ut lagar och 
redovisningsrekommendationer. I speciella fall kan också kravet på rättvisande bild 
användas för att åsidosätta lagar och rekommendationer.  
Begreppet rättvisande bild innebär i Storbritannien att det som är viktigast är att 
avspegla vad som verkligen i ekonomisk mening hänt i företaget. En sådan syn anses 
vara väldigt svår att uppnå om redovisningen är legalistisk och formell (ibid).  
 
3.7 Agentteorin 

 
Jacob och Madu (2004) anser att ett globalt redovisningssystem behövs för att kunna 
studera olika länders sätt att redovisa poster som goodwill, skatter, pensioner och 
hyreskontrakt. Författaren säger att när det finns många skillnader blir det svårt för 
aktieägare, investerare och banker att jämföra företags ekonomiska situation (ibid). 
Jacob och Madu skriver också att investerare har börjat ställa högre krav på att ett 
homogent redovisningssystem utvecklas. Detta har sin grund i de stora ekonomiska 
skandalerna, bland annat Enronskandalen, som skett i USA under de senaste åren (ibid).  
 
Enligt Hayes förklarar den så kallade agentteorin vad och varför redovisningen sköts 
som den gör. Mellemvik, Monsen och Olsen (1988) menar att redovisning sker inom en 
agent-principal relation. I agentteorin är det agenten som efter principalens krav ska 
informera principalen om hur verksamheten har lyckats fördela resurserna (ibid). 
Företagens ägare kan ses som principaler men även övriga intressenter som exempelvis 
befintliga och framtida investerare, agenten är då följaktligen företagsledningen. Hayes 
(1983) beskriver att grunden för agentteorin är att agenten och principalen inte har 
tillgång till samma information och Mellemvik et al framhåller att utan att ha tillgång 
till en rättvisande bild kan principalen inte kontrollera agenten. 
 
Norrman (2005) skriver att agentteorin har sina rötter i nationalekonomin. Teorin 
fokuserar i grunden på överenskommelser mellan två parter (ibid). Författaren menar att 
en av dessa parter vill ha något utfört till exempel en kund, uppdragsgivare eller med en 
teoretisk term även kallad ”principal”. Den andra parten är den som utför själva arbetet 
det kan till exempel vara en leverantör, uppdragstagare eller den teoretiska termen 
”agent” (ibid). 
 
Norrman fortsätter med att förklara att en central fråga är vem som bär risken av dessa 
två parter. Risken kan fördelas på olika sätt och passar därför olika bra för de båda 
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parterna i olika situationer (ibid). Detta påverkas bland annat av parternas information, 
hur enkel uppgiften är att utföra och utvärdera samt omgivningens osäkerhet (ibid). 
Agentteorin har även några centrala antaganden om parternas natur, dessa är: 
 

• Parterna handlar i eget intresse, man utgår ifrån att de i första hand vill 
maximera sin egen vinst och inte affärspartnerns.  

 
• Parterna har egna mål som inte alltid stämmer överens med den andres.  

 
• Parterna kan hemlighålla eller förvränga information. 

 
• Parterna har begränsad rationalitet (de varken kan, eller vill, vara fullständigt 

rationella).  
 
I Balans (Första erfarenheterna, 2006) står det att ÅRL har tydliga krav på hur en balans 
och resultaträkning ska se ut medan IAS/IFRS enbart har minimikrav och dessutom så 
är dessa krav inte formulerade på ett sätt som bidrar till att lättare kunna jämföra 
företag. Detta problem uppmärksammades i ett tidigt skede men varken IASB eller 
CESR har varit beredd att agera (ibid). Detta har enligt artikeln lett till att företagen i 
stor utsträckning har försökt hålla kvar vid det gamla formatet. Detta har då lett till 
avvikelser mellan företag och mellan länder.  
 
Enligt uppgifter i Balans (Första erfarenheterna, 2006) har bolagen i och med införandet 
av IAS/IFRS lämnat väsentligt mer information vilket återspeglar utgångspunkten i 
IFRS att aktiemarknaden behöver denna information. Men enligt Balans (Ingen 
indikation, 2006) har införandet av IFRS hittills inte givit och sannolikt inte heller 
kommer att ge ökad transparens. Författaren förklarar ordet transparent som någon sorts 
minsta gemensamma nämnare när det gäller oöverensstämmande information. 
Transparent är ett återkommande ord om debatten kring bland annat företagsskandalen 
Enron. Utomstående intressenter har också börjat ställa större krav på ökad transparens 
för att få en bättre insyn i företagen. Enligt Oxelheim finns det en brist av transparens i 
kommunikationen i affärsvärlden mellan de som har insyn i ett företags affärer (så 
kallade insiders) och de som är intressenter i detta företag saknar insyn (så kallade 
outsiders).  
 
I och med IAS/IFRS intåg i den svenska redovisningen där de regler och normer som 
har tillkommit för att harmonisera redovisningen globalt, göra det lättare att jämföra 
korrekt information och det är viktigt att få fram en rättvisande bild, undrar vi om en 
bättre insyn i företaget för principalen har skapats. 
 
3.8 Försiktighetsprincipen 
 
En princip som används vid värderingar är försiktighetsprincipen. Smith (1997 s. 85) 
säger att försiktighetsprincipen kan ses som ett förhållningssätt som innebär att 
företagen ska välja det värde som är lägst vid värderingen av tillgångar och det högsta 
vid värdering av skulder. Smith (1997 s.86-87) skriver att försiktighetsprincipen har stor 
betydelse i både det kontinentala och anglosaxiska synsättet. Speciellt i den kontinentala 
redovisningstraditionen där borgenärsintresset har haft en stor inverkan och en försiktig 
tillgångsvärdering har ansetts ligga i långivarnas intresse. Däremot i den anglosaxiska 
redovisningstraditionen har ägarintresset en dominerande roll. Ägarintresset har även 
ökat i de skandinaviska länderna (ibid). Detta har medfört att försiktighetsprincipen inte 
används i lika stor utsträckning som förr.  
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Skatteverket (2005) förklarar att försiktighetsprincipen innebär att beaktning ska ske av 
den osäkerhet som oundvikligen är förknippad med många händelser och 
omständigheter. Försiktigheten menar de inte får drivas för långt utan värderingen ska 
ske med rimlig försiktighet. Skatteverket skriver också att hänsyn ska tas till 
värdenedgångar, oavsett om företaget har gått med vinst eller förlust under 
räkenskapsåret. De säger att detta är ett uttryck för neutralitetsprincipen som innebär att 
årsredovisningen inte för göras beroende på önskemål att visa ett bestämt resultat. Vid 
utformningen av årsredovisningen måste företag se på reglerna om systematisk 
avskrivning av vissa tillgångar och obligatoriska nedskrivningar vid bestående 
värdenedgångar (ibid). 
 
