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Förord 
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Borås, 2013-05-27 

 

Lucas Flysjö    Martin Pettersson  



II 

 

Svensk titel: God redovisningssed i kontrollbalansräkningar – Klassificering och värdering 

av immateriella tillgångar 

Engelsk titel: Generally accepted accounting principles in the balance sheet for liquidation 

purposes – Classification and valuation of intangible assets 

Utgivningsår: 2013 

Författare: Lucas Flysjö och Martin Pettersson 

Handledare: Kjell Johansson 

Abstract 

The balance sheet for liquidation purposes is used as a protection for creditors. The function is 

to distinguish viable businesses from those that are not. The issue of viability is determined by 

the company's net assets. Which assets that are recognized and how the assets are measured 

may therefore be crucial for the continued existence of the company. The law gives no further 

details regarding the accounting for assets, but refers instead to generally accepted accounting 

principles. What constitutes good accounting is thus important for the determination of the net 

assets and ultimately the business viability. A specific problem in the field of accounting is 

the classification and valuation of intangible assets. The study aims to investigate how 

intangible assets can be classified and measured according to generally accepted accounting 

principles in the balance sheet for liquidation purposes.  

To answer the question posed in the study a qualitative content analysis was used. Documents 

considered representing generally accepted accounting principles including RedR 2, K2, K3 

and court cases were analyzed to investigate what would be de lege lata in accounting for 

intangible assets in the balance sheet for liquidation purposes. 

Our conclusion is that companies, which in the regular accounting apply the K2-framework, 

possess the right to recognize and measure intangible assets in accordance with the K3-

framework in the balance sheet for liquidation purposes. Intangible assets with a verifiable 

sales value that are not allowed to be recognize in the regular accounting, may in fact be 

recognized in the balance sheet for liquidation purposes. In addition to the above conclusions 

it has also been put forward what should apply as de lege ferenda, since intangible assets in 

some cases should be measured at its value in use. 

This paper is written in Swedish. 

Keywords: Generally accepted accounting principles, balance sheet for liquidation purposes, 

intangible assets, RedR 2, K2, K3, compulsory liquidation, lack of capital 
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Sammanfattning 

Kontrollbalansräkningen är ett borgenärsskydd vars funktion är att särskilja livsdugliga 

företag från de som inte är det. Frågan om livsduglighet avgörs av företagets nettotillgångar. 

Vilka tillgångar som tas upp och hur tillgångarna värderas får därmed en avgörande betydelse 

för ett aktiebolags fortsätta existensen. Lagen ger ingen närmare beskrivning för hur 

redovisning av tillgångar ska ske, utan hänvisar till god redovisningssed. Vad som utgör god 

redovisningssed blir således viktigt för att avgöra nettotillgångarnas storlek och i förlängingen 

företags livsduglighet. Särskilda problem inom redovisningen återfinns vid värdering av 

immateriella tillgångar. Studiens syfte är därför att undersöka hur immateriella tillgångar kan 

klassificeras och värderas enligt god redovisningssed i kontrollbalansräkningar. 

För att besvara studiens syfte gjordes en kvalitativ innehållsanalys. Dokument som ansågs 

svara för god redovisningssed i form av RedR 2, K2, K3 samt rättsfall analyserades för att 

undersöka vad som torde vara de lege lata vid redovisning av immateriella tillgångar i 

kontrollbalansräkningar.  

Vår slutsats är att företag som i den ordinarie redovisningen tillämpar K2-regelverket i 

kontrollbalansräkningar har rätt att välja att redovisa immateriella tillgångar enligt K3-

regelverket. Immateriella tillgångar med ett påvisbart försäljningsvärde som i den ordinarie 

redovisningen inte får tas upp kan redovisas i en kontrollbalansräkning. Utöver ovan slutsatser 

har även framförts vad som borde gälla de lege ferenda, då immateriella anläggningstillgångar 

i vissa fall torde kunna värderas till nyttjandevärde. 

Nyckelord: God redovisningssed, kontrollbalansräkningar, immateriella tillgångar, RedR 2, 

K2, K3, tvångslikvidationer, kapitalbrist 
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1 Inledning 

1.1 Utvecklingen av god redovisningssed 

Svensk rätt är influerat av den kontinentaleuropeiska rättstraditionen vilken härstammar från 

den romerska rätten (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny 1998, s. 1115). Till 

skillnad från anglosaxisk rätt, som baseras på sedvanerätt och prejudikat från domstolar, 

bygger den kontinentaleuropeiska rättstraditionen på skrivna lagar (Johansson 2010, s. 51). 

Följdriktigt står lagtext överst i hierarkin av rättskällor i det svenska rättssystemet följt av 

förarbeten, rättspraxis och doktrin (Artsberg 2005, s. 50). För att i enskilda fall kunna tillämpa 

en lag måste vissa rekvisit vara uppfyllda. Om det är oklart hur rekvisiten skall tolkas eller att 

lagen på annat sätt är tvetydlig ska andra rättskällor användas för att avgöra den aktuella 

lagens tillämpbarhet (Artsberg 2005, s. 50). 

Redovisningen har också den influerats av olika rättstraditioner och ser olika ut i olika länder. 

I länder som präglas av kontinentaleuropeisk rättstradition har korrekt och allmänt accepterad 

redovisning ansetts vara att följa lagen (Smith 2006, s. 68). Till skillnad från anglosaxisk 

rättstradition där god redovisning har betraktats vara att skapa en så rättvisande bild, true and 

fair view (TFV), som möjligt av de faktiska förhållandena (Smith 2006, s. 68). Ett exempel på 

vikten av rättvisande bild är overridingregeln. Enligt denna regel är begreppet rättvisande bild 

så vital för redovisningen att ett företag inte enbart bör, utan ska, gå emot en 

redovisningsregel om tillämpningen av den får till följd att en rättvisande bild av det faktiska 

förhållandet ej uppnås (Johansson 2010 s. 92). En bidragande orsak till dessa skillnader i 

redovisningen mellan de två rättstraditionerna har varit ägarstrukturen i de stora företagen
 

(Smith 2006, s. 68).
 1
 

Den svenska redovisningslagstiftningen består av årsredovisningslagen (ÅRL) och 

bokföringslagen (BFL).
2
 Lagarna är ramlagar vilket innebär att de måste kompletteras av 

andra rättskällor för bestämmande av vad som är gällande rätt (Artsberg 2005, s. 52). För att 

bestämma vad som är gällande rätt hänvisar både 2 kap. 2 § ÅRL och 4 kap. 2 § BFL till god 

redovisningssed. Begreppet omnämns för första gången i svensk lagstiftning i 1976 års 

bokföringslag (GBFL) enligt följande: 

Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed. (2 § GBFL) 

Ingen ytterligare förklaring till vad som anses vara god redovisningssed ges i lagtexten. Det 

anges istället i förarbeten till GBFL att begreppet är en omskrivning av det äldre begreppet 

god köpmannased och innebörden beskrivs: 

Som utredningen påpekar torde god redovisningssed kunna beskrivas genom en 

hänvisning till att det bör röra sig om en faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. Vad som är god 

redovisningssed kan ibland behöva bestämmas branschvis. Stor betydelse för 

innebörden av begreppet har givetvis de uttalanden i redovisningsfrågor som görs 

                                                 
1 Se Nobes (1998) som utvecklar en modell för att klassificera redovisningssystem i två olika grupper. 

Klassificeringen bygger på skillnader i ägarstruktur där länder med anglosaxisk rättstradition generellt haft fler 

börsnoterade företag med större ägarspridning (Class A), medan länder med kontinentaleuropeisk rättstradition 

generellt haft företag med en ägarstruktur där staten, banker och familjer haft stort inflytande (Class B) (Nobes 

1998, ss. 166-170). 
2
 För årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag gäller speciallag. 
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av den praktiskt och teoretiskt verksamma expertisen på redovisningsområdet. 

