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Sammandrag 

Lämpligheten i att redovisa immateriella tillgångar har diskuterats länge inom forskningen 

med varierande åsikter. Förespråkare för en mer omfattande redovisning av immateriella 

tillgångar menar att det bidrar med ökad relevans i finansiella rapporter, medan andra hävdar 

att en sådan redovisning skadar redovisningens trovärdighet på grund av bristande 

verifierbarhet. Syftet med denna studie är att undersöka om en redovisning av immateriella 

tillgångar behövs för att främja relevansen i den externa redovisningen. Genom en kvantitativ 

undersökning av Stockholmsbörsen utvärderas hur redovisade immateriella tillgångar 

motverkar diskrepansen mellan bokförda värden och marknadsvärden som uppstår genom 

konservativa redovisningsprinciper. Studiens resultat tyder på att immateriella tillgångar inte 

märkbart främjar relevansen i finansiella rapporter, samtidigt som en värdering från modellen 

om residual income gör det i högre utsträckning. Slutsatsen utifrån detta blir att 

redovisningsbehovet av immateriella tillgångar är lågt när det sker i enlighet med dagens 

redovisningsstandarder. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste decennierna kan en global förändring urskiljas gällande företags strukturer, där en 

större tonvikt har tillägnats till utnyttjandet av mänsklig kompetens och andra typer av 

resurser med immateriella beskaffenheter (Lev, 2001). I takt med detta har den traditionella 

industrimodellen, innefattandes förädling av råvaror till produkter, minskat i betydelse (Lev, 

2001). Istället kan en stor mängd tjänstebolag med serviceinriktade verksamheter urskiljas, i 

vilka kompetens och övriga immateriella tillgångar uppfattas som primära verktyg för att 

skapa konkurrensfördelar (Teece, 1998; Lev, 2001). Eftersom de immateriella tillgångarna 

kontinuerligt ökat i betydande omfattning har det, enligt Skinner (2008), tillkommit fler 

åsikter som kräver ett mer omfattande regelverk för den externa redovisningen, där tillgångar 

som varumärken, kundrelationer och patent kan tas upp i balansräkningen. Lev (2001) är ett 

exempel på en av de forskare som ställt högre krav på standardsättare för ett nytt regelverk 

där immateriella tillgångar får lika stort utrymme i redovisningen som materiella tillgångar. 

IASB (International Accounting Standards Board) är en internationell organisation som 

arbetar med att sätta redovisningsstandarder, och de har responderat på dessa krav genom ett 

flertal olika ändringar i standarder genom åren. Bland annat har specifika riktlinjer införts för 

redovisningen av den immateriella tillgångsposten goodwill. Enligt IAS 38 – Intangible assets 

och IFRS 3 – Business combinations får goodwill redovisas i balansräkningen om det 

införskaffats genom ett företagsförvärv (IASB, 2013a; IASB, 2013b). Att skriva upp internt 

genererad goodwill i balansräkningen är dock inte tillåtet enligt dessa standarder (IASB, 

2013a; IASB, 2013b). Andra internt genererade immateriella tillgångar kan däremot redovisas 

om ett flertal olika kriterier är uppfyllda. Framförallt ska företag kunna fastställa dessa 

tillgångars kostnader och framtida ekonomiska fördelar som de kan bidra med till 

organisationen. På grund av detta har man inom IAS 38 fastställt att internt genererade 

tillgångar som genomgår en forskningsfas inte kan skrivas upp i en balansräkning (IASB 

2013b). Det är endast när dessa tillgångar är inne i en utvecklingsfas som detta är möjligt. I en 

utvecklingsfas ska det bland annat tydligt framgå huruvida en organisation kan använda sig av 

den immateriella tillgången för att uppnå framtida ekonomiska fördelar (IASB, 2013b). 

Samtidigt ställs det andra specifika krav på internt upparbetade immateriella tillgångar för att 

de ska kunna kapitaliseras i en balansräkning. Enligt IAS 38 ska en internt upparbetad 

immateriell resurs bland annat vara identifierbar (IASB, 2013b). Dessutom ska det kunna 
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uppvisas att ett företag har kontroll över den immateriella resursen, vilket innebär att de kan 

bevisa att fördelar uppnås med resursinnehavet samtidigt som de begränsar för andra att 

uppnå samma fördelar. 

1.2 Problemformulering 

De omfattande och restriktiva reglerna för en redovisning av internt genererade immateriella 

tillgångar kan antas leda till en situation där vissa företag i mindre utsträckning avspeglar en 

korrekt bild av sin finansiella ställning. Enligt IASB:s föreställningsram är relevanta 

värderingar och trovärdiga framställningar två fundamentala principer som ska uppnås inom 

den externa redovisningen (IASB, 2010). Om företag med en hög andel internt upparbetade 

immateriella tillgångar inte får redovisa majoriteten av sitt resursinnehav kan det anses att 

relevansen har skadats i deras finansiella rapporter, eftersom det utgör ett svagare 

beslutsunderlag där samtliga tillgångar inte redovisas. Att trovärdigt redovisa ett immateriellt 

resursinnehav är dock en svår målsättning att uppnå, på grund av att immateriella tillgångar är 

så diffusa till sin karaktär. Denna diffusa karaktär speglas i att immateriella tillgångar inte är 

separerbara, till skillnad från andra resurser, då deras funktion och bidragande verkan är tätt 

hopknutna till de organisationer som använder sig av dem (Penman, 2009). På grund av detta 

går det inte heller att betrakta immateriella tillgångar som isolerade föremål tillgängliga att 

omsättas på en reguljär marknad, vilket komplicerar omständigheterna att fastställa ett värde 

genom en jämförande analys (Penman, 2009). Utifrån dessa omständigheter kan immateriella 

tillgångars tillvaro i redovisningen ifrågasättas, framförallt om man förespråkar konservativa 

redovisningsprinciper med tillförlitligt redovisade värden och resursinnehav (Watts, 2003a).  

Andra forskare menar dock att immateriella tillgångar är nödvändiga att redovisa i finansiella 

rapporter, eftersom det reflekterar en sanningsenlig och relevant bild om det sammanlagda 

resursinnehavet. Enligt Lev et al. (2009) tenderar företag med höga utgifter i immateriella 

investeringar generera överavkastningar kontinuerligt under en framtida period på fem år, 

vilket tyder på att en kapitalisering av sådana utgifter kan spegla en mer relevant bild av dessa 

företags finansiella ställning. Lev (2008) menar även att dessa typer av företag tenderar att 

bistås med högre finansiering först när effekten av investeringarna urskiljs i företagens 

resultat, vilket tyder på att en utebliven kapitalisering av immateriella tillgångar 

undangömmer information som anses vara viktig för intressenter på kapitalmarknaden. 

Genom att redovisa för investeringarna som immateriella tillgångar i en balansräkning kan 

samtliga intressenter erhålla tidigare information om framtida överavkastningar, vilket utgör 

ett tydligare beslutsunderlag (Lev, 2008). Skinner (2008) menar däremot att denna teori inte 
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stämmer. Han framhåller ett antal olika företag inom teknologibranschen som inte haft några 

problem att erhålla finansiella medel, trots att deras hypotetiskt omfattande innehav av 

immateriella tillgångar inte får tas upp i balansräkningen (Skinner, 2008). Dessutom finns det 

skilda meningar kring lämpligheten att kapitalisera immateriella tillgångar för att uppnå 

värderelevans. Penman (2009) menar att värdet av immateriella tillgångar endast kan mätas i 

dess nyttjandevärde, eftersom tillgångarna till sin karaktär är tätt ihopknutna till 

organisationer och inte kan användas till försäljning på en marknad. Penman (2009) anser 

därför att en redovisning av immateriella tillgångar inte behövs, eftersom värdet av 

tillgångarna indirekt går att utläsa från ett företags resultaträkning (Penman, 2009). 

Avvägningen mellan relevans och trovärdighet i finansiella rapporter är högst applicerbar på 

den fortgående diskussionen om lämpligheten i att kapitalisera immateriella tillgångar i 

redovisningen. IASB:s standarder IAS 38 och IFRS 3 har relativt inkonsekventa regler, där en 

större möjlighet till kapitalisering finns för externt förvärvade immateriella tillgångar. 

Förespråkarna för en kapitalisering, som Lev (2001), bör möjligen anse att IASB borde lätta 

på de restriktiva reglerna för att redovisa internt upparbetade immateriella tillgångar. 

Samtidigt kan det antas att förespråkarna av konservativa redovisningsprinciper föredrar mer 

restriktiva standarder där immateriella tillgångar endast kan kapitaliseras i begränsad 

utsträckning. Då olika ställningstaganden kan urskiljas bör det först utvärderas hur den 

nuvarande kapitaliseringen uppnår sitt huvudsakliga syfte, om det bidrar med ökad relevans i 

finansiella rapporter. Framförallt kan frågor ställas om en analys från resultaträkningen så 

som Penman (2009) förespråkar uppnår samma syfte, eftersom denna metod inte äventyrar 

redovisningens trovärdighet i samma utsträckning. Om en analys från resultaträkningen 

uppnår syftet i högre utsträckning än en kapitalisering kan immateriella tillgångars tillvaro i 

redovisningen ifrågasättas. Detta eftersom kapitaliseringen då inte bidrar med en nödvändigt 

ökad grad av relevans, samtidigt som det anses underminera den trovärdiga framställningen. 

Utifrån detta resonemang har följande forskningsfråga utvecklats: 

Hur stort är behovet att kapitalisera immateriella tillgångar för att uppnå ökad relevans i 

redovisningen? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera den uppnådda värderelevansen vid redovisning av 

immateriella tillgångar enligt dagens standarder. Ytterligare syftar studien till att undersöka 

om alternativa tillvägagångssätt kan utläsa företags immateriella resursinnehav för att uppnå 

samma grad av värderelevans utan att underminera trovärdiga framställningar. Genom detta 

indikeras hur framtida standarder kring redovisningen av immateriella tillgångar kan 

utformas, för att på ett optimalt sätt uppfylla de fundamentala principer som manifesterats i 

IASB:s föreställningsram.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 IASB:s föreställningsram 

IASB (International Accounting Standards Board) är en organisation som ansvarar för att 

sätta standarder för den externa redovisningen världen över. Som en del i sin verksamhet har 

en föreställningsram utformats vilken går under benämningen Conceptual Framework for 

Financial Reporting. Den huvudsakliga funktionen med föreställningsramen är att 

manifestera de fundamentala principer som ska utgöra en grundpelare för ett framtida 

utvecklande av standarder (Melville, 2014). I kapitel 3 inom IASB:s föreställningsram har ett 

helt avsnitt tillägnats till de kvalitativa egenskaper som bör tas hänsyn till i utformandet av 

standarder och i rapporteringen av finansiell data. De kvalitativa egenskaperna som fastställts 

vara de mest fundamentala är: relevans och trovärdig framställning (IASB, 2010). Utöver det 

framhävs jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och begriplighet som fyra andra viktiga 

principer att ta hänsyn till (IASB, 2010). Den kvalitativa egenskap som främst anses beröra 

denna studie är relevans, och en djupare beskrivning av denna princip kommer presenteras i 

nästföljande avsnitt. Innan dess kommer en beskrivning om verifierbarhet och trovärdig 

framställning presenteras, eftersom det anses vara två kvalitativa värden med ett motstridigt 

förhållande till relevansen som princip. Detta motstridiga förhållande belyses som tydligast i 

diskussionen om konservativ redovisning, och den diskussionen återkommer senare i 

avsnittet. 