Försiktighetsprincipen tillämpas när de finansiella rapporterna utformas skriver 
Westermark (2005 s 59). Detta innebär att de bedömningar som måste göras under 
osäkerhet görs med viss försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas och 
skulder och kostnader inte underskattas (ibid). Författaren skriver också att avsiktliga 
underskattningar av tillgångar eller intäkter och inte heller avsiktliga överskattningar av 
skulder och kostnader tillåts. I sådana fall skulle de finansiella rapporterna inte vara 
neutrala och således inte heller tillförlitliga (ibid). 
 
Gröjer (2002, s. 62) skriver att om försiktighetsprincipen tillämpas strikt leder det till att 
i de flesta fall blir resultatet lägre än det verkliga resultatet. Detta gör att ett systematiskt 
fel finns i redovisningen (ibid). Om alla företag fick samma differens mellan resultatet 
och det verkliga resultatet skulle det inte vara ett problem men detta är inte fallet 
fortsätter han. Vi undrar om det inte skulle vara bättre att redovisa till verkligt värde 
eftersom man inte får denna differens som Gröjer skriver om.  
 
3.9 IAS 38 
 
I och med införandet av IAS i Sverige har det påverkat bland annat hur redovisning ska 
ske av immateriella tillgångar. När redovisning sker enligt IAS 38 ska företag välja att 
redovisa enligt anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden. Om de väljer att 
redovisa efter omvärderingsmetoden ska alla de andra tillgångarna i samma 
tillgångsslag (likartad beskaffenhet och användning) också redovisas med samma metod 
om det inte saknas en aktiv marknad för dessa tillgångar. Tidigare gjordes redovisning 
enligt RR15. Då skulle immateriella tillgångar redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden. I och med införandet av IAS 38 har vi alltså fått en ny 
metod för värdering, omvärderingsmetoden.  
 
När redovisning sker enligt anskaffningsvärdemetoden ska immateriella tillgångar tas 
upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella ackumulerade 
avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Redovisas däremot de immateriella 
tillgångarna enligt omvärderingsmetoden, som tillkommit genom IAS 38, ska tillgången 
värderas till det verkliga värdet vid omvärderingstidpunkten. Även då görs avdrag för 
avskrivningar och nedskrivningar. Vid fastställandet av värdet ska man hänvisa till en 
aktiv marknad. Värderingen ska ske regelbundet så att tillgångens redovisade värde inte 
skiljer sig väsentligt från dess verkliga värde.  
 
För att få redovisa en immateriell tillgång måste den stämma med definitionen som 
finns. Redovisningsrådet och IASB beskriver en immateriell tillgång som ”en 
identifierbar, icke monetär tillgång utan fysisk substans som innehas för att användas i 
produktion eller för att tillhandahålla varor eller tjänster för uthyrning till andra eller i 
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administrativt syfte”. De beskriver en tillgång som en resurs vilken ett företag har 
kontroll över till följd av inträffade händelser och som förväntas ge företaget 
ekonomiska fördelar. Detta innebär att företagen ska kunna begränsa andras användning 
av tillgången och kunna säkerställa att de intäkter tillgången ger tillfaller det egna 
företaget. Tillgången ska även ha uppstått genom en händelse såsom ett företagsförvärv. 
 
Standarden IAS 38 hanterar redovisning av immateriella tillgångar som förvärvats 
separat, förvärvats genom rörelseförvärv eller upparbetats internt. Separat förvärvade 
tillgångar ska redovisas till sitt anskaffningsvärde och av standarden framgår vad som 
kan inkluderas i detta värde. Tillgångar som anskaffats genom rörelseförvärv ska 
värderas till sitt verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Värdet måste kunna beräknas 
tillförlitligt för att man ska få skilja tillgången från goodwill i balansräkningen.  
 
Företag ska bedöma om redovisade immateriella tillgångar har en begränsad eller 
obegränsad nyttjandeperiod. Finns det en begränsad nyttjandeperiod ska det göras 
avskrivningar av tillgången. Är däremot nyttjandeperioden obegränsad ska tillgångens 
värde testas årligen eller när det finns indikatorer på att värdet gått ned enligt IAS 36. 
Tillgångens nyttjandeperiod ska också hela tiden prövas. 
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4. EMPIRI 
 
Här presenteras resultaten av de tre intervjuer och mailsvar som vi gjort i vår uppsats.  
 
4.1 Intervju med Magnus Orregård 
 
Magnus Orregård är auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han är 
kontorschef i Skellefteå och på det kontoret finns 23 anställda. Öhrlings är ett av 
Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning. De har ca 3000 medarbetare 
runt om i Sverige, fördelat på 125 kontor. Öhrlings finns globalt och heter då 
PricewaterhouseCoopers. De har 140 000 medarbetare och finns i 149 länder. 
 
Magnus Orregård berättar inledningsvis att de inte lägger ner många timmar på arbete 
med immateriella tillgångar. Detta beror på att frågor kring detta inte berör så många 
företag i Skellefteå. Vid företagsförvärv när det blir tal om goodwill värderas detta men 
sedan arbetar de inte mer med det. De immateriella tillgångar som de ibland arbetar med 
är balanserade utvecklingskostnader säger Orregård. Det är då ofta nystartade företag 
som kommer till dem och vill ta med detta i balansräkningen. Det Orregård ändå säger 
är att arbetet med dessa värderingar ändå inte tar upp många timmar per år. 
 