(Prop. 1975:104, s.148) 

Ovanstående utdrag från propositionen till GBFL uttrycker att god redovisningssed bör 

fastställas av sakkunniga inom redovisningsområdet. Vid den tidpunkten framhävdes 

branschorganisationers yttranden som viktiga vid utvecklingen av vad som skulle vara god 

redovisningssed inom olika branscher. Staten menade dock att innebörden av god 

redovisningssed inom olika branscher inte kunde utvecklas av enskilda intressen varför 

Bokföringsnämnden (BFN) inrättades 1976 (Artsberg 2005, s. 128). Trots inrättandet av BFN 

var det huvudsakligen utefter tillämpad praxis som god redovisningssed per definition 

prövades (Thorell 1984, s. 33). Att stor vikt lades på praxis även om både BFL och ÅRL är 

indispositiva lagstiftningar kan uppfattas som förvirrande. Thorell (1984, s. 33) menar dock 

att praxis rättsliga ställning är särskilt stark inom redovisningen och att den annars mycket 

tydliga uppdelningen mellan lagtextens och praxis funktion vid rättstillämpning saknas. God 

redovisningssed svarar i många fall för såväl lag som praxis där tillämpad praxis endast bör 

vara en av flera aspekter föremål för bedömning. Därmed menar Thorell att god 

redovisningssed rent definitionsmässigt är resultatet av en tolkning av BFL. Aspekter som 

enligt Thorell (1984, s. 33) påverkar denna tolkning av BFL är tillämpad bokföringspraxis, 

allmänt accepterade redovisningsprinciper, civilrättsliga regler och skatterättsliga regler. 

Sedan ovan uttalande har dock god redovisningsseds innebörd kommit att förändras. I 

förarbetena till BFL beskrivs god redovisningssed enligt följande: 

I dag torde god redovisningssed kunna beskrivas som de normer som grundas på – 

utöver lag och föreskrifter – redovisningspraxis och rekommendationer och 

uttalanden från vissa myndigheter och organisationer, framför allt 

Bokföringsnämnden, Finansinspektionen och Redovisningsrådet. (Prop. 

1998/99:130 s. 180.) 

Även Thorell säger att god redovisningssed har förändrats. Hans aktuella definition av god 

redovisningssed är inte att den kompletterande normgivningen utgör en tolkning av ÅRL. 

Istället ska den kompletterande normgivningen ses som en självständig reglering vilken 

erhållit mandat i lagstiftningen och endast begränsas av lagens ramregler (Thorell 2006, s. 5). 

God redovisningssed är följaktligen en viktig del av de svenska redovisningsreglerna. Lagar 

kompletteras av vägledningar, likt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR), i specifika 

redovisningsfrågor samtidigt som all redovisning ska vara i enlighet med god 

redovisningssed. Innebörden blir att det även i frågor som har väl utarbetade och specificerade 

regler förefaller viktigt att veta vad som utgör god redovisningssed. Ännu större vikt kommer 

helt naturligt falla på vad god redovisningssed säger i frågor där det finns en avsaknad av 

redovisningsregler.  

1.2 Problemdiskussion 

Det framgår av avsnitt 1.1 att redovisningens syfte inte uppnås endast av stiftade lagar. Detta 

då såväl löpande redovisning som årsredovisning, utöver i lagtext reglerade regler, ska 

upprättas i enlighet med god redovisningssed (4 kap. 2 § BFL; 2 kap. 2 § ÅRL). God 

redovisningssed är inom den svenska redovisningen ett viktigt tillägg och står högt vid 

rättstillämpning (Thorell 1984, s. 33). Det framgår också att tolkningen av begreppet god 

redovisningssed har förändrats sedan införandet och att dess innehåll inte är klart definierat. 

Enligt prop. 1975:104 (s. 148) är god redovisningssed i praktiken förekommande praxis. Där 

utöver ska stor vikt läggas vid standarder och rekommendationer utfärdade av legitima aktörer 

(prop. 1995/96:10 del 2, s. 181). Thorell (2008 s. 65) uttrycker att innebörden blir att företag 
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förutom praxis ska tillämpa utgivna standarder. Vidare påpekar Thorell att tillämpad praxis i 

praktiken tillkännages genom utfärdade standarder vilka genom förarbetena erhållit mandat 

att ge uttryck för vad som är god redovisningssed. Förarbetena till GBFL föreskriver dock att 

god redovisningssed inte måste vara densamma i alla företag, utan kan behöva bestämmas 

branschvis (prop. 1975:104, s. 148). Redovisningsstandarderna ska tillgodose företagens och 

intressenternas behov vilket innebär att kraven på de finansiella rapporterna inte är detsamma 

i alla företag (Thorell 2008, s. 120). 

Ett särskilt behov och syfte ska redovisningen fylla i fråga om kontrollbalansräkningar. Där 

är syftet att särskilja de bolag som inte har ekonomiska förutsättningar att fortsätta bedriva 

verksamhet från de bolag som innehar dessa ekonomiska förutsättningar (prop. 2000/01:150, 

s. 37). I förarbetena till aktiebolagslagen (ABL) om aktiekapitalets funktion (Prop. 

2009/10:61, s. 7) beskrivs att aktiekapitalkravet fungerar som ett borgenärsskydd. Denna typ 

av lag är vad La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer och Vishny (2000, s. 7) benämner som ett 

sätt att genom rättssystemet skydda företags borgenärer. Lagen föreskriver att en 

kontrollbalansräkning omedelbart ska upprättas när styrelsen har skäl att anta att det egna 

kapitalet understiger halva det registrerade aktiekapitalet eller vid misslyckat 

utmätningsförsök (25 kap. 13 § ABL). Ifall det inte skulle finnas täckningskrav för 

aktiekapitalet skulle kravet på aktiekapital i princip inte fylla någon funktion (prop. 

2009/10:61, s. 6).  Bolag som, efter att ha följt 25 kap. 13-16 §§ ABL, inte erhåller en 

kontrollbalansräkning uppvisande ett eget kapital som motsvarar de föreskrivna kraven blir 

likvidationspliktiga (25 kap. 17 § ABL). Om ett likvidationspliktigt bolag fortsätter bedriva 

verksamhet aktualiseras reglerna om personligt betalningsansvar (25 kap. 18-19 §§ ABL). För 

att livsdugliga företag inte ska bli likvidationspliktiga är det således viktigt hur 

redovisningsprinciper tillämpas i kontrollbalansräkningar (prop. 2000/01:150, ss. 37-38).  