2.1.1 Trovärdig framställning 

Enligt ramverket är en finansiell rapport trovärdigt framställd om den är fullständig, neutral 

och helt frigjord från felaktigheter. IASB uttrycker att en maximalt uppnådd nivå av dessa tre 

faktorer är en svår målsättning att sträva efter, och därför bör inte standarder utformas med 

intentionen att uppnå perfekta omständigheter där samtliga faktorer uppnås fullt ut. Istället ska 

IASB verka för att på det bästa sätt som är möjligt uppfylla dessa tre kriterier i utformandet av 

redovisningsstandarder. (IASB, 2010) 

I punkt QC 13 inom begreppsramen uttrycks de kriterier som ska vara uppfyllda för att en 

rapport kan anses vara fullständig. Här anses en finansiell rapport vara fullständig om den 

förser dess läsare med all nödvändig information om vad redovisningen beskriver och 

förklarar. Den typen av information kan exempelvis vara att förklara karaktären av samtliga 

tillgångar, tillgångarnas numeriska värde, och dessutom vilken redovisningsmetod som har 

använts för att beräkna det numeriska värdet. (IASB, 2010) 
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I nästföljande punkt, QC 14, följer förklaringen om hur en finansiell rapport bör vara 

utformad för att ha en neutral karaktär. Det grundläggande kravet för neutralitet är att en 

rapport ska vara opartiskt utformad och opartiskt framställd för allmänheten. För att uppnå 

opartiskhet ska en rapport vara fri från sådan manipulation som kan anses ge fördelar eller 

nackdelar i den respons man får av samtliga intressenter som använder sig av rapporten. 

(IASB, 2010) 

2.1.2 Verifierbarhet 

Verifierad information är enligt begreppsramen sådan information som har fastställts 

reflektera en trovärdig bild av de ekonomiska företeelser en rapporterande enhet har 

genomgått som en konsekvens av den bedrivna verksamheten. Är den redovisade 

informationen verifierbar så innebär det att ett flertal olika observatörer ömsesidigt kan enas 

om att informationen är en trovärdig framställning om de affärsmässiga händelser en enhet 

varit del av. (IASB, 2010) 

2.1.3 Relevans 

Enligt föreställningsramen ska finansiell information anses vara relevant om den kan utgöra 

en skillnad i beslutsfattandet för de parter som använder sig av den externa redovisningen. För 

detta ändamål krävs det att informationen har ett värde som kan anses vara prediktivt eller 

bekräftande till sin natur. Redovisade värden ska anses vara prediktiva om de kan användas 

av berörda parter för att approximativt förutsäga framtida utfall och resultat hos rapporterande 

enheter. Till skillnad från det prediktiva värdet så är ett bekräftande värde något som 

avspeglar det förgångna istället för det framtida. Enligt föreställningsramen så är värden 

bekräftande om de bidrar med en tydlig återkoppling om utvärderingar och beslut som 

genomförts av rapporterande enheter i ett tidigare skede. (IASB, 2010) 

Inom begreppsramen uttrycks att det finns ett tydligt sammanhang mellan prediktiva och 

bekräftande värden, och att det sällan förekommer att finansiella rapporter endast har en av 

dessa beskaffenheter. I punkt QC10 inom begreppsramen förtydligas detta resonemang med 

ett exempel hur man kan analysera rapporterade intäkter. Här menas det att tidigare 

intäktsprognostiseringar och intäktsströmningar kan användas tillsammans med rapporterade 

intäkter för att anta framtida förväntade utfall. Intäkter som exponerats i en finansiell rapport 

anses alltså reflektera ett bilateralt förhållande, eftersom det kan användas för att både förutse 

framtida händelser och utvärdera tidigare utformade prognoser. (IASB, 2010) 
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2.2 Konservativ redovisning 

IASB:s föreställningsram framhäver relevans och trovärdig framställning som två 

fundamentala kvalitativa värden som ska uppnås i den externa redovisningen. Huruvida dessa 

kvalitativa värden uppnås i redovisningen beror på den redovisningsprincip som tillämpas av 

företag själva, och i många fall har det ansetts att dessa två kvalitativa värden har ett 

motstridigt förhållande till varandra. En redovisningsprincip som länge präglat finansiella 

rapporter är konservativ redovisning. Basu (1997) hävdar att idén om konservativ redovisning 

har varit aktuell ända sedan 1500-talet i medeltidens Europa. Själva idén om konservativ 

redovisning kan bäst beskrivas med ordspråket: ”anticipate no profits, but anticipate all 

losses” (Watts, 2003a, s 208). Konservativ redovisning kan urskiljas inom 

redovisningstekniken historical cost accounting, där man inte redovisar för orealiserade 

vinster och förutser alla förluster genom planenliga avskrivningar (Barlev & Haddad, 2003). 

Modernare redovisningsmetoder som redovisning till verkligt värde och redovisning av 

immateriella tillgångar anses av en del forskare gå emot den konservativa principen eftersom 

det bidrar till finansiella rapporter som inte kan anses vara trovärdigt framställda (Watts, 

2003a; Laux & Leuz, 2009).  

2.2.1 Verifierbarhet och trovärdig framställning 

Watts (2003a) anser att trovärdighet är det kvalitativa värde som präglas mest av den 

konservativa principen, eftersom det finns tydligare krav på verifierbarheten i det som 

redovisas i finansiella rapporter. Verifierbarheten har inom dessa principer en asymmetrisk 

utformning, eftersom det finns större krav på verifikation av intäkter än utgifter (Watts, 

2003a). Författaren hävdar att detta asymmetriska verifikationsförhållande utgör själva 

definitionen av konservatism. En högre grad av asymmetri innebär en högre grad av 

konservatism (Watts, 2003a). De tydligare verifikationskraven på intäkter kan avspeglas i de 

obefintliga möjligheterna att redovisa orealiserade vinster, vilket skulle kunna göras genom 

att låta tillgångars bokförda värden kontinuerligt avspegla deras marknadsvärden (Laux & 

Leuz, 2009). Ett flertal forskare anser att de asymmetriska verifikationskraven behåller den 

trovärdiga framställningen, eftersom det motverkar manipulativa redovisningsmetoder och 

således bibehåller neutrala rapporter. Genom asymmetrisk verifiering kan det tolkas som att 

dessa typer av problem motverkas genom att styra redovisningen till att urskilja den minst 

optimistiska uppskattningen om framtiden, eftersom det blir svårare att redovisa för positiva 

värden i redovisningen samtidigt som det blir svårare att skjuta upp redovisningen av negativa 

värden (Basu, 1997). 
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2.2.2 Relevans  

De åtskiljande verifikationskraven på vinster och förluster har bemötts med blandad kritik 

från olika forskare. Barlev & Haddad (2003) anser att den konservativa metoden att redovisa 

till anskaffningsvärde underminerar relevansen i de finansiella rapporterna, eftersom 

verifikationen av intäkter är så omfattande och restriktiva. Under dessa konservativa 

omständigheter anser de att tillgångarnas värde undervärderas och skuldernas värde 

övervärderas, och således kommer det bokförda värdet av ett företag vara väsentligt mindre 

än dess marknadsvärde (Barlev & Haddad, 2003). Detta förhållande mellan bokfört värde och 

marknadsvärde undersöks ofta genom kalkyleringen book-to-market value, och resultatet från 

denna kalkylering kan anses illustrera graden av konservativa principer inom ett företags 

redovisning (Watts, 2003b). Beräkningen utförs genom att dividera ett företags bokförda 

värde med dess marknadsvärde, och en kvot med ett lågt decimalvärde mellan noll till ett 

tyder på förekomsten av konservatism, eftersom det signalerar att företags bokförda värden 

innehar låga värden i förhållande till marknadsvärdet (Watts, 2003b). Redovisning till verkligt 

värde är ett exempel på en mindre konservativ princip där tillgångarnas värde jämt och 

ständigt redovisas till deras marknadsvärden. Denna metod förespråkas av Barlev & Haddad 

(2003) eftersom marknadsvärdena ger en mer relevant återspegling av företagens bedrivna 

verksamhet, till skillnad från konservativa principer där tillgångarnas värden bibehåller 

förlegade värden baserade på köpeskillingen betalad vid tidpunkten då tillgången förvärvades. 

Själva definitionen av relevans enligt IASB:s föreställningsram är sådana rapporter som kan 

göra skillnad i intressenters beslutsfattande, och kontentan från Barlev & Haddads (2003) 

resonemang är att finansiella rapporter utgör ett svagt beslutsunderlag om det inte förhåller sig 

till det verkliga värdet av företaget som uppfattas av investerare på marknaden. Denna 

uppfattning delas även av Wyatt (2008), vilket förtydligas med citatet: ”Information is value-

relevant when it is associated with investors’ valuation of the firm as reflected in the firm’s 

stock price” (Wyatt, 2008, s 217).  

2.3 Immateriella tillgångar 

2.3.1 Nuvarande redovisningsstandarder 

Definitionen av immateriella tillgångar är enligt IAS 38: ”…en identifierbar, icke-monetär 

tillgång utan fysisk form…” (IASB, 2013b, s 6).  

IAS 38 innehåller ett flertal olika kriterier om vad som krävs för att ett immateriellt 

resursinnehav korrekt ska kunna klassificeras som en immateriell tillgång. Ett krav är att den 
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immateriella resursen kunna ses som en tillgång till att börja med (IASB, 2013b). Det innebär 

exempelvis att forskning som har bedrivits också ska resultera i en produkt för att företaget 

ska få ta upp det som en tillgång i en balansräkning (IASB, 2013b). För att kunna klassificera 

en resurs som en tillgång måste ett företag kunna uppvisa kontroll över resursen och kunna 

fastställa dess framtida ekonomiska nytta (IASB, 2013b). Kravet på att bevisa framtida 

ekonomisk nytta innebär att det ska kunna bevisas att resursen ger företaget en ökad vinst från 

försäljning, eller att det innebär en kostnadsbesparing (IASB, 2013b). Kravet på att uppvisa 

kontroll innebär att företaget ska kunna säkerställa att de får framtida ekonomiska fördelar 

och att de dessutom begränsar möjligheten för andra att få dessa fördelar (IASB, 2013b). 