Rättvisande bild säger Magnus Orregård att han associerar till att balans- och 
resultaträkningen ska visa vad som hänt i företaget under året. Även om redovisningen 
kan vara korrekt anser han att ändå kan det hända att inte hela innebörden visas. I dessa 
fall anser Orregård att det är genom tilläggsupplysningar, i förvaltningsberättelsen eller 
ibland noterna, som helheten ska förklaras och på så sätt ska en rättvisande bild utav 
företaget ges. Han tror att ibland görs avvikelser från standarder och rekommendationer 
om det kan ge en mer rättvisande bild av företaget. 
 
Orregård förklarar hur de arbetar vid värdering av olika slags immateriella tillgångar. 
Vid värdering av goodwill blir värdet oftast differensen mellan det bokförda värdet och 
det företaget har betalat. Han medger att detta inte är det rätta sättet utan att egentligen 
ska värdering ske till verkligt värde. Balanserade utvecklingskostnader värderar de alltid 
till anskaffningsvärdet. Men där menar han att det är svårt att veta vad man räkna in i 
det värdet eftersom en tillförlitlig beräkning av t.ex. antal arbetstimmar måste ske och 
sedan skall dessa värderas. När de arbetar med värdering av patent gör de på ungefär 
samma sätt som vid värdering av balanserade utvecklingskostnader, de utgår från de 
nedlagda kostnaderna. 
 
När Orregård arbetar med värdering av immateriella tillgångar använder sig han av 
Redovisningsrådets rekommendation 15 och Årsredovisningslagen. Han använder sig 
också av BFN R1 som tar upp redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader.   
 
Orregård säger att de i princip aldrig arbetar med värdering till verkligt värde och därför 
sker heller inga omvärderingar. De värderar tillgångarna en gång sedan har de 
avskrivningar. Han anser att det vore konstigt att resultatet i ett företag skulle pendla 
upp och ner beroende på de immateriella tillgångarnas verkliga värde. Han anser att 
värdering till anskaffningsvärde ger bättre bild av resultatet. Däremot menar han att vid 
köp av företag ses vinsterna som det genererat de senaste åren över och vad de förväntar 
sig för vinster. Då måste företag fundera på vad det verkliga värdet på tillgångarna är 
för att se om det finns några dolda övervärden i dessa, men han ser ändå ingen fördel 
med att ta med detta i redovisningen. Han säger också att ett verkligt värde kan skilja 
sig mellan köpare och säljare eftersom t.ex. kan köparen ha planer på en annan 
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nyttjandegrad av en tillgång än säljaren, vilket då för köparen gör att tillgången har ett 
högre värde.  
 
Om IAS 38 skulle ha gett en mer rättvisande bild vet inte Orregård eftersom han inte 
stött på många företag som använder sig av den standarden. Han tror däremot att 
redovisningen enligt IAS 38, till verkligt värde, är väldigt svårt. 
 
Orregård tror också att företag väljer om de ska ta upp immateriella tillgångar beroende 
på årets resultat. Han menar då att med IAS har man inget val utan måste ta upp 
tillgångarna om man uppfyller kriterierna, vilket kan vara en fördel med IAS. Men han 
ser ändå en möjlighet för mindre företag att kunna se subjektivt på dessa kriterier och 
ändå kunna göra ett val utifrån årets resultat.  
 
Rättvisande bild upplever Orregård är ett starkare begrepp än god redovisningssed. Han 
menar att i en situation där god redovisningssed följs, inte kan få en rättvisande bild får 
avvikelser göras från den standarden för att ge en mer rättvisande bild. Han säger att 
detta internationellt kallas overriding.  
 
Orregård anser att det skulle bli mer rättvisande om alla redovisade immateriella 
tillgångar på samma sätt. Han fortsätter med att om de internationella standarderna följs 
blir det mer lika men det går aldrig att komma ifrån en viss subjektivitet. Han anser att 
det skulle bli mer rättvisande om alla skulle värdera till verkligt värde men menar att det 
är svårt att beräkna något annat värde än anskaffningsvärdet. Magnus säger också att 
värdering till verkligt värde säkert är bra i teorin men i praktiken blir värderingarna 
väldigt svåra att göra. 
 
I framtiden anser Orregård att man bör försöka vara konsekvent i värderingsreglerna 
kring immateriella tillgångar. Alla bör använda samma regler. Han ser tveksamt på att  
värdet ska testas varje år eftersom det skulle bli för dyrt för mindre företag. Han anser 
också att värdering till verkligt värde kan leda till frestelse att sträcka allt det går vid 
värdering för att öka värdet på tillgångarna. Orregård tycker att det finns tillräckligt med 
paragrafer som gör att resultatet påverkas i företaget när det går sämre och han menar då 
att vi inte behöver en till, verkligt värde. 
 
4.2 Intervju med Ragnvald Jonsson 
 
Ragnvald Jonsson är ansvarig för redovisning och skatter inom Bolidenkoncernen. 
Boliden är ett börsnoterat företag i Sverige med cirka 4 500 anställda och de hade en 
omsättning på cirka 35 213 miljoner kronor under 2006. De är ett av Europas ledande 
gruv- och smältverksföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Nederländerna 
och Irland. 
 
Jonsson säger att inom Boliden jobbar de fortlöpande med värdering av immateriella 
tillgångar. Som regel görs värdering vid en transaktion, och då är det väldigt viktigt att 
en förvärvskalkyl görs där tillgångarna värderas. För Bolidens del handlar den 
fortlöpande värderingen om goodwill där de använder sig av historiskt värde utifrån 
förvärvskalkylen, sedan sker löpande nedskrivningstest. De övriga immateriella 
tillgångarna som till exempel licenser värderas utifrån anskaffningsvärdet. I och med 
införandet av IFRS 3 har detta arbete blivit mycket mer detaljerat. Jonsson berättar att 
tanken med IAS och IFRS är att en tydlig och korrekt redovisning ska erhållas där det 
inte uppstår några oklarheter för läsaren. Han säger att IFRS och US GAAP handlar till 
stor del om att få företag att redovisa på ett likartat sätt, och på så sätt ska redovisningen 
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bli lättare att jämföras. Enligt Ragnvald Jonsson är det en bra ambition men det uppstår 
svårigheter eftersom företag ser så olika ut. Han säger att för att kunna göra jämförelser 
måste man gå djupare i företagen än att bara jämföra två siffror mellan olika företag, 
och det finns få verksamheter där en riktigt korrekt jämförelse kan erhållas. Rättvisande 
bild är för Jonsson att åstadkomma en så korrekt värdering som möjligt och att 
värderingen är tydligt beskriven. 
 