Enligt 25 kap. 14 § ABL får tillgångar i en kontrollbalansräkning värderas till ett högre värde 

än i den ordinarie redovisningen. Enligt samma lagrum får värderingen ske till 

nettoförsäljningsvärde eller till annat värde som bestämts i enlighet med god redovisningssed. 

Vad som utgör värdering, och därmed värderingsprinciper, förenlig med god redovisningssed 

framgår inte av ABL. I förarbetena anges dock att de värderingsprinciper som används i en 

kontrollbalansräkning inte måste vara förenliga med god redovisningssed som tillämpas i den 

ordinarie redovisningen (prop. 2000/01:150, ss. 38-39). Av förarbetena till ABL framgår att 

även tillgångar med ett påvisbart försäljningsvärde, vilka inte får tas upp som tillgång enligt 

ÅRL, får tas upp i en kontrollbalansräkning (prop. 2000/01:150, ss. 39-40). Tillgångar som 

avses är tillgångar som representerar ett förmögenhetsvärde främst i form av internt 

upparbetade immateriella värden likt egenupparbetade varumärken. 

I dagens redovisning tar immateriella tillgångar en allt större plats, då ekonomin styrs om från 

produktion av materiella tillgångar till en ekonomi som till stor del bygger på immateriella 

värden (Johansson 2010, s. 265).
3
 Lev (2001, s. 7) menar att immateriella tillgångars värden i 

många företag har passerat de materiella tillgångarnas värden. Till skillnad från materiella 

tillgångar kan immateriella tillgångar ofta användas till flera olika aktiviteter samtidigt (Lev 

                                                 
3
 Lev (2001, s. 8) undersökte förhållandet mellan företags marknadsvärde och det bokförda värdet på företags 

nettotillgångar för att se hur stor del av marknadsvärdet som bestod av immateriella tillgångar. Det visade sig att 

marknadsvärdet på de undersökta företagen ständigt hade ökat i förhållande till det bokförda värdet på 

nettotillgångarna sedan början på 1980-talet. I mars 2001 var det genomsnittliga marknadsvärdet sex gånger 

större än värdet på de bokförda nettotillgångarna vilket skulle betyda att de undersökta företagens 

marknadsvärden, i genomsnitt, representerades av en sjättedel nettotillgångar och fem sjättedelar ej redovisade 

immateriella tillgångar. 
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2001, s. 22).
4
 Utveckling av immateriella tillgångar förknippas generellt med stora icke 

återvinningsbara kostnader, sunk costs, och låga marginalkostnader (Lev 2001, ss. 22-23). Det 

vill säga att det vanligtvis behövs göras stora investeringar, som ej har något alternativt 

användningsområde, för att ta fram till exempel ett patent men att kostnaden för användning 

av patentet i produktionen ofta är relativt liten. Enligt Lev (2001, s. 23) innebär detta att 

immateriella tillgångar ofta är värdedrivande för företag. Tidigare forskning har dock funnit 

att de belopp som erhålls från dagens värderingsmetoder för immateriella tillgångar, både 

enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) och United States Generally 

Accepted Accounting Principles (US GAAP), inte återspeglar tillgångarnas faktiska värde 

(Sharma 2012). Samtidigt som avsaknaden av regelverk för hur främst internt upparbetade 

immateriella tillgångar ska värderas förringar kvaliteten på värderingen (Sharma 2012, s. 68). 

Även Powell (2003, s. 797) uttrycker att det råder svårigheter gällande förmedling av 

finansiell information avseende immateriella investeringar då de ej synliggörs av aktuella 

redovisningsstandarder. Orsaken till avsaknaden av immateriella tillgångar i företags 

balansräkningar kan enligt Wilson och Stenson (2008, s. 180) delvis beror på att 

redovisningsprofessionen inte har löst problemen med att erkänna, recognize, och värdera 

dem. 

På grund av att god redovisningssed är av stor betydelse för att bedöma vad som är gällande 

rätt förefaller det både intressant och allmännyttigt att utröna begreppets textuella betydelse. 

Då god redovisningssed kompletterar lagtext är det av än större intresse att undersöka 

områden vilka är mindre utarbetade och specificerade i lagtext. Det är i de frågor som saknar 

direkta svar och i redovisningens gråzoner som god redovisningssed blir extra betydelsefull. 

En sådan gråzon är värdering av immateriella tillgångar. 

1.3 Problemformulering 

Mot bakgrund av ovan förda diskussion finner vi ett intresse att undersöka vad som avses med 

god redovisningssed vid klassificering och värdering av immateriella tillgångar i 

kontrollbalansräkningar. Diskussionen har resulterat i följande forskningsfråga; 

 Vad utgör innehållet i god redovisningssed vid klassificering och värdering av 

immateriella tillgångar i kontrollbalansräkningar? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur immateriella tillgångar kan klassificeras och värderas 

enligt god redovisningssed i kontrollbalansräkningar. 

1.5 Avgränsning 

Syftet är avgränsat till att endast behandla god redovisningssed för mindre och medelstora 

företag som tillämpar K2- alternativt K3-regelverket, samt god redovisningssed som var 

gällande vid tidpunkten vid studiens genomförande.  Vidare är syftet avgränsat till att främst 

behandla gällande svenska rättskällor för att endast i de fall där det bidrar till argumentationen 

innefatta utländska rättskällor. Studien kommer inte behandla god redovisningssed för 

kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag. 

                                                 
4
 Lev (2001, s. 22) visar med ett exempel hur ett flygplan (materiell anläggningstillgång) endast kan användas på 

en flygrutt i taget medan ett bokningssystem (immateriell anläggningstillgång) kan användas över hela världen 

samtidigt.  
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1.6 Terminologiska begrepp 

Av pedagogiska skäl använder vi begreppen K2 och K3 istället för BFNAR 2008:1 och 

BFNAR 2012:1, med respektive tillhörande vägledning, vid referering.  

När det i studien refereras till International Accounting Standards (IAS) eller till 

föreställningsramen utgiven av International Accounting Standards Board (IASB) för 

utformandet av finansiella rapporter är källan FAR akademi (2001-) som är en elektronisk 

resurs tillgänglig genom Högskolan i Borås. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis att disponeras på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för den 

valda forskningsmetoden samt tillvägagångsättet för studiens genomförande. I kapitel 3 

presenteras den institutionella teorin som utgör en utgångspunkt och ett stöd för studiens 

resonemang. I kapitel 4 presenteras referensramen vilken behandlar god redovisningssed, 

redovisningsprinciper, kontrollbalansräkningen samt immateriella tillgångar. Kapitel 5 

innehåller den insamlade empirin som främst består av RedR 2, K2- och K3-regelverken. 