Melville (2014) menar att båda dessa kriterier är svåra att uppnå för ett immateriellt 

resursinnehav. 

Andra viktiga punkter i IAS 38 är kravet på att en immateriell tillgång ska vara utan fysisk 

form (IASB, 2013b), vilket är en egenskap exempelvis patent, copyrights och mjukvara till 

datorer uppfyller. Dessutom ska den vara icke-monetär (IASB, 2013b), vilket innebär att det 

inte innefattar pengar eller andra finansiella tillgångar som obligationer. Vidare ska den 

immateriella tillgången vara identifierbar. Detta krav på identifierbarhet är ett sätt att 

säkerställa att den immateriella tillgången kan urskiljas från goodwill-posterna (Melville, 

2014; IASB, 2013b). Goodwill kan anses ha en reguljär särställning gentemot andra 

immateriella tillgångar, eftersom de omfattas av andra typer av regleringar som är tydligare 

och koncisa i sin utformning. Inom IFRS 3 fastställs att goodwill endast kan tas upp i en 

balansräkning i samband med företagsförvärv, vilket innebär att organisationers internt 

upparbetade goodwill inte är tillåten att inkludera i redovisningen (IASB, 2013a). Värdet av 

goodwill fastställs enbart utifrån det förvärvspris som överstiger värdet av samtliga 

identifierade tillgångar hos det förvärvade företaget (IASB, 2013a). Vad goodwill avser att 

reflektera är den framtida ekonomiska nytta som kommer uppnås av de identifierade 

tillgångar som erhållits genom företagsförvärvet (IASB; 2013b). 

Till skillnad från goodwill så kan andra typer av immateriella tillgångar som är internt 

upparbetade redovisas i en balansräkning (IASB, 2013b). Däremot finns ett flertal olika 

omständigheter som måste vara uppfyllda för att det ska kunna ske. Förutom kraven på 

kontroll, identifierbarhet, framtida ekonomisk nytta och att tillgången ska vara utan fysisk 

form finns det ytterligare förhållanden som måste vara uppfyllda innan internt genererade 

immateriella tillgångar kan redovisas i en balansräkning. Framförallt måste det bevisas att en 

immateriell resurs uppstått i en utvecklingsfas snarare än en forskningsfas (IASB, 2013b). I en 
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utvecklingsfas ska det tydligt framgå hur ett företag kan använda eller sälja den immateriella 

resursen, och hur stor kostnaden var för företaget när man utvecklade resursen under själva 

utvecklingsfasen (IASB, 2013b). 

2.3.2 Kapitalisering av immateriella tillgångar 

Ur redovisningsstandarderna IAS 38 och IFRS 3 går det att urskilja åtskiljande bestämmelser 

för när en immateriell resurs ska kunna kapitaliseras i en balansräkning. Om dessa standarder 

följer den konservativa redovisningsprincipen är svårt att fastställa, eftersom det ställs olika 

krav på verifiering. Verifikationskraven för immateriella tillgångar särskiljer sig beroende på 

om de är införskaffade internt eller externt, där högre verifikationskrav ställs på internt 

upparbetade immateriella tillgångar. Oavsett ståndpunkt anses det strida mot den konservativa 

principen att kapitalisera immateriella tillgångar i en balansräkning, eftersom de till sin 

naturliga utformning är för svåra att verifiera en existens och ett värde på (Watts, 2003a). Lev 

(2001) menar däremot att en kapitalisering av immateriella tillgångar är nödvändigt för att få 

fram en så sanningsenlig och relevant återspegling som möjligt i balansräkningen. Lev (2001) 

påvisar det delvis genom den ökade diskrepansen mellan marknadsvärden och bokförda 

värden som kontinuerligt pågått i takt med tiden, vilket tyder på att de konservativa 

redovisningsmetoderna har tappat sin förmåga att säkerställa relevanta värderingar. Som 

exempel visar Lev (2001) på att marknadsvärdet för de 500 största amerikanska börsbolagen 

var sju gånger högre än det bokförda värdet vid millenniumskiftet, och denna diskrepans 

ökade kraftigt från 80-talet och framåt.  

Lev (2001) presenterar ytterligare bevis på irrelevansen med konservativ redovisning, och hur 

det har tagit sig uttryck på olika sätt. Enligt Lev (2001) finns det bevis för att företag med 

höga utgifter i forskning och utveckling har haft det svårare att finansiera sin verksamhet med 

hjälp av externa investerare, vilket tyder på att intressenter missuppfattar dessa företags 

prediktiva värde. Dessutom har det, enligt Lev (2001), visat sig att dessa företag har betydligt 

högre avkastningskrav i förhållande till andra aktörer, vilket ytterligare tyder på att investerare 

missuppfattar det prediktiva värdet och antar sämre förväntade utfall i relativitet till andra 

bolag. Lev et al. (2009) har i sin studie visat att företag som antas ha höga värden av 

immateriella tillgångar genererar överavkastningar över en framtida period på fem år. 

Kontentan från denna undersökning visar att de historiska bekräftande värdena inte räcker till 

för att utläsa framtida utfall, och således styrks Levs (2001) teori om att en redovisning av 

immateriella tillgångar krävs för att anta det prediktiva värdet som är så signifikant för att 

uppnå relevans i redovisningen.   
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Diskussionen om lämpligheten i att redovisa immateriella tillgångar kan härledas till 

diskussionen om konservativ redovisning, och huruvida man främst bör eftersträva trovärdig 

framställning eller relevans vid värderingen av tillgångar. En redovisning av immateriella 

tillgångar anses vara förenligt med hög risk och bristande trovärdighet, eftersom dessa 

tillgångars värden i princip upphör att existera vid en eventuell utmätning eller konkurs, och 

således kan exempelvis fordringsägare gå miste om sitt ursprungliga utlånade kapital 

(Holthausen & Watts, 2001). Denna syn delas även av Wyatt (2008) som menar att 

immateriella tillgångar till sin natur är för diffusa för att kunna verifiera ett tillräckligt 

trovärdigt värde, och därför tillför en rapportering av immateriella tillgångar en generell brist 

på trovärdigheten i en organisations redovisning. Genom att behålla konservativa principer i 

redovisningen kommer en kapitalisering av immateriella tillgångar således undvikas, vilket i 

sin tur försäkrar trovärdigheten i redovisningen på bekostnaden av relevans (Skinner, 2008).  

2.4 Värdering utifrån resultaträkningen 

Skinner (2008) & Penman (2009) är av åsikten att en redovisning av immateriella tillgångar 

inte är strävbart. Framförallt för att det är för svårt att urskilja något direkt värde på 

immateriella tillgångar, eftersom det är tillgångar utan någon direkt fysisk substans som inte 

går att jämföra på ett trovärdigt sätt. Skinner poängterar detta med citatet:”Many intangibles 

are not separate, saleable, or discrete items. As such, their value is intrinsically tied to the 

residual value of the firm” (Skinner, 2008, s 203). Med residual value, det vill säga 

residualvärdet, menar Skinner (2008) det resterande värde av ett företag som inte går att utläsa 

från de verifierade tillgångarna i en balansräkning. Istället kan detta resterande värde utläsas 

genom det utfall som uppnås genom det interrelaterade användandet av bolagets resurser 

(Skinner, 2008). Denna syn delas av Penman (2009) som menar att det faktiska värdet på 

immateriella tillgångar beror på hur företag väljer att använda sig av sina resurser gemensamt 

som en del av sin strategi. Han menar därför att själva värdet på ett företags immateriella 

tillgångar direkt går att utläsa ur resultaträkningen, eftersom det är ett mått på hur företaget 

använt sig av sig av sitt omfång av immateriella tillgångar för att uppnå avkastning på sina 

totala resurser (Penman, 2009).  

2.4.1 Residual income valuation 

Det finns ett flertal olika modeller för värdering av företag genom residual income, och 

framförallt är det denna metod som förespråkas av Penman (2009) för värderingen av företag 

genom resultaträkningen. Med residual income, eller residualinkomst, menas den inkomst 
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som till sitt belopp överstiger den förväntade avkastningen till aktieägare på företagets egna 

kapital. Penman (2009) beskriver detta förhållande matematiskt enligt följande: 

                           

Faktorn   står för det procentuella avkastningskravet på det egna kapitalet, och multipliceras 

detta med det bokförda värdet av eget kapital ges det förväntade utflödet från företaget i form 

av utdelningar. Så länge periodresultatet överstiger det förväntade utflödet av eget kapital 

kommer ett företags verksamheter genererat positiva residualinkomster, och således kommer 

företagets kapitalstock ha expanderat till nästkommande period. Utifrån den information som 

finns om periodresultat och avkastningskrav kan modeller utvecklas för att förutse det 

generella värdet på ett företag och dess framtida kapitalmängd som kan överföras till 

aktieägarna. Penman (2009), Skogsvik (2002), Nissim & Penman (2008) och Ohlson (1995) 

är ett antal författare som framhävt olika modeller för värdering av företag utifrån 

informationen om residual income. Penman (2009) menar att denna typ av värderingsanalys 

väger upp för de dolda värden som uppstår i redovisningen genom konservativa metoder. 

Genom att kombinera information från balansräkningen och resultaträkningen kan man 

återspegla ett värde som approximativt stämmer överens med det värde som återges på 

marknaden, och således behövs inte ett frångående av konservativa redovisningsprinciper 

(Penman, 2009). 

2.5 Kritisk genomgång av teori och litteratur 

Watts (2003a) allmänna syn är att graden av verifierbarhet i redovisningen är direkt 

avgörande för hur trovärdigt framställd en finansiell rapport kan anses vara. Denna koppling 

mellan verifierbarhet och trovärdig framställning har dock ifrågasatts av bland annat Maines 

& Wahlen (2006), som menar att graden av konsensus mellan individers bedömningar 

(verifierbarheten) inte nödvändigtvis är ett lämpligt mått på huruvida en finansiell rapport är 

trovärdigt framställd. Dessutom ifrågasätter Maines & Wahlen (2006) om det finns en klar 

skiljelinje mellan relevans och trovärdig framställning. Författarna menar snarare att dessa två 

begrepp är interrelaterade, att en finansiell rapports grad av trovärdighet påverkar marknadens 

värdering och med det redovisningens relevans (Maines & Wahlen, 2006). Denna syn följer 

logiken att redovisningen kan ha en direkt påverkan på företagets uppfattade verkliga värde, 

och att marknadsvärdet inte nödvändigtvis bör ses som ett verkligt värde av företag eftersom 

det kan påverkas av utomliggande omständigheter.  
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Denna syn på redovisningens sociala natur ifrågasätter även principen om relevans. Barlev & 

Haddad (2003) och Wyatt (2008) hävdar att relevans uppnås när redovisningen reflekterar det 

verkliga värdet på marknaden, eftersom det utgör en mer sanningsenlig bild som tjänar 

intressenters beslutsfattande. Om redovisningen även kan påverka marknadens värdering kan 

det dock ifrågasättas om marknadens värdering är en oberoende och korrekt återspegling av 

företagets verkliga värde. Hines (1991) ifrågasätter hela konceptet om att en objektiv sanning 

går att återfinna i ekonomiska omständigheter, då en värdering baseras på subjektiva 

bedömningar utifrån sociala konstruktioner. En ostridig sanning om ett verkligt värde går 

därför inte att utläsas från någon värdering enligt Hines (1991), eftersom det beror på 

personliga åsikter och bedömningar.   