Jonsson tror mer på värdering till anskaffningsvärdet när det gäller värdering av 
immateriella tillgångar. Anledningen är den att anskaffningsvärdet är mer konkret, det 
framgår tydligt vad det är. Ytterligare en anledning är att det verkliga värdet är oftast 
väldigt svårt att få fram. Han fortsätter med att säga att i ett verkligt värde finns det en 
större osäkerhet eftersom flera olika värderingar kan göras. Samtidigt säger Jonsson att 
när det handlar om köp eller försäljning är det verkliga värdet intressant. Det verkliga 
värdet är dock beroende av vem som köper och säljer det säger Jonsson. Han menar på 
det att värdet kan variera beroende på vilka resurser företagen besitter. Svårigheten med 
verkligt värde är att tydligt kunna förklara och beskriva hur man kommit fram till detta 
värde säger Jonsson. 
 
Utifrån att ha läst ett flertal årsredovisningar anser Jonsson att han inte tycker att IAS 38 
ger en mer rättvisande bild av företagen. Han anser att värdering till verkligt värde 
många gånger är osäker och subjektiv samt kan leda till stora slag i resultaten mellan 
åren.  
 
Jonsson tycker att begreppen rättvisande bild och god redovisningssed sitter ihop på ett 
väldigt tydligt sätt. Han anser att syftet med god redovisningssed är att ge en rättvisande 
bild. Den goda redovisningsseden förklarar han som att följa en slags bästa praxis. Han 
säger också att det inte är önskvärt att avvika från hur andra liknande företag gör sina 
bedömningar och redovisningar. God redovisningssed är också kopplat till 
beskattningslagarna säger Jonsson, där det är viktigt att hålla sig inom vissa ramar. 
 
Jonsson säger att han föredrar den gamla metoden med avskrivningar istället för 
nedskrivningar när det gäller goodwill. Han förklarar att med de internationella reglerna 
handlar det mycket om verkligt värde. Han menar att mer information och värdering till 
verkligt värde ger mer inblick i det dolda som finns i ett företags balansräkning men han 
betonar att detta borde gå att lösa på något annat sätt. Jonsson hävdar att med verkligt 
värde kan redovisningen skifta väldigt mycket från år till år och berättar vidare att de 
har anskaffningsvärden i deras balansräkning. Han berättar att det finns många 
bedömningar där ett företag kan välja att vara optimist eller pessimist och därmed ge 
olika balansräkningar.  
 
Eftersom IAS 38 kräver att företagen ska ha utförlig information anser Jonsson att 
intressenterna har fått en ökad insyn i företagets värderingsfrågor. Han säger att sådant 
som tidigare talades om innanför stängda dörrar nu redovisas med full öppenhet. Han 
ger också ett exempel på hur de arbetar med detta. Jonsson tar upp att de försöker 
beskriva känsligheten när det handlar om nedskrivningstest. Här försöker de till 
exempel förklara hur nära det egentligen är att man behöver skriva ned en tillgång.   
 
Även om Jonsson talar för anskaffningsvärde tror han att verkligt värde kommer att 
finnas kvar och att förändringsarbetet i internationell redovisning kommer att vara 
lugnare ett tag framöver. 
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4.3 Mailsvar från Lennart Axelman 
 
Lennart Axelman arbetar med frågor om hur redovisningsstandarder ska förstås. Han 
arbetar på Ernst & Young och de har 1750 anställda på 72 kontor i Sverige. Ernst & 
Young är ett ledande globalt revisionsföretag. Företaget finns i 140 länder med totalt 
700 kontor och 114 000 anställda. 
 
Axelman förklarar rättvisande bild som något en företagsredovisning ger om de gör en 
korrekt tillämpning av de regelverk som företaget använder sig av. Ett sådant regelverk 
kan vara IFRS, ÅRL m.m.  
 
Axelman anser att både värdering till verkligt värde och värdering till anskaffningsvärde 
kan ge rättvisande bild även om de blir olika. Han säger att verkligt värde många gånger 
kan vara svårt att mäta för de tillgångar som det inte finns en marknad för. 
 
God redovisningssed och rättvisande bild är enligt Axelman troligen begrepp som till 
stor del går i varandra. God redovisningssed är ett gammalt uttryck i svensk lag. Detta 
uttryck fanns redan i gamla bokföringslagen. Där säger Axelman att det betydde ungefär 
att de metoder/principer som flertalet bolag med hög kvalitet i redovisningen tillämpade 
skulle följas. Rättvisande bild menar han kommer istället från internationella standarder 
och EG- direktiven.  
 
Enligt Axelman ökar jämförbarheten om alla redovisar enligt samma principer. Han 
säger att på ett sätt kan jämförbarheten bli bättre med verkligt värde när det kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Ett exempel är värdepapper som är noterade. Axelman menar att 
verkligt värde många gånger är svårt att mäta tillförlitligt och undrar då om 
jämförbarheten verkligen blir bättre. Axelman anser att i sådana fall anskaffningsvärdet 
är mer rättvisande eftersom det är mer objektivt.  
 
4.4 Telefonintervju med Mattias Lundqvist 
 
Mattias Lundqvist är koncernredovisningschef på företaget Eniro. Eniro är det ledande 
sökföretaget på den nordiska mediamarknaden. ”Med hjälp av kataloger, 
nummerupplysning, Internet- och mobiltjänster gör Eniro det enkelt att hitta personer, 
företag och produkter” detta kan utläsas på deras hemsida. Eniro har 4800 medarbetare 
och verksamheten bedrivs i lokala dotterbolag i de länder där Eniro har verksamhet. 
Huvudkontoret är placerat i Stockholm och de största marknaderna är Sverige och 
Norge. 
 