Vidare görs en analys i kapitel 6 av den insamlade empirin med utgångspunkten i den 

presenterade teori och redogjorda referensramen. Kapital 7 innehåller slutsatser som 

uppkommit under den gjorda studien. Slutligen förs i kapitel 8 en kort diskussion om förslag 

till vidare forskning på området.  
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2 Metod 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Studiens forskningsansats är i huvudsak induktiv, men har inslag av deduktion. Enligt Watt 

Boolsen (2007, s. 26) är induktion den arbetsprocess där forskaren genom sina data 

formulerar en teori eller en del av en teori. Deduktion beskrivs som den arbetsprocess, motsatt 

den induktiva, där forskaren testar teorier genom empirisk data. Att använda denna 

kombination av induktion och deduktion kallas för abduktion (Fejes & Thornberg 2009, ss. 

24-25).  

I studien har utgångspunkt tagits i empirisk data i form av redovisningsstandarder och 

rättsfall. Utifrån det empiriska materialet gjordes en jämförande analys för att undersöka 

skillnader och likheter i det insamlade materialet. Teorin användes i syfte att erhålla förståelse 

för hur god redovisningssed skapas och kunde därmed i viss mån verifiera det empiriska 

urvalet. Empirin ställdes sedan mot studiens referensram för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Där bidrog teorin till kunskap om vad som eftersöks vid god 

redovisningssed i kontrollbalansräkningar och bidrog därmed också till vad som empirin 

skulle analysers mot. 

2.2 Forskningsdesign 

Studien är att betraktas som en kvalitativ innehållsanalys då den bygger på granskning av 

redovisningsstandarder och rättsfall i förhoppning att definiera vad god redovisningssed 

gällande immateriella tillgångar i en kontrollbalansräkning är. Enligt Watt Boolsen (2007, s. 

93) används innehållsanalys främst när texter och dokument ska analyseras. Att analysera 

innehållet i texter är en välbeprövad forskningsmetod som i sin enklaste form kan bestå av att 

räkna antalet vanligt förekommande ord i en text (Prior 2003, s. 21). Denna studie fokuserar 

dock på att analysera dokuments innehåll och betydelse för att finna svar på forskningsfrågan. 

Syftet med denna typ av innehållsanalys är att undersöka vad som är skrivet om ämnet, det 

vill säga att granska hur ämnet avbildas i de texter som är föremål för undersökningen (Roth 

2005, s. 345). Altheide definierar dokumentanalys som: 

Document analysis refers to an integrated and conceptually informed method, 

procedure, and technique for locating, identifying, retrieving, and analyzing 

documents for their relevance, significance, and meaning. (Altheide 1996, s. 236) 

Widén (2009, ss. 138-140) menar att dokumentanalysen är en del av hermeneutiken och att 

texter kan tolkas utifrån tre analytiska dimensioner. I den första dimensionen analyseras 

upphovsmannen, författaren eller en redaktör till texten för att söka svar på vilken innebörd 

författaren själv tillskrivit en text. I den andra dimensionen analyseras textens form och 

innehåll. Analysen görs utifrån textens språkliga kvalitet och litterära innehåll. Den tredje 

dimensionen av dokumentanalys, vilken är den dimension som användes i denna studie, 

innebär att analysera texter utifrån vilken innebörd texten får i relation till ett sammanhang 

skiljt från själva texten. Syftet med att analysera utifrån den tredje dimensionen är att skapa 

förståelse för det omgivande samhället och på så sätt definiera samhällsstrukturer såsom 

värderingar och dominerande idéer. 

Vi ansåg att en kvalitativ innehållsanalys bäst lämpade sig för studien då metoden gav en 

djupare inblick och förståelse för ämnet. Dessutom skänkte metoden tillförlitlighet till studien 

då den var tydlig, relevant och verklighetsförankrad. Dock kan studiens metod medfört 
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svagheter som kan ha kommit att påverka studiens resultat. Metoden kan uppfattas som 

subjektiv då vi själva bedömt vilka områden som är relevanta att undersöka, dock erhölls viss 

vägledning i vald teori. För att motverka subjektivitet gjordes inga intervjuer eller 

enkätundersökningar, utan enbart analys av offentliga dokument.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

I studien användes enbart primärdata av verbal typ. Av Halvorsen (1992, ss. 72-73) framgår 

att primärdata är data som från början är insamlad i studiens syfte. Vidare beskriver Halvorsen 

att med verbal data förstås data bestående av text. Data samlades in i form av 

redovisningsstandarder och rättsfall. Dessa data får betraktas som primärdata då dokumenten 

insamlades i sitt ursprungliga skick och i studiens syfte. Då det insamlade materialet var 

obehandlat och inte hämtat från tidigare forskning kan det inte heller påstås utgöra 

sekundärdata.  

Datamaterialet samlades in genom en systematisk sökning av befintliga källor inom det valda 

området. Med en systematisk sökning menas en noggrant planerad genomsökning, som är 

transparent och replikerbar, av befintliga källor i syfte att läsaren ska kunna följa författarens 

val och tillvägagångssätt i urvalet av datamaterial (Tranfield, Denyer & Smart 2003, s. 209). 

Vid datainsamlingen lades stor vikt vid att finna så relevant data som möjligt för studiens 

syfte. RedR 2 hämtades från FAR akademi (2001-) som är en elektronisk resurs bestående av 

drygt 30 databaser om redovisning, revision, skatter et cetera.
5
 Rekommendationen fanns 

även tillgänglig i tryckt format i FARs samlingsvolym. K2- och K3-regelverken hämtades 

från BFN:s hemsida.
6
 De rättsfall från Högsta domstolen (HD) som refereras till hämtades 

från Karnov som är en databas innehållande författningssamlingar, rättsfall, propositioner, et 

cetera.
7
  

2.4 Urval 

Syftet med en kvalitativ ansats är att generera överförbar kunskap och inte att göra statistiska 

generaliseringar varför det ej är nödvändigt med ett slumpmässigt urval av datamaterialet 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 84). I studien har således ett så kallat strategiskt urval gjorts 

där de datakällor som ansetts vara mest relevanta för ämnet använts. 

För att besvara studiens forskningsfråga undersöktes kapitlen om immateriella tillgångar i K2- 

och K3-regelverket samt RedR 2 om upprättandet av kontrollbalansräkning. Dessutom 

undersöktes ett antal rättsfall som ansågs vara relevanta för studien. Rättskällorna som 

användes kan tänkas utgöra god redovisningssed vid klassificering och värdering av 

immateriella tillgångar i kontrollbalansräkningar, därför utgjorde de underlaget för studien. 

Enligt 25 kap 13 § ABL ska tillämplig lag för årsredovisning användas vid upprättande av 

kontrollbalansräkning. Eftersom tillämplig lag om årsredovisning för mindre och medelstora 

bolag i Sverige är K2- och K3-regelverken fanns det anledning och undersöka hur 

immateriella tillgångar behandlades i dessa regelverk. RedR 2 var intressant att undersöka, 

även ifall rekommendationen ej var avsedd att tillämpas av bolag som upprättar 

årsredovisning enligt K2- eller K3-regelverken, då den tidigare utgjort god sed vid 

upprättande av kontrollbalansräkning för svenska aktiebolag. 