2.6 Sammanfattning av teori och presentation av hypotes 

Relevans och trovärdig framställning är två fundamentala principer som, enligt IASB:s 

föreställningsram, ska präglas i den externa redovisningen. Enligt forskningen finns det ett 

motsatsförhållande mellan dessa två värden, och det värde som främjas mest beror på den 

redovisningsmetodik som används av företagen själva. En konservativ redovisningsmetod 

främjar trovärdighet på bekostnad av relevans, eftersom det finns ett större krav på verifiering 

av intäkter och resurser än utgifter. Det anses således gå emot den konservativa principen att 

kapitalisera immateriella tillgångar i en balansräkning, eftersom dessa tillgångars existens och 

värde inom företag anses vara svåra att verifiera. En kapitalisering av immateriella tillgångar 

anses dock främja relevansen i redovisningen, eftersom det täpper till diskrepansen (det dolda 

värdet) mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet som uppstår av konservativa 

redovisningsprinciper.  
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Figur 1 - Konsekvensen av konservativ redovisning 
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Det finns dock skilda meningar i hur det dolda värdet, som uppstår av att utelämna 

immateriella tillgångar från redovisningen, bör utläsas för att öka graden av relevans. Penman 

(2009) och Skinner (2008) anser att den uteblivna redovisningen av immateriella tillgångar 

kan utläsas av företagets resultat, eftersom de immateriella tillgångarnas värde avgörs av det 

slutgiltiga utfallet i företagets interrelaterade användande av dess materiella resurser. Lev 

(2001) anser däremot att en redovisning av immateriella tillgångar krävs för att täppa till det 

dolda värdet och reflektera en redovisning som stämmer överens med det verkliga värdet som 

fastställs av marknaden.  

Figur 2 - Utläsandet av det dolda värdet 

 

Med utgångspunkt från figur 2 finns det olika synsätt på hur man utläser det dolda värdet från 

konservativa redovisningsmetoder och stärker relevansen i finansiella rapporter. Utifrån dessa 

skilda meningar har följande nollhypotes utformats för undersökningen: 

 

                                                                              

                                                                                  

Utläses från 
resultaträkningen 

•Penman (2009) 

•Skinner (2008) 

Utläses genom 
redovisning av 
immateriella 

tillgångar 

•Lev (2001) 

Dolda värden i  

balansräkningen 



   

15 
 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie är att utvärdera den uppnådda värderelevansen vid redovisning av 

immateriella tillgångar har en stor mängd data behövts samlas in för att behandla samtliga 

företag i urvalet. Kvantitativ metod har valts för studien då datainsamlingens omfattning är 

relativt stor vilket gör att den kvantitativa undersökningsmetoden kan ses som mest lämplig 

(Eliasson, 2006). 

3.2 Urval 

Studiens urval är begränsad till den svenska aktiemarknaden år 2012 och består av bolagen på 

Nasdaq OMX Nordic Stockholm (OMXS). Detta är listan som vardagligt brukar benämnas 

som Stockholmsbörsen, och den innehåller de tre storlekssegmenten Large Cap, Mid Cap och 

Small Cap. OMXS är ett urval som fungerar väl med denna studies syfte då undersökningen 

har gjorts på svenska företags redovisning. Detta index inkluderar en majoritet av de svenska 

noterade bolagen och innehåller en god variation av branscher och företagsstorlekar. 

Anledningen till att 2012 har valt som år är för att det är den senaste perioden där data funnits 

tillgängliga för hela OMXS vid tidpunkten för studiens datainsamlande. En tidigare vald 

period för undersökningen skulle därför kunna ses som mindre rättvisande, då den inte speglar 

det aktuella läget i företagens finansiella rapporter i lika stor utsträckning. Den svenska 

marknaden har valts då nödvändiga data funnits tillgängliga för denna marknad, samtidigt 

som den regleras av IAS 38 till skillnad från exempelvis den amerikanska marknaden. 

Anledningen till att ett urval på svenska företag har gjorts, istället för ett urval med företag 

från flera andra europeiska länder, är för att det kan finnas olika tolkningar av standarder 

vilket innebär skillnader i redovisningen mellan olika länder. Generaliserbarheten för studien 

kan anses minska till följd av detta, medan undersökningens resultat får ökad reliabilitet. 

Dessutom minskar risken för fel i hämtad data, exempelvis i form av data angivna i olika 

valutor. 

Utifrån det ursprungliga urvalet på 253 observerade bolag har även två typer av bortfall gjorts 

i studien. Det första bortfallet består av att företag ur vissa branscher har exkluderats från 

undersökningen. Dessa bolag är fastighetsbolag, finans- och investmentbolag och gas- och 

oljebolag. Orsaken till denna exkludering är att dessa bolag har en mer komplex 

kapitalstruktur, vilket förhindrar möjligheten att göra en jämförelse med övriga bolag på 

Stockholmsbörsen utan att undersökningens resultat förvrängs. Som mall för 



   

16 
 

branschindelningen av företag har den så kallade GICS-indelningen använts. Denna 

världsomspännande standard (Global Industry Classification Standard) gällande 

branschindelning är den indelning som idag används för de noterade bolagen på OMXS 

(OMX Stockholm Benchmark, 2005). Branschsmässigt har det ur den så kallade finans- och 

fastighetsgruppen totalt exkluderats 42 företag. Denna grupp har även delats in i de två mer 

beskrivande undergrupperna fastighet och finans/investment. Utöver det har även 

exkluderande gjorts av gas-/oljebolag, med ett bortfall på fem till antalet.  

Listade bolag på OMXS som har sitt huvudsäte utanför Sverige har också exkluderats på 

grund av skillnader i redovisningsreglerna. Detta är den andra typen av bortfall i studien och 

har gjorts för att erhålla ett urval som lyder under samma jurisdiktion avseende den externa 

redovisningen. Av den orsaken har totalt sex observationer exkluderats. 

I denna studie har företagsvärderingar gjorts på urvalet enligt RIV-modellen, för att jämföras 

med observationernas marknadsvärde. Ytterligare bortfall har därför skett då uppgifter om 

företags aktiepris eller antalet utestående aktier har saknats. Utan dessa har inte ett 

marknadsvärde kunnat utläsas, därav bortfallet. De observationer som har fått ett negativt 

värde enligt RIV-modellen har också exkluderats. Det beror på att ett negativt företagsvärde 

kan ses som orimligt, vilket förklaras ytterligare i avsnitt 3.5 om RIV-modellen. 

Därmed har ett bortfall skett, dels på grund av avsaknade data, och dels då medveten 

exkludering har gjorts för att få en sammanställd data som lämpar studien.  Det faktum att 

totalt 126 företag har uteslutits försvårar dock möjligheten att kunna dra generella slutsatser 

för studien. 

Table 1 - Bortfall av observationer för studien 

Bortfall Orsak  Antal 

 
Observerade företag på OMXS 253 

Bortfall 1 Uppfyller ej bransch-kravet 47 

 
Fastighet -20 

 
Finans/investment -22 

 
Gas/olja -5 

Bortfall 2 Ej svenska redovisningsregler 6 

Bortfall 3 Uppgift om aktiepris/antal utestående aktier saknas 6 

Bortfall 4 Negativt RIV-värde 67 

 
Totalt bortfall 126 

 
Återstående antal företag 127 
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3.3 Datainsamling 

Den information som har sammanställts till undersökningen består av så kallad sekundärdata. 

Detta innebär att datauppgifterna redan existerar och har samlats in av någon annan. (Edling 

& Hedström, 2003). Analysen görs då på befintligt material. En fördel med att använda 

sekundärdata är att det är mindre resurskrävande än att samla in all data på egen hand, vilket 

nämns av Saunders et. al (2009). Detta innebär att en större datamängd har kunnat samlas in 

till undersökningen. Vidare menar Saunders et. al (2009) att valet av sekundärdata ger en 

beständighet, då den till skillnad från egeninsamlad data är permanent och finns tillgänglig för 

allmänheten. Nackdelar med att använda sekundärdata är exempelvis avsaknaden att helt 

kunna kontrollera kvaliteten på det använda materialet, eller att tillgänglig data inte skulle 

vara objektivt framtagna (Saunders et. al 2009). Detta är kritik som väl kan appliceras på 

denna studie. 

För att få tillgång till företagsspecifik data på OMXS har dataprogrammet Thomson Reuters 

Datastream använts. Programmet innehåller en databas med finansiell information över flera 

av världens aktiemarknader. Där har aktuell data hämtats till undersökningen och därefter 

sammanställts i kalkylprogrammet Microsoft Excel. Trots att databasens finansiella 

information har hämtats från företagens egna årsredovisningar kan inga garantier ges att dessa 

sekundärdata är korrekt eller objektivt framställda (Saunders et. al 2009).  

3.4 RIV-modellen 

Som en central del för undersökningen har företagsvärderingar gjorts utifrån modellen om 

Residual income valuation (RIV-modellen) som ursprungligen utformades av Ohlson (1995). 

Sedan dess har ett antal olika varianter på denna modell presenterats. Den modell som har 

använts för denna studie är den standardiserade RIV-modellen som presenteras av bland annat 

Penman (2009) och Nissim & Penman (2008). Denna modell uttrycks enligt följande: 

                   
                            

   
 

       står för det beräknade värdet på eget kapital vid tidpunkt t, och det är detta värde 

modellen avser att beräkna.             står för det bokförda värdet av eget kapital vid 

tidpunkt t, och denna del beskriver den konservativa delen av värdet som finns uppskrivet i 

redovisningen. Den andra delen, 
                            

   
, uttrycker beräkningen av det 

dolda värdet som uppstår som en konsekvens av konservativa redovisningsmetoder. 
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          är företagets resultat under period t, och   är avkastningskravet (den förväntade 

avkastningen) i procent samtidigt som               är det bokförda värdet av eget kapital i 

perioden innan t. Beräkningen                              uttrycker 

residualinkomsten under period t, eftersom                    uttrycker det förväntade 

utflödet av eget kapital under period t i form av utdelningar, samtidigt som           

uttrycker det inflöde som antingen överstiger eller understiger det förväntade utflödet. Om 

          överstiger det förväntade utflödet så har företaget överstigit det generella 

avkastningskravet på börsen, vilket innebär en ökad kapitalstock och ökade möjligheter för 

högre avkastningar till aktieägare under kommande perioder. I nämnaren står   för den 

historiska tillväxten på residualinkomster i procent under tidigare skeden. En högre 

procentuell tillväxt innebär ett högre värde på residualinkomsten beräknad i täljaren, eftersom 

det procentuella avkastningskravet i nämnaren subtraheras med denna procentenhet. 