Lundqvist säger att arbetet med värdering av immateriella tillgångar är en väsentlig del 
av Eniros redovisningsarbete, men han tycker inte att det är speciellt tidskrävande. De 
stora immateriella tillgångarna inom Eniro har enligt Lundqvist tillkommit genom 
förvärv. Han förklarar att de värderar bland annat varumärke och kundrelationer till 
verkligt värde. Han fortsätter med att säga att han tycker att det ger en mer rättvisande 
bild om redovisning sker till verkligt värde. Lundqvist berättar att om företag har ett 
starkt varumärke är det viktigt att de kan visa det genom att värdera det. Han förklarar 
att det finns olika teorier och parametrar som styr vad värdet blir. Lundqvist anser att 
det finns stora svårigheter och det är känsligt att värdera till verkligt värde eftersom det 
finns många subjektiva variabler som har stor inverkan på slutvärdet. Han anser dock att 
verkligt värde ger en mer rättvisande bild över företagets ekonomiska ställning. 
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Lundqvist berättar att tolkningen av begreppet rättvisande bild är något som han 
funderar på dagligen. Rättvisande bild är enligt Lundqvist att det ska ge en rimlig och 
rättvisande bild av företagets verksamhet. Enligt Lunqvist är en del av begreppet god 
redovisningssed att det ska ge en rättvisande bild. Han anser att god redovisningssed är 
en detaljplan över hur en rättvisande bild ska uppnås.  
 
Lundqvist tycker det är märkligt att ha olika värderingsregler beroende på om tillgången 
anskaffats genom förvärv eller om företaget byggt upp den själv. Han menar att det blir 
svårt att jämföra företag beroende på om de har gjort förvärv nyligen eller om de har 
gamla upparbetade immateriella rättigheter. Enligt Lundqvist är det inte lätt att jämföra 
företag i dag. Det är möjligt att det skulle kunna bli lättare om redovisning sker till 
verkligt värde. 
 
Lundqvist anser att intressenterna fått mer insyn i företaget. Detta på grund av de mer 
detaljerade beskrivningarna av de antagande som har gjorts säger Lundqvist. Han tycker 
att detta gör att läsarna får en bild över hur tillgångarna värderats. En rimlig utveckling 
är enligt Lundqvist att det alltmer går åt att värdera till verkligt värde. 
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5. ANALYS 
 
Detta kapitel visar de analyser vi gjort av våra respondenters svar. Kapitlet innehåller 
även en jämförelseanalys mellan företagens och revisorernas åsikter. 
 
5.1 Revisor - Magnus Orregård 
 
Magnus Orregård säger att rättvisande bild är när resultat- och balansräkningen 
verkligen visar vad som hänt i företaget under året. Han säger då att om helheten inte 
visas är det viktigt med tilläggsupplysningar för att få en rättvisande bild. Denna syn på 
rättvisande bild kan liknas med Tysklands där rättvisande bild innebär att upprätta en 
bild över de faktiska förhållandena. I enskilda fall ska det lämnas tilläggsupplysningar 
för att få en rättvisande bild. Eftersom Tyskland är ett starkt kontinentalt land kan 
Orregård resonemang hänföras till den kontinentala. Däremot är Orregård syn på att 
man får avvika från standarder/rekommendationer mer likt ett anglosaxiskt synsätt. 
Storbritannien som är ett land med anglosaxiska traditioner har ungefär samma syn som 
Orregård eftersom de säger att kravet på rättvisande bild kan åsidosätta regler och 
rekommendationer eftersom det viktigaste är att redovisningen avspeglar det som 
verkligen hänt i företaget. 
 
När Orregård värderar immateriella tillgångar såsom goodwill medger han att han inte 
värderar till verkligt värde även om det är det rätta sättet. Här ser vi en koppling mot det 
Artsberg (2005) säger om att olika länder löser redovisningsproblem på olika sätt. 
Artsberg säger vidare att detta kan bero på att olika intressegrupper varit olika 
framgångsrika i olika länder. 
 
De flesta immateriella tillgångar värderar Orregård till anskaffningsvärde. Detta kan 
bero på den tradition av försiktighet som vi har i Sverige. Enligt försiktighetsprincipen 
är det viktigast att inte tillgångar övervärderas vilket man kan tycka att de kan göras vid 
värdering till verkligt värde. Detta är alltså mer kontinental syn som Orregård har 
eftersom den anglosaxiska redovisningen anses, enligt Artsberg, vara mindre försiktig. 
 
Orregård använder sig av RR 15, ÅRL och BFN R 1 när han värderar immateriella 
tillgångar. Detta tyder på att han inte arbetar mot noterade bolag eftersom dessa är 
tvungna att redovisa enligt IAS 38. 
 
Orregård tycker att det vore konstigt att resultatet i ett företag skulle pendla upp och ner 
beroende på att de immateriella tillgångarna värderas till verkligt värde. Hans åsikt är att 
värdering till anskaffningsvärde ger en bättre bild av resultatet. Här ser man en tydlig 
koppling till försiktighetsprincipen. Eftersom vi i Sverige varit mer inriktade på att 
värdera lågt för att tillgodose långivarnas intresse har vi värderat enligt 
försiktighetsprincipen. Orregård syn är alltså kontinental även om Sverige i allmänhet 
lämnar mer det tänkandet för att istället fokusera på ägarnas intresse.  
 
Orregård säger att vid köp av företag är det viktigt att det verkliga värdet ses över, 
däremot ser Orregård ingen fördel med att ta med detta i redovisningen. Detta kan 
liknas vid vad Hayes säger om den så kallade Agentteorins koppling mot redovisningen. 
Där agentens uppgift är att informera principalen hur det verkligen ser ut i företaget. Vi 
ser också en koppling till det Norrman skriver, att om man har en agent – principal 
relation finns alltid möjlighet att en eller båda parterna undanhåller information. Om 
man inte redovisar till verkligt värde kan det då sägas att man undanhåller en del av 



   

  21 

informationen. Detta kan innebära en minskad öppenhet mellan agenten och 
principalen.  
 
Att subjektiviteten skulle minska i och med IAS anser Orregård eftersom de 
immateriella tillgångar ett företag har måste tas upp om de uppfyller kriterierna. Hans 
resonemang innebär att agenten inte kan förvränga informationen lika mycket som 
Norrman beskriver att agenten kan göra. 
 
När Orregård talar om att man får avvika från en standard om detta kan göra att man får 
en mer rättvisande bild kan detta liknas med Skatteverkets definition av begreppet 
ovverriding. Overriding är något som Sverige inte har valt att tillämpa men detta 
används i Storbritannien. Orregård resonemang kan alltså liknas vid den anglosaxiska 
synen eftersom overriding är vanligt förekommande i de anglosaxiska länderna.  
 