                                                 
5
 http://www.farsrskomplett.se/ (tillgänglig genom Högskolan i Borås) 

6
 http://www.bfn.se/ 

7
 http://www.karnovgroup.se/ (tillgänglig genom Högskolan i Borås) 
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För att undersöka vad som utgör god redovisningssed vid klassificering och värdering av 

immateriella tillgångar i kontrollbalansräkningar genomfördes en fördjupning i RedR 2, 10 

kap. K2 samt 18 kap. K3. Rättsfallen används som kommentarer till av 

redovisningsstandarderna föreskrivna regler för att visa på, om inte vad som är gällande rätt, 

vad som har varit gällande rätt. Internationella redovisningsstandarder och 

redovisningsregelverk utgivna av IASB undersöktes endast i de fall då det var nödvändigt för 

studiens syfte. Utöver detta användes också IASB:s redovisningsstandarder som jämförelse 

när de i stor utsträckning överensstämde med svenska standarder.  

2.5 Bedömning av studiens reliabilitet och validitet 

Kvaliteten av vetenskaplig forskning beror delvis på forskarens förmåga att påvisa 

trovärdighet i sina resultat. Oberoende av vilken metod som har använts för datainsamling och 

analys, måste all vetenskaplig forskning sträva efter autenticitet. Reliabilitet och validitet är 

begrepp som är viktiga att diskutera oavsett vilket ämne forskaren undersöker. Respektive 

begrepp kan delas in i en intern och extern del (LeCompte & Goetz 1982, s. 31). Viss kritik 

har riktats mot att använda reliabilitet och validitet som kvalitetskriterier i kvalitativa studier 

då begreppen är starkt förknippade med kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2011, s. 43). 

Guba (1981, s. 80) föreslår till exempel att kvalitetskriterierna tillförlitlighet (trustworthiness) 

och kontextrealism (confirmability) kan användas istället för reliabilitet och validitet i den 

kvalitativa forskningen.
8
 LeCompte och Goetz (1982, s. 31) menar dock att reliabilitet och 

validitet går att använda som kvalitetskriterier även i kvalitativ forskning. 

2.5.1 Reliabilitet 

Intern reliabilitet avser risken att det finns olika åsikter inom forskarlaget för hur data ska 

tolkas (LeCompte & Goetz 1982, s. 41). Vi läste och bedömde enskilt det insamlade 

datamaterialet. Vid en senare jämförelse av våra bedömningar visade det sig att få 

meningsskiljaktigheter uppstått. Till stor del berodde det på att redovisningsstandarderna som 

användes som datamaterial var mycket konkreta och lättförståliga. I de fåtal fall där trots allt 

oenigheter uppstod, diskuterades det igenom för att gemensamt komma fram till hur 

datamaterialet skulle tolkas. När sedan studien genomfördes fanns det inga 

meningsskiljaktigheter hur datamaterialet skulle tolkas vilket gör att studiens interna 

reliabilitet får anses vara hög. Vi var dock ständigt medvetna om att våra tidigare förvärvade 

kunskaper och erfarenheter skulle kunna prägla studiens resultat.  

Den externa reliabiliteten behandlar huruvida studiens resultat är möjlig att replikera 

(LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Vi anser att reliabiliteten i studien är hög. I studien görs en 

kvalitativ innehållsanalys där vedertagna redovisningsstandarder samt rättsfall undersöks och 

analyseras. De undersökta rättskällorna har inte manipulerats utan tagits direkt från sin 

ursprungliga plats. Vår påverkan på det insamlade datamaterialet var således obefintlig vilket 

gör det svår att ifrågasätta huruvida studien går att göra om med samma datamaterial. Studien 

kan dock vara svår att replikera om ett forskarlag har tänkt samla in andra data för studiens 

syfte. Innehållet i god redovisningssed är något som ständigt utvecklas och förändras. Således 

är det inte säkert att det som idag utgör god redovisningssed även gör det i framtiden. 

                                                 
8
 Kontextrealism är den svenska översättning som Persson använder för det engelska ordet confirmability då 

ordet, som korrekt översätts till bekräftningsbarhet, kan vara förvirrande (Persson 2006, s. 81). 
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2.5.2 Validitet 

Den interna validiteten behandlar huruvida forskaren har observerat eller mätt det som 

forskaren tror sig ha observerat eller mätt (LeCompte & Goetz 1982, s. 43). 

Redovisningsstandarder för små och medelstora bolag i Sverige är utformade på ett sådant sätt 

att de ska vara lätta att förstå. K2- och K3-reglerverket har bland annat lagtext och 

kommentarer infogat i direkt anslutning till punkterna. Standarderna blir således konkreta, 

vilket minskar risken att vi skulle ha observerat något utöver det som var tänkt att observeras. 

Studiens interna validitet anses därför vara hög. Dock ska det påpekas att god redovisningssed 

inte endast utgörs av redovisningsstandarder, utan också av redovisningsprofessionens praxis. 

Detta skulle kunna innebära att viktig information förbisetts i studien. Tidigare forskning har 

dock framfört att redovisningsstandarder utfärdade av legitima aktörer har en stark ställning 

vid bestämmandet av god redovisningssed (se avsnitt 4.1).  

Extern validitet avser hur väl resultatet av forskningen kan generaliseras och användas i andra 

grupper (LeCompte & Goetz 1982, s. 43). Datamaterialet som användes i studien får, enligt 

ovan, antas representera det som utgör god redovisningssed för små och medelstora företag 

idag. Således anser vi att studiens resultat borde kunna generaliseras och appliceras på alla 

små och medelstora aktiebolag i Sverige. Då vi inte har lagstadgat mandat att uttala oss om 

vad som faktiskt utgör god redovisningssed i kontrollbalansräkningar kan företag inte 

redovisa immateriella tillgångar med hänvisning till denna studie. Dock ger studien en 

vägledning om hur immateriella tillgångar torde kunna redovisas i kontrollbalansräkningar. 

Den externa validiteten kan därmed sägas vara hög först i de fall studiens resultat blir praxis 

hos en kvalitativ representativ krets bokföringsskyldiga, ergo god redovisningssed.  

2.6 Källkritik 

Enligt (Nyberg 2000, s. 195) ska källorna väljas med kritiskt omdöme. I studien gjordes en 

bedömning av samtliga källors trovärdighet och relevans, vilket ledde till att det fanns ett 

kritiskt förhållningssätt. Studiens empiri bygger på offentliga dokument som till exempel 

BFNAR och rättsfall. Endast de senaste uppdaterade och utgivna standarderna av BFN 

användes för att stärka pålitligheten. Redovisningsstandarder utgivna av BFN och FAR SRS 

ansågs vara tillförlitliga då företag använder dem för att upprätta årsredovisning respektive 

kontrollbalansräkning. Rättsfallen som användes ansågs vara tillförlitliga och relevanta då de 

har stark rättslig ställning och fastställer vad som är gällande rätt. 

I teorikapitlet och referensramen användes främst tryckta källor såsom böcker, vetenskapliga 

artiklar tagna ur tidskrifter samt lagtext med tillhörande förarbeten. Det förekommer även ett 

litet antal elektroniska källor och då främst som statistik för att förtydliga och styrka 

påståenden. Böckerna som refererats till har i största möjliga mån byggt på tidigare forskning. 