Nämnaren diskonterar flödet av residualinkomster enligt en oändlighetsformel, vilket innebär 

att man utgår från att det beräknade flödet i täljaren pågår till ett obestämt slutskede (Brealey 

et al, 2011). 

Penman (2009) utgår från att RIV-formeln kan beräkna ett korrekt värde på företag utifrån 

konservativa värden i balansräkningen tillsammans med inflöden från resultaträkningen. 

Således kan inte immateriella tillgångar inräknas i beräkningen av             och 

             . Därför kommer värdena på det egna kapitalet i variablerna beräknas enligt 

följande: 

                                                                     

På detta sätt beräknas värdet på det egna kapitalet utan immateriella tillgångar, vilket kan 

tolkas som det konservativa värdet på eget kapital. Om det finns ett nära samband mellan 

RIV-värdet och marknadsvärdet tyder det på att en analys utifrån konservativt redovisade 

värden från balans- och resultaträkningen räcker för att beräkna ett approximativt verkligt 

värde på företag. Jämförelsen följer logiken att marknadsvärdet är det verkliga värdet på 

företag som inte fullt ut redovisas i balansräkningen enligt konservativa principer. 

Marknadsvärdet för observationerna har beräknats enligt följande: 

                                                      

Värdena beräknade enligt RIV-modellen har utgått från finansiell data presenterad för 

räkenskapsåret 2012. För att dessa värden ska kunna utgöra ett tillräckligt jämförande objekt 
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bör marknadsvärdet också beräknas för samma period. Därför har stängningskursen och 

antalet aktier vid årsskiftet 2012 till 2013 använts vid beräkningen av marknadsvärdet.  

3.4.1 Uppskattningen av avkastningskrav och tillväxttakt  

För att kunna göra en uträkning enligt RIV-modellen krävs en uppskattning om 

avkastningskravet ( ) och den förväntade tillväxten på residualinkomster ( ). 

Avkastningskravet ( ) i den framarbetade modellen har uppskattats genom sekundärdata från 

andra källor. Den källa som använts för uppskattningen är revisionsbyrån PWC:s årliga 

rapporter om avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden, och i detta fall har 

avkastningskraven mellan år 2008-2012 analyserats och vägts ihop till ett genomsnitt (PWC, 

2012; PWC, 2011; PWC, 2010; PWC, 2009; PWC 2008). Genomsnittet avrundades till 8,25 

procent och har använts för samtliga observationer. 

Tillväxttakten ( ) har uppskattats genom att beräkna den tidigare årliga tillväxttakten för 

residualinkomster mellan åren 2008 och 2012. För att uppnå en viss beständighet i formeln 

har ett medelvärde beräknats från samtliga bolags årliga tillväxttakter och applicerats på 

samtliga observationer. Vid beräkningen av medelvärdet exkluderades ett fåtal extremvärden 

genom trimning på tre procent, då dessa observationers tillväxttakter inte kunde anses vara 

förenliga med resterande bolags. Medelvärdet uppskattades till fem procent, vilket innebär att 

diskonteringsfaktorn i RIV-formelns nämnare har uppgått till 3,25 procent.  

3.4.2 Exkluderingen av negativa värden 

Som tidigare redogjorts har de immateriella tillgångarna inte räknats med för respektive 

bolags egna kapital i RIV-modellen. Innebörden av detta blir att det justerade egna kapitalet 

kan få ett markant avvikande värde från det egna kapital som redovisas i bolagens 

balansräkningar. I vissa fall har det egna kapitalet antagit negativa värden, vilket följaktligen 

har givit negativa resultat beräknade utifrån RIV-modellen. Eftersom aktiekurser i princip 

aldrig består av negativa värden så kan ett negativt värde från RIV-modellen anses vara 

otillräckligt som ett jämförande objekt. Med utgångspunkt från detta resonemang har samtliga 

observationer med negativa värden exkluderats från den jämförande studien.  

3.5 Statistisk undersökning 

För att undersöka sambandet mellan RIV-värden och marknadsvärden har ett antal 

regressionsanalyser utförts. Regressionsanalyserna har genomförts i statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics 22 med de data som samlats in i Thomson Reuters Datastream. Sammanlagt 

har sex typer av regressionsanalyser genomförts, varav fem av dessa består av multipla 
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regressionsanalyser. Den multipla regressionsanalysen är en typ av undersökningsmetod som 

brukar användas när sambandet mellan en beroende variabel och två eller flera oberoende 

variabler är av intresse (Andersson et al, 2007). Detta skiljer sig från en enkel linjär 

regressionsanalys där endast sambandet mellan två variabler kontrolleras. I undersökningen 

har samtliga sex regressionsanalyser utförts på två urval. Först har regressioner utförts på det 

urval som redogjorts tidigare, vilket uppgår till 127 observationer. Detta är det primära 

urvalet. För att komplettera detta har samma regressionsanalyser utförts på de observationer 

med över 30 procent immateriella tillgångar i förhållande till balansomslutningen. Dessa 

observationer har kapitaliserat en större andel immateriella tillgångar i sin redovisning, och 

därför skapas en tydligare dimension för en jämförande analys mellan redovisningen och 

värderingen utifrån resultaträkningen. Som tidigare redogjorts anser Wyatt (2008) och Barlev 

& Haddad (2003) att relevans kan mätas i hur redovisade värden korrelerar med det värdet 

som angetts av marknaden. Därav har marknadsvärdet i slutet av år 2012 använts som 

beroende variabel för samtliga regressionsanalyser. 

3.5.1 Regressionsanalys 1  

I den första regressionsanalysen har observationernas värde beräknat enligt RIV-formeln 

använts som oberoende variabel. Syftet med denna analys är att undersöka sambandet mellan 

observationernas RIV-värde och deras verkliga värde som presenterats på marknaden. Denna 

regression kan uttryckas med formeln: 

MV= α + β1RIV + ε 

3.5.2 Regressionsanalys 2 

I den andra regressionsanalysen har RIV-formeln dissekerats till två delar och använts som 

två oberoende variabler. Syftet med detta tillvägagångssätt är att undersöka vilken del av 

RIV-formeln som kan förklara det tydligaste sambandet enligt den förstnämnda regressionen. 

Även för denna regression står observationernas marknadsvärde som beroende variabel. De 

två delarna som dissekerats ur RIV-formeln för denna regressionsanalys är den diskonterade 

residualinkomsten (
                            

   
 ), och det konservativa värdet på eget kapital 

(           ). Detta konservativa värde är observationernas egna kapital utan immateriella 

tillgångar inräknat. Som tidigare redogjorts uppstår diskrepans mellan företagets verkliga 

värde och dess bokförda värde så länge redovisningen sker enligt konservativa principer, och 

således bör ett relativt svagt samband uppvisas mellan det konservativa värdet på eget kapital 

(           ) och marknadsvärdet. Sambandet mellan den diskonterade residualinkomsten 
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och marknadsvärdet uppvisar även potentialen i att utläsa det dolda värdet som uppstår av 

konservativa principer genom resultaträkningen. Formeln för denna regression kan uttryckas 

enligt följande: 

MV = α + β1Residualinkomst + β2EKutanImm + ε 

3.5.3 Regressionsanalys 3 

I den tredje regressionsanalysen har kostnader för forskning och utveckling inkluderats, 

eftersom det indikerar hur marknaden påverkas av internt upparbetade immateriella tillgångar 

som nödvändigtvis inte tas upp i balansräkningen på grund av IAS 38. Utöver denna variabel 

har variablerna från den andra regressionsanalysen även inkluderats. Dessutom har två 

kontrollvariabler införts för att styrka sambandet från RIV-formeln presenterat i den andra 

regressionsanalysen. De kontrollvariabler som har använts är observationernas 

skuldsättningsgrad och direktavkastning. Skuldsättningsgraden innefattar kvoten för 

observationernas totala skulder dividerat med beloppet av deras egna kapital (Lönnqvist, 

2011), och illustrerar observationernas finansiella risk. En högre skuldsättningsgrad innebär 

en större risk för aktieägare, och ett tydligt negativt samband för denna variabel indikerar att 

marknadsvärdet inte enbart beror på resultatsambandet som presenteras i RIV-formeln. 

Slutligen har direktavkastning använts som en kontrollvariabel då denna indikerar påverkan 

av aktieägarnas direktavkastning på marknadsvärdet. Formeln för regressionen kan uttryckas 

enligt följande: 

MV = α + β1Residualinkomst + β2EKutanImm + β3Skuldsättningsgrad + β4Direktavk +  

β5F&U-kostnader + ε 

3.5.4 Regressionsanalys 4 

Den fjärde regressionsanalysen är utformad på samma sätt som den förstnämnda regressionen, 

med undantaget att observationernas redovisade egna kapital (utan att ha subtraherat 

immateriella tillgångar) har lagts till som oberoende variabel. Således undersöks indikationer 

på om redovisningen av immateriella tillgångar eller RIV-värdet starkast kan förklara ett 

samband med marknadsvärdet. Formeln för den fjärde regressionen uttrycks enligt följande: 

MV= α + β1RIV + β2EKmedMateriella + ε 

3.5.5 Regressionsanalys 5 

Den femte regressionsanalysen kan ses som en dissekering av den fjärde regressionsanalysen, 

där det undersöks hur den diskonterade residualinkomsten eller det redovisade beloppet av 
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immateriella tillgångar kan täcka upp observationernas dolda värden. Oberoende variabler för 

denna regression är det konservativa värdet av eget kapital, den diskonterade 

residualinkomsten och det redovisade värdet av immateriella tillgångar. Sambandet mellan 

marknadsvärdet och det konservativa värdet på eget kapital beskriver hur väl de konservativa 

principerna når upp till ett värderelevant nummer som stämmer överrens med 

marknadsvärdet. Genom att jämföra de två sambanden presenterade för den diskonterade 

residualinkomsten och det redovisade innehavet av immateriella tillgångar kan slutsatser dras 

om vilken metod som är bäst lämpad för att täcka upp observationernas dolda värden. 