Orregård anser att det skulle bli mer rättvisande om alla redovisade immateriella 
tillgångar på samma sätt. Han säger att det skulle bli mer rättvisande mellan företagen 
om alla redovisade till verkligt värde, men det går aldrig att komma ifrån en viss 
subjektivitet. Det är alltså viktigt att principalen har tillräckligt med information för att 
kunna styra agenten. Detta kan liknas vid det Hayes (1983) säger om att agenten och 
principalen inte har tillgång till samma information och utan att ha tillgång till en 
rättvisande bild kan principalen inte kontrollera agenten.  
 
Värdering till verkligt värde kan enligt Orregård leda till att man försöker sträcka allt 
det går för att öka värdet på tillgångarna. Detta skulle leda till att man inte får en 
försiktig redovisning. Detta kan kopplas mot hur Skatteverket (2005) ser på 
försiktighetsprincipen. De säger att försiktighetsprincipen innebär att man ska beakta 
den osäkerhet som oundvikligen är förknippad med många händelser och 
omständigheter. Värderingen ska alltså ske med rimlig försiktighet enligt dem. 
 
5.2 Ekonomichef – Ragnvald Jonsson 
 
Ragnvald Jonsson säger att IFRS handlar till stor del om att göra det lättare för företag 
att jämföra redovisningen mellan varandra, och att företag ska redovisa på liknande sätt. 
Detta anser han dock inte fungera i praktiken eftersom företag ser väldigt olika ut. Detta 
kan liknas vid det Oxelheim säger om att IFRS inte ger en ökad transparens. Han menar 
att trots införandet av IFRS har kommunikationen inte blivit bättre mellan insider och 
outsiders till företaget.  
 
För Jonsson är rättvisande bild när man har en så korrekt värdering som möjligt och 
värderingen är tydligt beskriven. Detta kan liknas vid den tyska synen på rättvisande 
bild som enligt propositionen 1995/96:10 del 2 innebär att man ska upprätta en bild som 
motsvarar de faktiska värdena. Eftersom Tyskland har starka kontinentala traditioner 
kan man säga att Jonsson har ett kontinentalt synsätt. God redovisningssed är enligt 
Jonsson kopplat till beskattning där det är viktigt att man håller sig inom vissa ramar. 
God redovisningssed förklarar han som att man ska följa en slags bästa praxis. Artsberg 
säger att starkt osäkerhetsundvikande länder som Tyskland mer exakta regler än ett land 
som är av den anglosaxiska skolan. Jonsson har alltså en mer kontinental syn eftersom 
han ser redovisningen som starkt kopplade mot regler. 
 
Jonsson förespråkar att värdera till anskaffningsvärdet vid värdering av immateriella 
tillgångar eftersom han anser det vara mer konkret och säkrare. Detta kan kopplas mot 
det Westermark skriver om försiktighetsprincipen. Vid osäkerhet ska bedömningar 
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göras med viss försiktighet. Smith (1997, s 86-87) säger att försiktighetsprincipen har 
haft stor inverkan på den kontinentala traditionen. Därmed stärks återigen Jonsson 
kontinentala synsätt.  
 
Enligt Jonsson har IAS 38 inneburit att intressenterna fått ökad insyn i företagets 
värderingsfrågor, bland annat för att det krävs utförligare information från företagen. 
Här ser vi en koppling mot det Mellemvik, Monsen och Olsen (1988) säger om att 
redovisning sker inom en agent-principal relation. Där är agentens roll är att informera 
principalen om hur verksamheten har lyckats fördela resurserna.  
 
En mer rättvisande bild har det inte blivit med införandet av IAS 38 säger Jonsson. 
Eftersom värdering till verkligt värde ofta är osäkert och subjektivt. Hans syn kan liknas 
med Westermark (2005) som säger att en finansiell rapport som inte är neutral kan 
således inte heller vara neutral.  
 
5.3 Ekonom – Lennart Axelman 
 
När Lennart Axelman förklarar rättvisande bild menar han något en redovisning ger om 
företaget gjort en korrekt tillämpning av reglerna. Som han beskriver rättvisande bild 
beskrivs den i tyskland enligt propositionen 1995/96:10 del 2. I Tyskland menar man att 
man alltid får en rättvisande bild om man redovisar enligt lagarna. Axelman syn kan 
man säga är kontinental då eftersom Tyskland är ett starkt kontinentalt land. Axelman 
säger vidare att han anser att begreppen rättvisande bild och god redovisningssed går in 
i varandra. God redovisningssed beskrivs som att man ska följa de 
redovisningsprinciper som finns enligt Blake, Amat, Gowthorpe och Pilkington (1998) 
denna definition liknar Axelman definition av rättvisande bild och detta kan vara 
orsaken till varför han anser att dessa begrepp hör ihop. 
 
Lennart säger att om alla redovisar enligt samma principer skulle jämförbarheten öka. 
Om man ser på detta ur agentteorins perspektiv skulle alltså detta innebära att 
principalen kan kontrollera agenten bättre eftersom mer info leder till högre kontroll 
enligt Hayes (1983).  
 
När Lennart säger att det kan vara svårt att mäta verkligt värde tillförlitligt och undrar 
om verkligen detta ger en ökad jämförbarhet kan hans resonemang liknas vid Oxelheim 
som säger att IFRS sannolikt inte kommer leda till ökad transparens.  
 
5.4 Mattias Lundqvist 
 
Mattias Lundqvist säger att de värderar bland annat varumärke och kundrelationer till 
verkligt värde. Han fortsätter med att säga att han tycker det ger en mer rättvisande bild 
om man redovisar på det sättet. Detta kan kopplas till Storbritanniens syn på 
redovisning som enligt propositionen 1996/95:10 del 2 är att det är viktigast att visa det 
som verkligen i ekonomisk mening har hänt i bolaget vilket Lundqvist anser att verkligt 
värde gör. Storbritannien kommer från den anglosaxiska traditionen och vi ser därmed 
att Lundqvist har en anglosaxisk syn på hur immateriella tillgångar ska redovisas. 
 