Samtliga artiklar som användes i studien var vetenskapliga och refererad till i annan 

forskning. Att artiklarna var publicerade i tidskrifter och refererade i annan forskning ansågs 

öka relevansen och tillförlitligheten. Dessutom gjorde vi själva en bedömning om hur hög 

kvalitet varje enskild källa höll.   
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3 Teori 

3.1 Inledning 

Studien tar utgångspunkt i den institutionella teorin, som tidigare har varit ett populärt sätt att 

förklara olika processer inom redovisningen (se bland annat Boland 1982 och Meyer 1986).
9
 

Preston, Cooper, Scarbrough och Chilton (1995, s. 536) visar att legitimering inom 

redovisningsprofessionen handlar om att följa de regler och standarder som professionen 

tillsammans ansett vara lämpliga att följa. För att en kontrollbalansräkning ska utgöra ett 

legitimt borgenärsskydd måste redovisningsprinciper och värderingsprinciper vid upprättandet 

vara legitimt hos företagets intressenter. I studien används den institutionella teorin för att 

kunna föra ett resonemang kring vad som utgör god redovisningssed vid klassificering och 

värdering av immateriella tillgångar i kontrollbalansräkningar samt vad som legitimerar 

innehållet och normbildningsprocessen av god redovisningssed.  

3.2 Institutionell teori 

Den institutionella teorin växte fram i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet som ett 

svar på den metoddiskussion som ägde rum gällande hur vetenskapen skulle ses på inom 

samhällsvetenskaperna (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 27).
10

 Den ekonomiska grenen menade 

att det fanns ett antal allomfattande regler som kunde appliceras inom ekonomisk vetenskap 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 28). Ett exempel på en sådan regel var antagandet om att 

människan var en rationell individ som fattade beslut för att maximera sin nytta. Enligt 

Eriksson-Zetterquist menande de institutionella ekonomerna istället att en idés sanningshalt 

skulle bedömas utifrån dess konsekvenser. Den institutionella teorin, i sin ursprungliga form, 

illustrerar hur handlandet i organisationer framgår av det som tas för givet och hur 

organisationer följer socialt accepterade regler istället för att agera på ett rationellt sätt 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 5). Institutionalismen fick dock kritik för att vara allt för 

beskrivande och lägga fokus på insamlandet av fakta (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 28).  

I slutet på 1970-talet och i början av 1980-talet växte en ny form av institutionell teori fram, 

den nyinstitutionella teorin (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 63). Teorin bygger till stora delar på 

artiklarna av Meyer och Rowan (1977) och DiMaggio och Powell (1983). Ett av syftena med 

utvecklandet av den nya formen av institutionell teori var att svara på frågor hur institutioner 

har format, förmedlat och kanaliserat sociala val utan att vara allt för deskriptiv och abstrakt 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 64). 

Meyers och Rowans studie (1977) söker svar på hur organisationer fungerar då tidigare 

forskning visat att en rationell formell organisationsstruktur inte kunnat förklara varför 

organisationer gjorde som de gjorde. Enligt Meyer och Rowan (1977, s. 340) formas formella 

organisationsstrukturer i ett högst institutionaliserat sammanhang och därmed påverkas de av 

tidigare praktik och procedurer. Starkt institutionaliserade produkter, tjänster, professioner, 

policys och system ses som myter och kan således användas av en organisation för att vinna 

social legitimitet (Meyers & Rowan 1977, ss. 340-341). Det vill säga att organisering tycks 

                                                 
9
 Boland (1982) tolkar kritiskt redovisningsprofessionens utveckling och kommer fram till att samspelet mellan 

myter och teknik leder till strukturella brister i professionen. Meyer (1986) presenterar ett antal hypoteser om hur 

revisorer och redovisning har påverkat organisationer.  
10

 En institution växer fram genom att människor interagerar med varandra för att tillfredsställa primära och 

därefter mer sofistikerade behov. Genom samspelet med varandra uppstår handlingsmönster där vissa aktioner 

kommer premieras. Dessa handlingsmönster kommer föras vidare till nästkommande generation med hjälp av 

berättelser (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 14). 
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handla om att kunna anpassa sig till olika institutionaliserade regler istället för att kontrollera 

och samordna olika arbetsaktiviteter (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 65). Tekniska lösningar, 

såsom en organisations redovisning, behöver därför inte vara effektiva då reglerna är 

institutionaliserade och således framställs organisationen som rationell och modern (Meyer & 

Rowan 1977, s. 344). De organisationer som väljer att inte följa dessa institutionaliserade 

regler kan uppfattas som nonchalanta, avvikande och ej legitima av den sociala omgivningen 

(Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 66-67). Enligt Meyer och Rowan (1977 ss. 348-349) kommer 

organisationer vara isomorfa, det vill säga mer lika varandra, för att bli socialt legitima, 

framgångsrika och för att överleva. Ett exempel på detta är att företag använder, av 

omgivningen, accepterade redovisningssystem för att uppfattas som legitima (Eriksson-

Zetterquist 2009 ss. 66-67). 

3.2.1 Institutionell isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983) undersökte i sin studie varför organisationer var så homogena. 

De fann att organisationer som verkar inom samma organisationsfält tenderar att likna 

varandra (DiMaggio & Powell 1983 s. 148). Med ett organisationsfält menas till exempel 

industrier i samma bransch eller industrier som på något annat sätt är sammankopplade med 

varandra (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 74). Organisationsfältet identifieras genom att utföra 

empiriska studier och ett fält kan endast finnas om det är institutionellt identifierat (DiMaggio 

& Powell 1983, s. 148). För att förklara processen som gör organisationer allt mer homogena 

använder DiMaggio och Powell (1983, s. 149) uttrycket isomorfism.
11

 DiMaggio och Powell 

(1983, ss. 150-154) kom fram till tre olika mekanismer genom vilka institutionell isomorfism 

sker. 

Med tvingande isomorfism menas formella eller informella krav som starka organisationer 

påtvingar svagare organisationer i samma organisationsfält (DiMaggio & Powell 1983 s. 150). 

Staten är ett exempel på en stark organisation som utövar påtryckningar på andra 

organisationer främst genom lagstiftning (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 79). Ytterligare 

exempel på hur staten tvingar företag att bli mer isomorfa är bestämmelser gällande olika sätt 

att beräkna skatteåret, årsrapporter och finansiella rapporter (DiMaggio & Powell 1983 s. 

150). Vidare är det vanligt att moderbolag i en koncern tvingar sina dotterbolag att använda 

samma redovisningssystem, personalutvärderingssystem och budgetssystem (DiMaggio & 

Powell 1983, s. 151). 

Mimetisk isomorfism är en källa till homogenitet då organisationer som är mindre 

framgångsrika imiterar mer framgångsrika organisationer (DiMaggio & Powell 1983, s. 151). 

När en organisation ställs inför teknologiska problem kan den välja att imitera andra 

organisationer och på så sätt hitta lösningar som är mer kostnadseffektiva (Eriksson-

Zetterquist 2009, s. 80). Organisationen som blir imiterad behöver inte vara medveten om att 

den blir imiterad eller ens önska att bli imiterad, utan den står endast som en källa av praktiker 

som andra organisationer kan ta efter (DiMaggio & Powell 1983, s. 151). Mimetisk 

isomorfism är såldes en källa till att organisationer liknar varandra allt mer (DiMaggio & 

Powell 1983, ss. 151-152). 