Formeln för denna regression uttrycks enligt följande: 

MV = α + β1Residualinkomst + β2EKutanImm + β3ImmTillg + ε 

3.5.6 Regressionsanalys 6  

Den sjätte regressionsanalysen följer samma struktur som den femte regressionsanalysen, med 

undantaget att observationernas kostnader för forskning och utveckling, skuldsättningsgrad 

och direktavkastning har lagts till som oberoende variabler. På detta sätt kontrolleras den 

dissekering som utförts i regressionsanalys 5. Formeln för denna regression uttrycks enligt 

följande: 

MV = α + β1Residualinkomst + β2EKutanImm + β3ImmTillg + β4Skuldsättningsgrad + β5Direktavk 

+ β6F&U-kostnader +  ε  

3.6 Robusthetstester 

3.6.1 Normalfördelning 

Då en regressionsanalys utförs bör också ett antagande kunna göras att normalfördelning är 

rådande för urvalet. En prövning görs då på populationen och dess storlek för att kontrollera 

att den kan uppskatta regressionen på ett korrekt sätt (Gujarati & Porter, 2009). Därmed finns 

möjlighet att stärka resultatet och öka dess trovärdighet. För att uppnå normalfördelning har 

en logaritmering utförts på observationernas marknadsvärden. Urvalet uppvisar då endast små 

tendenser till skevhet. Därmed anses normalfördelning ha identifierats och möjliggjort den 

statistiska undersökningen i form av regressionsanalyser. Resultatet från 

normalfördelningstestet kan observeras bilaga 2.    

3.6.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet förekommer då variablers standardavvikelse runt regressionskoefficienten 

inte är konstant (Asteriou & Hall, 2011). Vid en multipel regressionsanalys är strävan istället 
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det motsatta, det vill säga homoskedasticitet. I förekomsten av homoskedasticitet ska 

standardavvikelsen vara konstant och inte öka över tid, vilket är en egenskap som har 

kontrollerats i denna studie. Förhållandet har testats och indikationer på heteroskedasticitet 

har ej förekommit. Därmed anses homoskedasticitet existera vilket är den optimala 

egenskapen vid multipel regressionsanalys. Resultatet från heteroskedasticitetstestet kan 

observeras i bilaga 3. 

3.6.3 Multikollinearitet 

För att undvika att en multipel regressionsanalys innefattar förklarande variabler som i stora 

drag korrelerar med varandra, kan ett så kallat multikollinearitetstest göras. Detta görs för att 

kontrollera de valda variablerna och därmed stärka den multipla regressionsanalysens 

trovärdighet. Rent tekniskt innebär detta att testet minimerar risken att resultatet snedvrids på 

grund av en felaktigt ökad signifikans. (Andersson et al., 2007)  

VIF, variance inflation factor, mäter multikollineariteten och indikerar då hur mycket 

variansen av en uppskattad regressionskoefficient ökar på grund av kollinearitet. Den 

allmänna synen på VIF brukar vara att den inte bör överstiga ca 4-5, men Gujarati & Porter 

(2009) förtydligar detta med att VIF-värdet som mest inte bör överstiga 10 för att undvika att 

ses som tydligt multikollineär. Därför har resultat med ett maxvärde på 5 föredragits, men 

värden upp till 10 har ändå inkluderats i denna studies analys med hänvisning till Gujarati & 

Porter (2009). Resultatet från multikollinearitetstestet kan observeras i bilaga 4. 

3.7 Genomgång av reliabilitet och validitet 

För att öka en undersöknings trovärdighet gäller det att ställa krav på reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten handlar om undersökningens tillförlitlighet, det vill säga att undersökningen kan 

anses ha genomförts på ett korrekt sätt och kan upprepas med likande resultat. Validiteten 

syftar istället på huruvida rätt saker mäts, det vill säga om undersökningen mäter vad som är 

avsett att mätas, och på så sätt kan ses som giltig. (Eliasson, 2006) 

Eftersom denna studie baseras på sekundärdata kan det ifrågasättas huruvida använda data 

faktiskt stämmer överens med verkligheten och de ursprungliga värdena. Då insamlandet av 

data konsekvent har utförts i Thomson Reuters Datastream har risken för skillnader i 

inhämtad data minskat. Detta då samtliga värden finns insamlade i databasen, vilka i sin tur 

har hämtats från företagens årsredovisningar. Därmed kan tillförlitligheten anses vara hög 

med en möjlighet att uppnå samma resultat vid en likande studie. 
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Gällande genomförandet av den statistiska undersökningen och dess utformning så grundar 

den sig på teorier från erkända forskare inom området. RIV-modellen är en modell som 

beprövats i flertalet olika studier, och den har länge funnits inom forskningsområdet då den 

ursprungligen utvecklades av Ohlson (1995). Denna modell har till viss del dissekerats och 

därmed modifierats, vilket skulle kunna innebära en viss avsaknad av objektivitet gällande 

vald metod och valda variabler. Till följd av detta skulle reliabiliteten kunnat skadas, men då 

utformningen ingående har motiverats och är förankrad i tidigare forskningsteorier kan 

reliabiliteten i studien ändå ses som hög. 

I kvantitativa undersökningar är det även viktigt att försäkra sig om att det inte finns 

skillnader i hur mätningarna har utförts (Eliasson, 2006). Då ekvationerna för undersökta 

regressioner är identiska för de två olika sammanställningarna av regressionsanalyser och 

grundar sig på samma grunddata så riskerar inte dessa val att ha påverkat reliabiliteten.  

Validiteten hos undersökningen har bland annat stärkts genom stickprov som har utförts. 

Dessa stickprov har skett på de data som hämtats i tidigare angiven databas, och har då 

kontrollerats mot företagens publicerade årsredovisningar. För att höja validiteten i 

undersökningen har variabler valts med noggrannhet och koppling till tidigare publicerade 

forskningsartiklar kring redovisningsdiskussionen. 
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4. Resultat 

4.1 Översikt 

Från det primära urvalet av 127 observationer framgår det att 70 procent av observationernas 

redovisade immateriella tillgångar består av goodwill. Som tidigare beskrivits kan endast 

externt förvärvad goodwill skrivas upp i en balansräkning. Detta följer av IASB:s standarder 

IAS 38 och IFRS 3. En illustration av fördelningen presenteras i figur 3.  

Figur 3 – Urvalets andel goodwill i förhållande till sammanlagda immateriella tillgångar 

 

 

4.2 Regressionsanalys 

Nedan presenteras samtliga regressioner med det logaritmerade marknadsvärdet som 

beroende variabel i samtliga fall. Oberoende variabler är sammanställda till vänster om 

tabellen. Utifrån denna struktur kan resultaten från varje regression utläsas vertikalt, där 

förklaringsgraden från regressionerna presenteras längst ner i tabellen. Värdet inom parentes 

för variablerna presenterar signifikansen, samtidigt som värdet utan parentes presenterar den 

standardiserade koefficienten. För samtliga regressioner har tre signifikansnivåer använts, och 

de variabler som håller sig utanför en signifikansnivå på 5 procent har antagits sakna den 

signifikans som krävs för att fastställa statistiskt säkerställda slutsatser. Tabell 2 presenterar 

resultaten från regressionerna utförda på hela urvalet, vilket innefattar 127 observerade 

företag. Tabell 3 presenterar resultaten från samma regressioner utförda på de observationer 

med över 30% immateriella tillgångar i förhållande till balansomslutningen, vilket innefattar 

67 observerade företag. 

70% 

30% Goodwill

Övriga immateriella
tillgångar
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Tabell 2 - Regression för samtliga observationer 

Beroende variabel ln MV  
(1) 

ln MV  
(2) 

ln MV  
(3) 

ln MV 
(4) 

ln MV 
(5) 

ln MV  
(6) 

 

(Constant) 
 
Oberoende variabler 

14,330 14,293 14,092 14,244 14,237 14,088  

RIV-värde 0,647*** 
(0,000) 

  0,412*** 
(0,000) 

   

Residualinkomst  0,504*** 
(0,000) 

0,576*** 
(0,000) 

 0,373*** 
(0,000) 

0,430*** 
(0,000) 

 

EK utan immateriella  0,298*** 
(0,000) 

0,079 
(0,531) 

 0,234** 
(0,002) 

0,158 
(0,239) 

 

EK med immateriella    0,346*** 
(0,000) 

   

Immateriella tillgångar     0,237** 
(0,010) 

0,195 
(0,107) 

 

F & U-kostnader   0,250* 
(0,033) 

  0,101 
(0,495) 

 

Skuldsättningsgrad   0,010 
(0,882) 

  -0,004 
(0,959) 

 

Direktavkastning   0,077 
(0,265) 

  0,073 
(0,283) 

 

   0,418 0,455 0,497 0,482 0,484 0,509  
Notis: Samtliga data är hämtade från år 2012. Beroende variabel är marknadsvärdet. 

För varje variabel presenteras standardiserad koefficient och signifikans. 

***Signifikant på 0,1%-nivån **Signifikant på 1%-nivån *Signifikant på 5%-nivån 

 

Första regressionen beskriver sambandet mellan observationernas RIV-värden och 

marknadsvärden. Resultaten från första regressionen visar en standardiserad koefficient på 

0,647 som håller sig inom signifikansnivån på 0,1%. Förklaringsgraden på 0,418 visar att 

variansen i observationernas marknadsvärden till 41,8% kan förklaras av observationernas 

varians i det beräknade RIV-värdet.  

Efter att ha dissekerat RIV-modellen i två delar har en till regression utförts, och resultatet 

från denna går att återfinna i den andra regressionen. Utifrån denna presentation kan det 

utläsas att den diskonterade residualinkomsten (
                            

   
 ) innehar en 

koefficient på 0,504, samtidigt som det konservativa värdet på eget kapital (             har 

en koefficient på 0,298. Båda koefficienterna håller sig inom signifikansnivån på 0,1%, och 

förklaringsgraden på 0,455 säger att variansen i marknadsvärdet till 45,5% kan förklaras av 

variansen i de oberoende variablerna.  
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Koefficienten för det konservativa värdet på eget kapital sjönk till 0,079 i den tredje 

regressionen, då ett flertal olika kontrollvariabler infördes. Dock tappade denna variabel 

signifikans i samband med detta, vilket innebär att några egentliga slutsatser inte kan göras för 

denna ändring. Koefficienten för residualinkomsten höjdes till 0,576 och behöll sig inom 

samma signikansnivå på 0,1% som innan. Utöver variabeln för residualinkomst var det endast 

variabeln för utgifter i forskning och utveckling som lyckades hålla sig inom signifikansnivån 

på 5%. Denna variabel uppvisade en koefficient på 0,250. Förklaringsgraden för den tredje 

regressionen uppvisade ett värde på 0,497. 

Från den fjärde regressionen har observationernas RIV-värde en standardiserad koefficient på 

0,412, samtidigt som det redovisade egna kapitalet innehar en svagare koefficient på 0,346. 

Båda oberoende variabler håller sig inom en signifikansnivå på 0,1%, och förklaringsgraden 

för regressionen har ett värde på 0,482. 

Efter en dissekering av variablerna från den fjärde kolumnen har ytterligare en 

regressionsanalys utförts och sammanställts i den femte kolumnen. Här kan det utläsas en 

koefficient på 0,373 för residualinkomsten som håller sig inom signifikansnivån på 0,1%. 

Koefficienten för det konservativa värdet på eget kapital innehar värdet av 0,234, samtidigt 

som koefficienten för det redovisade värdet av immateriella tillgångar har en koefficient på 

0,237. Båda dessa variabler håller sig inom en signifikansnivå på 1%. Förklaringsgraden för 

regressionen har värdet 0,484.  