Lundqvist säger att det finns många subjektiva variabler som påverkar värderingen till 
verkligt värde. När en rapport inte är neutral säger Westermark att detta gör att den inte 
är tillförlitlig därför kan värdering till verkligt värde innebära en mindre tillförlitlig 
värdering.  
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Att jämföra företag anser Lundqvist är svårt men han ser en möjlighet att redovisning 
till verkligt värde kan göra detta lättare. Hayes skriver att grunden i agentteorin är att 
agenten och principalen inte har tillgång till samma information. Om IAS 38, som 
Lundqvist säger, innebär lättare jämförelser kan detta leda till att principalen kan 
kontrollera agenten bättre.  
 
Lundqvist anser att en del av begreppet god redovisningssed är att det ska ge en 
rättvisande bild över företaget. Han menar att god redovisningssed är en detaljplan över 
hur man ska uppnå en rättvisande bild. Denna syn på god redovisningssed påminner om, 
den syn som skatteverket beskriver att, regeringen har. De säger att god redovisningssed 
innebär att man ska följa de redovisningsprinciper som finns och att man t.ex. ska uppnå 
kravet på rättvisande bild. Eftersom detta är en syn som enbart finns i Sverige eftersom 
begreppet saknas i andra länder är detta en kontinental syn på begreppen rättvisande 
bild och god redovisningssed.  
  
5.5 Företag - revisor 
 
Alla som vi intervjuat har en kontinental syn på begreppet rättvisande bild. Deras syn på 
rättvisande bild påminner i många fall om Tysklands definition. Enligt Tyskland ska 
man upprätta en bild som visar de faktiska förhållanden vilket alla fyra tycker att 
rättvisande bild innebär. Dessutom hade Orregård samma syn på tilläggsupplysningar 
som Tyskland har. Han ansåg att om man helheten inte visades skulle 
tilläggsupplysningar göras för att få en rättvisande bild. I anglosaxiska länder anser de 
att man får avvika från standarder om detta kan ge en mer rättvisande bild. Bara en av 
våra respondenter hade denna åsikt och det var Orregård.  Alla fyra hade alltså en 
ganska liknande syn på vad rättvisande bild är, men bara en ansåg att man kan använda 
sig av overriding för att nå en rättvisande bild. 
 
När begreppet rättvisande bild infördes i Sverige behölls ändå god redovisningssed även 
om detta saknades i EG-direktiven. Jonsson och Lundqvist som båda arbetar med 
redovisning på företag anser att genom att följa god redovisningssed ska man uppnå en 
rättvisande bild. Även Axelman anser att dessa begrepp går ihop. Orregård däremot 
ansåg ju att man får avvika från god redovisningssed för att uppnå en rättvisande bild 
och såg alltså inte samma koppling mellan begreppen. 
 
Hayes (1983) beskriver att grunden för agentteorin är att agenten och principalen inte 
har tillgång till samma information och Mellemvik et al framhåller att utan att ha 
tillgång till en rättvisande bild kan principalen inte kontrollera agenten. Av våra fyra 
respondenter ansåg två stycken, Jonsson och Orregård, att det var mer rättvisande att 
värdera till anskaffningsvärde. Axelman ansåg att både anskaffningsvärde- och 
verkligtvärde metoden kunde ge en rättvisande bild och Lundqvist ansåg att verkligt 
värde var det som bäst visade företagets ekonomiska ställning. Majoriteten ansåg att det 
var svårt att jämföra företag idag och att om alla hade samma värderingsregler skulle det 
kunna bli enklare. Däremot anser de flesta att det är subjektivt att värdera, speciellt till 
verkligt värde och därför blir kanske inte informationen tillförlitlig. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit utifrån vårt arbete. 
 
6.1 Slutdiskussion 
 
Vårt syfte med arbetet var att undersöka vad företag och revisorer i Sverige anser om 
IAS 38 ger en rättvisande bild. En följdfråga till detta kan man säga är ”vad ger en mer 
rättvisande bild, värdering till verkligt eller anskaffningsvärde”? Dessa två 
värderingsmetoder ingår i IAS 38 och har varit en viktig del i vår undersökning. 
Majoriteten av de personer vi frågat ansåg att anskaffningsvärdet gav en mer rättvisande 
bild över ett företags immateriella tillgångar. Men vissa var av åsikten att både verkligt 
och anskaffningsvärde gav en mer rättvisande bild. En ansåg att verkligt värde var mer 
rättvisande. Det man ser är alltså är att det inte finns någon koppling emellan företagen 
eller revisorn/ekonomen. De hade olika syn på vad som gav mer rättvisande bild. Den 
kontinentala synen anser vi oss se hos alla våra respondenter. Vi tror att denna kan vara 
en bidragande orsak till varför de anser att anskaffningsvärdet ger mer rättvisande bild. I 
Sverige har vi ju tidigare inte haft verkligt värde värdering utan detta är något nytt som 
kommit när reglerna mellan de anglosaxiska och kontinentala reglerna försökts 
harmoniserats. Vi tror att de respondenter som föredragit anskaffningsvärde ser denna 
som en försiktigare metod än verkligt värde vilket även det visar att 
försiktighetsprincipen som finns i den kontinentala traditionen påverkar redovisning hos 
dem. 
 
När våra respondenter skulle välja vilken metod som de ansåg gav en mer rättvisande 
bild spelade självklart deras uppfattning om detta begrepp roll. Vi såg många likheter 
mellan deras syn på rättvisande bild. Majoriteten ansåg att det fanns en koppling mellan 
rättvisande bild och god redovisningssed. Två av dessa ansåg att om man följer god 
redovisningssed så leder det också till en rättvisande bild. Här ser vi tecken på en 
kontinental syn eftersom det handlar om att följa god redovisningssed vilket inte finns i 
de anglosaxiska länderna. En av våra respondenter ansåg att om man ej kunde uppnå en 
rättvisande bild kan man avvika från standarderna, det vill säga god redovisningssed, 
detta är en mer anglosaxisk syn eftersom det han beskriver är begreppet ovverriding 
som finns i Storbritannien, ett starkt anglosaxiskt land. Eftersom deras syn på 
rättvisande bild var ganska lika tror vi inte att detta har påverkat några skillnader som vi 
funnit i deras åsikter om värderingsmetod. 
 