                                                 
11

 Definitionen av isomorfism är enligt DiMaggio och Powell: ”isomorphism is a constrained process that forces 

one unit in a population to resemble other units that face the same set of environmental conditions” (DiMaggio 

& Powell 1982, s. 149). 
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Normativ isomorfism kommer främst från professioner som påverkar vad som ska anses vara 

rätt saker att göra i en organisation (DiMaggio & Powell 1983, s. 152).
12

 Vidare menar 

DiMaggio och Powell att professionalismen i detta sammanhang har två viktiga källor. För 

det första blir det viktigare för organisationer att anställa människor med någon form av högre 

utbildning allt eftersom formella utbildningar får större inflytande i samhället. För det andra 

sprider väl utvecklade professionella nätverk organisationsmodeller över 

organisationsgränserna. Det vill säga att professionella medarbetare kommer föra med sig 

organisationsmodeller från ett organisationsfält till ett annat och på så sätt blir 

organisationerna mer lika varandra (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 81).  

Isomorfism är en typ av organisationsutveckling där det främsta syftet inte är att skapa en 

bättre intern effektivitet i organisationen utan att bli mer lik andra organisationer för att 

erhålla social legitimitet (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 82).  

3.2.2 Legitimitet 

Inom den nyinstitutionella teorin är legitimering ett centralt begrepp (Eriksson-Zetterquist 

2009, s. 103). Dowling och Pfeffer (1975) påstår i sin artikel att organisationers strävan efter 

att bli legitima är viktig att undersöka för att förstå deras handlande. Organisationer 

eftersträvar en överensstämmelse mellan de sociala värden som organisationen signalerar 

genom sitt handlande och de normer som råder i samhället (Dowling & Pfeffer 1975, s. 122). 

Om det uppstår en faktisk eller potentiell skillnad mellan de två värdesystemen hotas 

organisationens legitimitet vilket kan leda till ekonomiska, legala eller sociala påtryckningar 

från omgivningen. Organisationer är således endast legitima till den utsträckning som deras 

aktiviteter överensstämmer med det överordnade sociala systemets mål (Dowling & Pfeffer 

1975, s. 123). Legitimitet kan liknas vid en organisations status eller rykte, dock med vissa 

skillnader (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 105). En organisation behöver endast uppnå 

legitimitet till skillnad från status och ryckte som signalerar något om organisationen. Vidare 

finns det ingen konkurrens mellan organisationer när det kommer till legitimitet, utan genom 

att tillhöra ett organisationsfält erhåller organisationen legitimitet. Således menar Eriksson-

Zetterquist att strävan efter att uppnå legitimitet också är en källa till mer homogena företag. 

Enligt Dowling och Pfeffer (1975, ss. 126-127) finns det tre möjliga sätt för en organisation 

att erhålla legitimitet: 

 En organisation kan anpassa sina mål och metoder så att de överensstämmer med den 

rådande definitionen av legitimitet. 

 Organisationen kan, via kommunikation, försöka ändra den rådande uppfattningen om 

vad som är legitimt så att den överensstämmer med organisationens mål och metoder. 

 Organisationen kan, via kommunikation, försöka bli identifierad med symboler, 

värderingar eller institutioner som anses vara socialt legitima. 

Dowling & Pfeffer (1975, s. 127) menar att det är svårt för en organisation att ändra på de 

rådande sociala normerna varför organisationer med stor sannolikt kommer anpassa sig till sin 

omgivning. Enligt Berger och Luckmann (2011, s. 112) måste institutioner legitimeras för att 

bevaras över tid, det vill säga föras över till nästa generation, och förklarar begreppet på 

följande vis: 

                                                 
12

 DiMaggio och Powell definierar en profession som: ”the collective struggle of members of an occupation to 

define the conditions and methods of their work, to control "the production of producers", and to establish a 

cognitive base and legitimation for their occupational autonomy” (DiMaggio & Powell 1982, s. 152). 
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Legitimering ”förklarar” den institutionella ordningen genom att tillskriva dess 

objektiverade betydelser kognitiv giltighet. Legitimering rättfärdigar den 

institutionella ordningen genom att ge dess praktiska imperativ normativ 

värdighet. (Berger & Luckmann 2011, s. 112) 

Således är fenomenet legitimering inte enbart en ram för vad vi bör göra, utan även en 

förklaring till varför vi gör som vi gör (Berger & Luckmann 2011, ss. 112-113).  

3.2.3 Institutionell teori och legitimitet inom redovisningen 

Carpenter och Feroz (2001) visade hur fyra delstatsregeringar i USA (New York, Michigan, 

Ohio, Delaware) antog US GAAP efter att blivit utsatta för institutionell påverkan. Författarna 

identifierade fem faktorer som ökade det institutionella trycket på de undersökta 

delstatsregeringarna (Carpenter & Feroz 2001, ss. 588-589):  

 Svårigheter för en delstatsregering att balansera budgeten och behovet att få tillgång 

till kreditmarknader. 

 Stödet för de valda som skulle genomföra övergången till US GAAP. 

 Potentiell förändring i maktförhållandena av de förtroendevalda. 

 Betydelsefulla personers medverkan från redovisningsorganisationer. 

 Förändring av ledarskap i delstatsregeringen under tidsperioden som arbetet med 

antagandet av US GAAP pågick. 

Vidare visade Carpenter och Feroz (2001, s. 592) att delstatsregeringarna i varje fall var 

utsatts för minst två typer av institutionell isomorfism, normativ och tvingande. Enligt 

Carpenter och Feroz (2001, ss. 592-593) kunde även imiterande isomorfism varit en orsak till 

den institutionella påverkan på delstatsregeringarna men att det inte med säkerhet gick att 

fastställa på det undersökta materialet. 

Jönsson (1984, s. 6) undersökte om det fanns någon redovisningselit i Sverige och hur denna 

grupp med människor fastställde standarder inom den institutionella ramen för 

standardsättning. Studien visade att standardsättningsprocessen i Sverige till stor utsträckning, 

om inte helt, var institutionaliserad (Jönsson 1984, s. 26). Jönsson (1984, ss. 10-12) visade 

även att det fanns en redovisningselit i Sverige bestående av fem personer som var inblandade 

i framtagandet av redovisningsstandarder. Vilka personer som skulle anses ingå i denna elit av 

standardsättare vid en given tidpunkt ansågs vara oklart och antalet potentiella medlemmar 

kunde antas bestå av en relativt stor krets av människor (Jönsson 1984, s. 27). Enligt Jönsson 

(1984, s. 27) skulle redovisningseliten ses som en grupp människor som var centrala för 

utvecklingen av redovisningsstandarder och respekterade av redovisningsprofessionen. Dock 

fanns det en större undergrupp av personer som på olika sätt också påverkade utvecklingen av 

redovisningsstandarderna i Sverige (Jönsson 1984, ss. 27-28).  
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4 Studiens referensram 

4.1 God redovisningssed 

God redovisningssed introducerades 1976 som ett begrepp i svensk lagstiftning genom 

instiftandet av en ny bokföringslag, GBFL. I 2 § GBFL skrevs att ”bokföringsskyldigheten 

skall fullgöras på sätt som överensstämmer med god redovisningssed”. Ingen legaldefinition 

eller vidare förklaring till begreppets innebörd angavs i lagtexten. För att erhålla svar på vad 

lagstiftaren avsåg med god redovisningssed måste man vända sig till lagens förarbeten. I vilka 

står skrivet: 

Som utredningen påpekar torde god redovisningssed kunna beskrivas genom en 

hänvisning till att det bör röra sig om en faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. Vad som är god 

redovisningssed kan ibland behöva bestämmas branschvis. Stor betydelse för 

innebörden av begreppet har givetvis de uttalanden i redovisningsfrågor som görs 

av den praktiskt och teoretiskt verksamma expertisen på redovisningsområdet. 