I den sjätte regressionen kan det utläsas att både det konservativa värdet på eget kapital och 

det redovisade värdet faller utanför signifikansnivån på 5%. Den enda variabel som är 

signifikant är den diskonterade residualinkomsten, som håller sig inom signifikansnivån på 

0,1%. För denna regression har den diskonterade residualinkomsten en standardiserad 

koefficient på 0,430. Förklaringsgraden för regressionen har ett värde på 0,509. 
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Tabell 3 – Regressionstabell för observationer med >30% immateriella tillgångar 

Beroende variabel ln MV  
(1) 

ln MV  
(2) 

ln MV  
(3) 

ln MV 
(4) 

ln MV 
(5) 

ln MV  
(6) 

 

(Constant) 
 
Oberoende variabler 

14,378 14,188 13,737 14,374 14,208 13,678  

RIV-värde 0,588*** 
(0,000) 

  2,423** 
(0,003) 

   

Residualinkomst  0,802*** 
(0,000) 

0,602*** 
(0,000) 

 1,690* 
(0,023) 

0,477 
(0,637) 

 

EK utan immateriella  -0,379*** 
(0,001) 

-0,217 
(0,071) 

 -0,582** 
(0,004) 

0,066 
(0,818) 

 

EK med immateriella    -1,849* 
(0,020) 

   

Immateriella tillgångar     -0,811 
(0,221) 

0,921 
(0,284) 

 

F & U-kostnader   0,309** 
(0,006) 

  0,414** 
(0,006) 

 

Skuldsättningsgrad   0,121 
(0,181) 

  0,130 
(0,153) 

 

Direktavkastning   -0,003 
(0,972) 

  -0,007 
(0,942) 

 

   0,346 0,474 0,581 0,399 0,487 0,589  
Notis: Samtliga data är hämtade från år 2012. Beroende variabel är marknadsvärdet. 

För varje variabel presenteras standardiserad koefficient och signifikans. 

***Signifikant på 0,1%-nivån **Signifikant på 1%-nivån *Signifikant på 5%-nivån 

 

I tabell tre har samma regressionsanalyser utförts som i tabell två, med skillnaden att endast 

de observationer som har mer än 30% immateriella tillgångar i förhållande till 

balansomslutningen har inkluderats. En märkbar förändring kan noteras i kolumn fyra, där 

RIV-värdets standardiserade koefficient har ett värde på 2,423 och det redovisade egna 

kapitalet har ett värde på -1,849. Detta beror på en hög multikollinearitet i regressionen, vilket 

kan utläsas från bilaga 4. Därav kan inga slutsatser dras från sambanden presenterade i denna 

kolumn. Vidare är även multikollineariteten hög för kolumn fem och sex, vilket även det 

förhindrar möjligheten att dra slutsatser från sambanden presenterade i dessa kolumner. 

Multikollineariteten är dock på en acceptabel nivå för den första, andra och tredje kolumnen, 

och här kan utläsas vissa skillnader i sambanden i förhållande till de resultat som presenterats 

i tabell två. Den första regressionen visar en svagare standardiserad koefficient med ett värde 

på 0,588 som håller sig inom signifikansnivån på 0,1%. Däremot kan ett starkare samband 

utläsas från kolumn två, där den diskonterade residualinkomsten har en standardiserad 

koefficient med värdet 0,802 som håller sig inom signifikansnivån på 0,1%. Det konservativa 
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värdet på eget kapital har en standardiserad koefficient med ett värde på -0,379 som håller sig 

inom signifikansnivån på 0,1%. Från resultaten presenterade i kolumn tre kan det utläsas att 

det konservativa värdet på eget kapital faller utanför signifikansnivån på 5%, samtidigt som 

den diskonterade residualinkomsten håller sig inom signifikansnivån på 0,1%. Den 

diskonterade residualinkomstens värde på den standardiserade koefficienten har i denna 

regression ett värde på 0,602, vilket är högre än koefficienten som presenterades i tabell två. 

Variabeln för kostnader i forskning och utveckling håller sig inom signifikansnivån på 1%, 

med en standardiserad koefficient på 0,309.  

 

  



   

30 
 

5. Analys 

Från den kortare översiktsbeskrivningen kan det utläsas att 70 procent av observationernas 

redovisade immateriella tillgångar består av goodwill. Eftersom goodwill endast får redovisas 

i samband med företagsförvärv kan det fastställas att majoriteten av observationernas 

immateriella tillgångar är externt förvärvade. Då det inte är lika omfattande verifikationskrav 

på goodwill som för internt upparbetade immateriella tillgångar bör detta inte ses som ett 

förvånande resultat.  

De sex olika regressionsanalyser som genomförts på det primära urvalet ger ett flertal olika 

indikationer för besvarandet av hypotesen. De tre första kolumnerna från resultattabellerna 

kan ses som en grundlig genomgång av RIV-modellens potential till att uppnå relevanta 

värderingar från urvalet. Ett perfekt positivt samband ska inneha ett värde på 1 i den 

standardiserade koefficienten, och utifrån första kolumnen kan det utläsas att ett sådant 

perfekt samband inte existerar mellan observationernas RIV-värde och marknadsvärde. 

Däremot uppvisar denna koefficient ett förhållandevis starkt samband med ett värde på 0,647, 

vilket indikerar att en företagsvärdering av observationerna utifrån RIV-modellen uppvisar ett 

värde som till stor del korrelerar med observationernas marknadsvärden. Förklaringsgraden på 

0,418 kan också tolkas som att det finns ett relativt starkt samband mellan observationernas 

marknadsvärden och RIV-värden.  

Efter en dissekering av RIV-modellen förklaras i den andra kolumnen vilken del av modellen 

som främst kan förklara sambandet från den första kolumnen. Barlev & Haddad (2003) menar 

att konservativa redovisningsprinciper undervärderar tillgångars värde och skapar diskrepans 

mellan företags marknadsvärden och bokförda värden. Koefficienten för det konservativa 

värdet av eget kapital styrker denna tes då den uppvisar ett förhållandevis svagt samband till 

marknadsvärdet. Samtidigt uppvisar den diskonterade residualinkomsten ett betydligt starkare 

samband utifrån den standardiserade koefficienten. Slutsatsen som kan dras från detta är att 

sambandet från den första regressionen till stor del förklaras av RIV-formelns diskonterade 

residualinkomst. Detta styrks ytterligare i den tredje kolumnen, där den diskonterade 

residualinkomsten åter håller sig inom signifikansnivån då ett antal kontrollvariabler har 

införts i regressionen. Utifrån detta kan ett antagande göras att en värdering utifrån 

resultaträkningen är en användbar metod för att utläsa dolda värden ur redovisningen, vilket 

följaktligen styrker Penman (2009) och Skinners (2008) synsätt. 
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De tre sista kolumnerna från regressionstabellen kan ses som ett komparativt 

tillvägagångssätt, där observationernas värden beräknade från RIV-formeln jämförs med 

deras redovisade innehav av immateriella tillgångar. Den fjärde regressionsanalysen 

åskådliggör att observationernas RIV-värden visar ett tydligare samband med marknadsvärdet 

än vad det redovisade värdet av eget kapital gör när immateriella tillgångar är inräknade. Efter 

en dissekering av den fjärde regressionsanalysen har tre oberoende variabler använts för 

regressionsanalysen presenterad i den femte kolumnen. Det konservativa värdet av eget 

kapital uppvisar även här ett svagt samband med marknadsvärdet, vilket ytterligare styrker att 

observationernas konservativa värden inte är tillräckligt för att säkerställa relevanta 

värderingar. Följaktligen är övriga två variablers samband av intresse, eftersom det indikerar 

vilken typ av metod som bäst lämpar sig för att utläsa det dolda värdet och öka graden av 

relevans i observationernas finansiella rapporter. Resultaten från den femte kolumnen visar att 

observationernas diskonterade residualinkomster har ett bättre samband till marknadsvärdet 

än det redovisade värdet på observationernas immateriella tillgångar. Från detta resultat kan 

slutsatsen dras att Penman (2009) och Skinners (2008) förespråkade tillvägagångssätt är bättre 

lämpat för att bidra med ökad relevans i redovisningen. Levs (2001) förespråkade metod, att 

kapitalisera immateriella resurser i balansräkningen, har inte visat sig öka relevansen i lika 

stor utsträckning. 

Som ett komplement har samma regressionsanalyser genomförts för observationerna med 30 

procent immateriella tillgångar i förhållande till balansomslutningen. Resultatet för de tre 

första regressionerna styrker här ett antal av sambanden från det primära urvalet. Visserligen 

uppvisas ett svagare samband från första regressionen i jämförelse med den identiska 

regressionen utförd på det primära urvalet. Däremot går det att utläsa ett betydligt starkare 

samband för den diskonterade residualinkomsten, vilket indikerar att en värdering från 

resultaträkningen är mer användbart för observationerna med mer immateriella tillgångar 

redovisade i balansräkningen. Således styrks Penman (2009) och Skinners (2008) teori än 

mer. Faktumet att det konservativa värdet på eget kapital uppvisade ett märkbart mindre 

samband för detta urval bör ses som väntat, eftersom en högre exkludering av tillgångar har 

skett för dessa observationer, på grund av att de har en högre andel immateriella tillgångar i 

förhållande till balansomslutningen. Att konservativa värden uppvisar ett så svagt samband 

för ett urval med en så hög andel redovisade immateriella tillgångar kan vara ett tecken på att 

en kapitalisering krävs. Däremot uppvisar den diskonterade residualinkomsten ett nästintill 

perfekt samband, där den standardiserade koefficienten hade ett värde på 0,802. När en 
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värdering från resultaträkningen uppvisar ett så starkt samband, för ett urval som enligt 

redovisningen har ett så stort innehav av immateriella resurser, kan behovet av att kapitalisera 

immateriella tillgångar ifrågasättas. Något som dock styrker ståndpunkten att kapitalisera 

immateriella tillgångar är det statistiskt säkerställda sambandet för observationernas kostnader 

för forskning och utveckling, som presenterats i den tredje kolumnen för båda tabeller. Detta 

är kostnader som skulle kunna kapitaliseras som internt upparbetade immateriella tillgångar i 

en balansräkning. När majoriteten av observationernas redovisade immateriella tillgångar är 

externt förvärvade kan det antas att en stor del av dessa kostnader inte har kapitaliserats.  