När man värderar enligt IAS 38 kan man välja mellan anskaffningsvärde och verkligt 
värde. Alla ansåg att värdering till verkligt värde var väldigt svårt och är väldigt 
subjektivt. Det man då kan undra är om denna bild verkligen är rättvisande om nu 
informationen kanske inte är tillförlitlig. Majoriteten ansåg att alla borde använda 
samma regler även om detta kan innebära värdering till enbart verkligt värde. Detta 
skulle då troligen leda till ökad jämförbarhet mellan företag. Det vi ser är att de anser att 
valbarheten av värderingsprincip som IAS 38 innebär inte är optimal för att öka 
transparensen. Vi drar slutsatsen att IAS 38 skulle vara mer uppskattad om den innebar 
en värderingsprincip som gäller för alla. 
 
Det vi ser är att företagen, revisorn och ekonomen ser positivt på IAS 38 i hänsyn att ge 
ökad jämförbarhet mellan företag. Däremot ser vi skillnader i attityden mot verkligt- 
och anskaffningsvärde. De flesta ser hellre att det bara ska finnas en värderingsprincip. 
Anskaffningsvärde verkar vara det som ger en mer rättvisande bild enligt majoriteten av 
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våra respondenter även om en perfekt värdering till verkligt värde troligen skulle ge en 
mer rättvisande bild över företags ekonomiska ställning. 
 
Vi tror att om man hade haft fler respondenter skulle man kunnat ha fått ännu mer 
varierade svar. Eftersom synen på rättvisande bild och god redovisningssed skiljer sig åt 
mellan alla våra respondenter kanske man kunnat få fler liknande svar om fler intervjuer 
gjorts. Detta i sin tur hade lett till att det varit lättare att generalisera. Synen på verkligt 
värde och anskaffningsvärde hade även det kunnat bli lättare att få en bild över om vi 
haft fler respondenter som har olika arbetsuppgifter. Men på grund av tids- och 
resursbrist fanns inte denna möjlighet för oss. 
 
6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Vi ser att skillnaden mellan innebörden av rättvisande bild skiljer sig kraftigt åt mellan 
olika länder. Vi tror att detta kan vara en bidragande orsak till de skillnader som finns i 
redovisning mellan länderna. Därför skulle denna undersökning vara intressant om den 
gjordes internationellt, eftersom man då skulle komma i kontakt med starkt kontinentala 
och starkt anglosaxiska länder. Då tror vi att man skulle kunna få mer varierade åsikter 
både om begreppet rättvisande bild och även om hur man ska värdera immateriella 
tillgångar. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide företag 
 
Vilka är dina uppgifter i företaget? 
 
Hur mycket tid lägger ni ned på värdering av immateriella tillgångar? 
 
Vad anser ni innebörden av rättvisande bild är? 
 
Hur värderar ni era immateriella tillgångar? Och varför gör ni på det sättet? 
 
Vilket anser ni ger en mer rättvisande bild, redovisning till verkligt värde eller 
redovisning till anskaffningsvärde? 
 
EU:s mål med IAS 38 är att ge en rättvisande bild av företagen. Tycker ni att det blivit 
så att rättvisande bild infriats? 
 
Hur uppfattar ni god redovisningssed och rättvisande bild? Vilka är de största 
skillnaderna?  
 
Anser ni att det skulle bli mer rättvisande mellan företagen om alla värderar 
immateriella tillgångar på samma sätt? 
 
Tycker ni att era intressenter har fått ökad insyn i värderingsfrågor i ert företag genom 
IAS 38? 
 
Har ni några tankar om hur immateriella tillgångar ska redovisas i framtiden? 
 



   

  

BILAGA 2 
 
Intervjuguide revisor/ekonom 
 
Hur mycket tid lägger ni ned på värdering av immateriella tillgångar? 
 
Vad anser innebörden av rättvisande bild är? 
 
Hur värderar ni immateriella tillgångar? Och varför gör ni på det sättet? 
 
Vilka lagar/rekommendationer använder ni vid värdering av immateriella tillgångar? 
 
Vilket anser ni ger en mer rättvisande bild, redovisning till verkligt värde eller 
redovisning till anskaffningsvärde? 
 
EU:s mål med IAS 38 är att ge en rättvisande bild av företagen. Tycker ni att det blivit 
så att rättvisande bild infriats? 
 
Hur uppfattar ni god redovisningssed och rättvisande bild? Vad ser ni för skillnader? 
Fördelar/Nackdelar? 
 
Anser ni att det skulle bli mer rättvisande mellan företagen om alla värderar 
immateriella tillgångar på samma sätt? Till exempel om alla företag måste redovisa alla 
sina tillgångar till enbart anskaffningsvärdet eller enbart till verkligt värde.  
 
Har ni några tankar om hur immateriella tillgångar ska redovisas i framtiden? 



 

BILAGA 3 
 
Definitioner 
 
SEC - Securities and Exchange Commission 
En amerikansk myndighet som har lagstadgad rätt att framställa redovisnings regler. De 
är USA:s motsvarighet till Sveriges finansinspektion. 
 
FASB - Financial accounting standards board   
En amerikansk organisation som har grundats för att förbättra amerikansk 
redovisningsstandard. FASB är auktoriserade av SEC.  
 
RR – redovisningsrådet 
En organisation i Sverige som ger ut allmänt accepterade redovisningsprinciper. 
 
US GAAP - Generally accepted accounting principles 
Allmänt accepterade redovisningsprinciper i USA. Kan jämföras med 
redovisningsrådets rekommendationer i Sverige. 
 
IASB - International accounting standards board 
En oberoende och privat finansierad organisation som har sitt huvudkontor i London. 
Organisationen är en normbildare inom redovisning. IASB ger ut flera 
redovisningsstandarder, två av dessa är IFRS och IAS. 
 
IFRS - International Financial Reporting Standards 
Redovisningsstandard framtagen av IASB 
 
IAS - International accounting standard 
Redovisningsstandard som sammanställdes av IASC. Det är nu IASB som har ansvaret 
över dessa regler. 
 
CESR - The Committe of European Securities Regulators 
Europeiska värdepapperstillsynskommittén  
 
IOSCO - The International Organization Of Securities 
En internationell organisation för värdepapperstillsyn där över 100 tillsynsmyndigheter 
samarbetar för att ta fram gemensamma regler för värdepappersmarknadens aktörer. 
 