Sammanfattat framgår det att en värdering utifrån resultaträkningen är en användbar metod 

för att bidra till en ökad relevans i redovisningen. Dessutom har de diskonterade 

residualinkomsterna ett starkare samband med marknadsvärdet än observationernas 

kapitaliserade immateriella tillgångar. På grund av detta förkastas nollhypotesen, en 

företagsvärdering utifrån resultaträkningen bidrar inte till mindre relevans i finansiella 

rapporter än en redovisning av immateriella tillgångar.   
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6. Diskussion 

Resultaten från denna studie ifrågasätter den uppnådda värderelevansen i redovisning av 

immateriella tillgångar utifrån dagens redovisningsstandarder. Implementeringen av IAS 38 

har inte visat sig bidra till en märkbart ökad relevans i redovisningen hos svenska bolag på 

Stockholmsbörsen. Samtidigt har ett tydligare samband utlästs genom en analys från bolagens 

resultat, vilket tyder på att en värdering från resultaträkningen fungerar väl för att utläsa 

bolagens immateriella resursinnehav och spegla relevanta värderingar. En sammanfattning av 

dessa sakförhållanden ifrågasätter därför behovet av att kapitalisera immateriella tillgångar i 

balansräkningen, åtminstone utifrån dagens standarder. Det faktum att marknadens 

värderingar uppvisar en närgående korrelation med företagens periodresultat tyder på att 

intressenter i första hand tillförlitar sig till tidigare säkerställda händelser för sitt 

beslutstagande.  

Följaktligen kan frågor ställas om hur ett nytt regelverk för redovisningen av immateriella 

tillgångar bör utformas. Något som har klargjorts är att nuvarande standarder har lett till en 

överrepresentation av externt förvärvade immateriella tillgångar, vilket syns i att majoriteten 

av observationernas immateriella resursinnehav består av goodwill. Då IAS 38 ställer högre 

krav på verifiering av immateriella tillgångar som upparbetats internt kan det antas att dessa 

tillgångar inte redovisas i lika stor utsträckning. Detta styrks även av resultatet, då dessa 

tillgångar är underrepresenterade i observationernas redovisning i förhållande till externt 

förvärvad goodwill. Då företagens kostnader i forskning och utveckling hade ett visst 

samband med högre marknadsvärden kan det anses lämpligt att lätta på nuvarande standarder 

för internt upparbetade immateriella tillgångar, och således möjliggöra för en mer omfattande 

kapitalisering av kostnader för immateriella investeringar. Det som dock talar mot denna åsikt 

är att sambandet var relativt svagt, även om det fanns en statistisk signifikans. När ett 

betydligt starkare samband uppvisades, i samtliga regressionsanalyser, för observationernas 

indirekta värdering genom resultaträkningen ifrågasätts även en sådan utveckling av 

standarder ytterligare. Detta eftersom en mer omfattande kapitalisering anses skada 

redovisningens trovärdighet i större utsträckning, då de immateriella tillgångarnas existens 

och värde är så svåra att verifiera. Utifrån undersökningens resultat bör det därför ses som en 

rationell bedömning att förespråka en mer restriktiv hållning till kapitaliseringen av 

immateriella tillgångar. Delvis för att en påfallande ökning av relevansen inte har skett som en 

följd av dagens redovisningsstandarder, men också för att en tydligare relevans har lyckats 

utläsas från en indirekt värdering av företagets resultat.  
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7. Slutsats 

Baserat på frågeställningen var målet med denna undersökning att besvara hur stort behovet är 

att kapitalisera immateriella tillgångar för att uppnå ökad relevans i redovisningen. Resultatet 

från studien visar att detta behov inte är stort, delvis för att redovisningen inte har bidragit 

med en tydligt ökad relevans i finansiella rapporter, men också för att mer relevanta 

värderingar kan utläsas genom en analys av företagens resultat. Slutsatsen från studien är att 

behovet att kapitalisera immateriella tillgångar i balansräkningen är svagt så länge 

redovisningen sker i samband med nuvarande standarder. Om mindre restriktiva standarder 

kan bidra med en ökad relevans är svårt att fastställa. Då undersökningen har genomförts på 

ett begränsat antal företag på den svenska marknaden bör också försiktighet tillämpas i försök 

att dra generella slutsatser från denna studies resultat. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har det även redogjorts för immateriella tillgångars svårverifierade 

beskaffenhet och den bristande trovärdighet det anses bidra med till finansiella rapporter. Ett 

förslag till vidare forskning är att undersöka hur immateriella tillgångars svårverifierade 

beskaffenhet påverkar intressenters beslutstagande. Eftersom immateriella tillgångar upphör 

att existera vid konkurser kan investeringar och kreditutgivande till företag med hög andel 

immateriella tillgångar anses vara förenliga med hög risk. En möjlig forskningsfråga skulle då 

kunna kopplas till huruvida aktieägare och kreditutgivare undviker affärsmässiga relationer 

med företag vars balansräkningar innefattar en stor andel immateriella tillgångar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Observerade företag i studien  

 Företag . , 0 I 

1 AARHUSKARLSHAMN 44 ELOS  87 NOTE 

2 ACANDO 45 ENDOMINES 88 OEM INTERNATIONAL  

3 ADDNODE  46 ENEA 89 ORIFLAME COSMETICS  

4 ADDTECH  47 ENIRO 90 ORTIVUS  

5 ALFA LAVAL 48 ERICSSON  91 PEAB  

6 ALLENEX 49 EWORK SCANDINAVIA 92 PRICER  

7 ARCAM  50 FAGERHULT 93 PROACT IT GROUP 

8 ASSA ABLOY  51 FEELGOOD SVENSKA 94 PROBI 

9 ASTRAZENECA  52 FENIX OUTDOOR  95 PROFFICE  

10 ATLAS COPCO  53 FINNVEDENBULTEN 96 PROFILGRUPPEN  

11 AVAILO 54 FORMPIPE SOFTWARE 97 RAYSEARCH LABS. 

12 AVEGA GROUP  55 G & L BEIJER 98 READSOFT  

13 AXFOOD 56 GETINGE 99 REJLERS  

14 AXIS 57 HENNES & MAURITZ  100 SAAB  

15 B&B TOOLS  58 HEXAGON  101 SANDVIK 

16 BEIJER ALMA  59 HEXPOL  102 SCA  

17 BEIJER ELECTRONICS 60 HIQ INTERNATIONAL 103 SCANIA  

18 BETSSON  61 HMS NETWORKS 104 SECTRA  

19 BILIA  62 HOLMEN  105 SECURITAS  

20 BILLERUD KORSNAS 63 HUSQVARNA  106 SEMCON 

21 BIOGAIA  64 I A R SYSTEMS GROUP 107 SKANSKA  

22 BIOTAGE 65 INDL.& FINL.SYS. 108 SKF  

23 BJÖRN BORG 66 INDUTRADE 109 SKISTAR  

24 BLACK EARTH FARMING  67 ITAB SHOP CONCEPT  110 SOFTRONIC  

25 BOLIDEN 68 KABE HUSVAGNAR  111 SWECO  

26 BOULE DIAGNOSTICS  69 KNOW IT 112 SVEDBERGS I DALSTORP  

27 BTS GROUP 70 LAGERCRANTZ GROUP  113 SWEDISH MATCH 

28 BYGGMAX GROUP 71 LINDAB INTERNATIONAL 114 SYSTEMAIR 

29 CAVOTEC 72 LOOMIS  115 TELE2  

30 CELLAVISION 73 MALMBERGS ELEKTR. 116 TELIASONERA 

31 CISION 74 MEDA  117 TRANSMODE 

32 CLAS OHLSON  75 MEKONOMEN 118 TRELLEBORG  

33 CONCENTRIC 76 MICRO SYSTEMATION  119 UNIBET GROUP SDB 

34 CONNECTA 77 MIDSONA  120 UNIFLEX  

35 CTT SYSTEMS 78 MILLICOM INT.CELU.SDR 121 VBG GROUP 

36 DEDICARE 79 MODERN TIMES GP.MTG  122 VENUE RETAIL GROUP  

37 DGC ONE 80 MQ HOLDING 123 VITEC SOFTWARE GROUP  

38 DORO 81 NCC  124 VITROLIFE 

39 DUNI 82 NEDERMAN HOLDING 125 VOLVO  

40 ELANDERS  83 NET ENTERTAINMENT 126 XANO INDUSTRI  

41 ELECTRA GRUPPEN 84 NIBE INDUSTRIER  127 ÅF  

42 ELECTROLUX  85 NOLATO    

43 ELEKTA  86 NORDIC SER.PTNS.HDG.   
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Bilaga 2 – Test av normalfördelning 

 
Samtliga observationer 

 

 

Observationer med >30% immateriella  
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Bilaga 3 – Test av heteroskedasticitet 

Samtliga observationer 

 

 

 

Observationer med >30% immateriella  
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Bilaga 4 – Test av multikollinearitet 

Samtliga observationer 

Regression Tolerance VIF 

Regression 1 
  RIV 1,000 1,000 

Regression 2 
  Residualinkomst 0,858 1,165 

EK utan immateriella 0,858 1,165 

Regression 3 
  Residualinkomst 0,738 1,356 

EK utan immateriella 0,291 3,438 

Skuldsättningsgrad 0,995 3,438 

Direktavkastning 0,975 1,026 

F & U-kostnader 0,340 2,942 

Regression 4 
  RIV-värde 0,538 1,858 

EK med immateriella 0,538 1,858 

Regression 5 
  Residualinkomst 0,569 1,758 

EK utan immateriella 0,767 1,303 

Immateriella tillgångar 0,514 1,946 

Regression 6 
  Residualinkomst 0,318 3,147 

EK utan immateriella 0,252 3,967 

Immateriella tillgångar 0,313 3,192 

Skuldsättningsgrad 0,980 1,020 

Direktavskastning 0,974 1,027 

F & U-kostnader 0,208 4,818 
Notis: Samtliga observationer har VIF-värden under 5, därav anses resultatet kunna användas i analysen utifrån 

de uppsatta kriterierna i metod-avsnittet. 
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Observationer med >30% immateriella  

Regression Tolerance VIF 

Regression 1 
  RIV 1,000 1,000 

Regression 2 
  Residualinkomst 0,736 1,359 

EK utan immateriella 0,736 1,359 

Regression 3 
  Residualinkomst 0,481 2,080 

EK utan immateriella 0,540 1,853 

Skuldsättningsgrad 0,933 1,072 

Direktavkastning 0,922 1,085 

F & U-kostnader 0,644 1,552 

Regression 4 
  RIV-värde 0,016 64,317 

EK med immateriella 0,016 64,317 

Regression 5 
  Residualinkomst 0,015 64,730 

EK utan immateriella 0,214 4,668 

Immateriella tillgångar 0,019 52,789 

Regression 6 
  Residualinkomst 0,007 135,329 

EK utan immateriella 0,091 11,035 

Immateriella tillgångar 0,010 96,919 

Skuldsättningsgrad 0,926 1,080 

Direktavskastning 0,920 1,086 

F & U-kostnader 0,355 2,818 
Notis: Resultat från regression 4-6 har ej kunnat användas i analysen då dessa observationer har VIF-värden 

över 5. Övriga regressioner har nått de uppsatta kriterierna i metod-avsnittet. 

 