(Prop. 1975:104, s.148) 

Johansson (2010, s. 94) påpekar att uttalandet beskriver det då rådande förhållandet att 

tillämpad praxis hade betydande inflytande för vad som utgjorde god redovisningssed.  Det 

ska även tilläggas att god redovisningssed är en omskrivning av det äldre begreppet god 

köpmannased (Prop. 1975:104, s.148). God redovisningssed är också omnämnt i 2 kap. 2 § 

ÅRL där det föreskrivs att ”årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i 

enlighet med god redovisningssed”. Även här saknas en legaldefinition av god 

redovisningsseds betydelse.  Ur förarbetena till lagen kan dock utläsas: 

God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa lag och i lag intagna 

redovisningsprinciper. Bland det sista kan särskilt nämnas kravet på rättvisande 

bild. Innehållet i god redovisningssed bör liksom hittills också bestämmas mot 

bakgrund av faktiskt förekommande praxis hos kvalitativt representativ krets av 

bokföringsskyldiga. Särskild betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd och 

rekommendationer av auktoritativa organ såsom Bokföringsnämnden, 

Redovisningsrådet och, såvitt gäller finansiella företag, Finansinspektionen. På så 

vis kommer hänvisningen till god redovisningssed bland annat att fylla ut och 

tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga att 

åsidosätta lagens bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed. (Prop. 

1995/96:10 del 2, s. 181) 

Från och med 1 april 2007 har Rådet för finansiell rapportering (RFR) övertagit den 

normbildning inom redovisningen som tidigare utfärdades av Redovisningsrådet (RR).
13

 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder artikel 4 ska, från och med 1 januari 

2005, företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad inom EU 

upprätta koncernredovisning i enlighet med av Europeiska kommissionen antagna IFRS. Att 

redovisa enligt IFRS är således endast förbehållet koncerner. RFR anser dock att den 

finansiella rapporteringen för moderföretaget ska hålla samma kvalitet som koncernens 

rapportering och därmed också som huvudregel ska tillämpa IFRS (RFR 2, s. 4). Från denna 

                                                 
13

 Skapandet av RR, sedermera RFR, var inte tänkt att inskränka på BFN:s auktoritet som normutvecklare inom 

redovisningsområdet. Avsikten var dock att utfärda rekommendationer för publika företag så att nämnden i stort 

sett enbart kunde inrikta sig på bokföringsfrågor rörande icke-publika företag. (Prop. 1998/99:130, s. 181.) 
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huvudregel görs i RFR 2 undantag och tillägg då tillämpning av IFRS strider mot svensk lag, 

tillämpning av IFRS leder till en beskattningssituation som avviker från den som gäller för 

andra svenska företag, eller då det finns andra tungt vägande skäl för att RFR i 

rekommendationer ska avvika från huvudprincipen (RFR 2, s. 4). 

Det kan konstateras att BFN tillsammans med RFR har särskild betydelse för god 

redovisningsseds utveckling. I BFL står skrivet att staten, genom BFN, skall bära 

huvudansvaret för denna utveckling (8 kap. 1 § BFL). BFN ska främja utvecklandet av god 

redovisningssed och har som huvuduppgift att konkretisera innebörden av begreppet samt att 

utöva inflytande över vad som ska bedömas vara god redovisningssed i olika situationer 

(Prop. 1998/99:130, s. 180). Då nämnden saknar normgivningsmakt i regeringsformens 

mening är deras rekommendationer och uttalanden inte formellt bindande. Dock kan de få 

indirekt rättslig betydelse när domstol eller förvaltningsmyndighet i enskilda fall prövar en 

bedömning av god redovisningssed. I praktiken har BFN:s rekommendationer och uttalanden 

ofta avgöranden betydelse för vad som utgör god redovisningssed (Prop. 1998/99:130, s. 

180). Ansvaret beskrivs emellertid främst som övervakande och kontrollerande av att annan 

kompletterande normgivning fungerar tillfredställande. Exempel på kompletterande 

normgivning är FARs rekommendationer och uttalanden. Denna typ av yttranden från 

branschorganisationer har framhävts som viktiga för god redovisningsseds progression 

(Artsberg 2005, s. 128). I och med BFN:s inrättning 1976 motverkade dock staten att god 

redovisningsseds utveckling i allt för stor utsträckning styrs av enskilda intressen. 

4.2 Redovisningsprinciper  

4.2.1 Rättvisande bild 

I och med Storbritanniens inträde i Europeiska Gemenskaperna (EG) har principen om att 

presentera en rättvisande bild, eller en TFV, blivit en av de viktigaste redovisningsprinciperna 

i EG:s redovisningsdirektiv (Smith 2006, s. 70). Begreppet TFV har dock inte definierats 

varför det idag finns olika meningar om vad principen innebär (Riahi-Belkaoui 2004, s. 252). 

Ordagrant går det att säga att redovisningen ska vara korrekt och fri från bias. Faktum 

kvarstår dock att den professionella och juridiska definitionen av begreppet, som en teknisk 

term, innebär en överensstämmelse med rådande redovisningsprinciper (Riahi-Belkaoui 2004, 

s. 252). Då begreppet är hämtat från brittisk lag finns det anledning att diskutera vilken 

innebörd det fått i Storbritannien för att på så sätt få en uppfattning om vad begreppet 

egentligen betyder. Sedan mitten på 1900-talet har TFV använts i den brittiska lagstiftningen 

(Rutherford 1985, s. 483). Varianter av samma begrepp har dock funnits längre än så 

(Rutherford 1985, ss. 485-486). Rutherford ger två exempel på tolkningar av vad TFV är för 

något: 

…it is generally understood to mean a presentation of accounts, drawn up 

according to accepted accounting principles, using accurate figures as far as 

possible, and reasonable estimates otherwise; and arranging them to show, within 

the limits of current accounting practice, as objective a picture as possible, free 

from wilful bias, distortion, manipulation, or concealment of material facts. 

(Rutherford 1985, s. 488) 

True means that the accounting information contained in the financial statements 

has been quantified and communicated in such a way as to correspond to the 

economic events, activities and transactions it is intended to describe. …Fair 

means that the accounting information has been measured and disclosed in a 
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manner which is objective and without prejudice to any particular sectional 

interests in the company. (Rutherford 1985, s. 488) 

Enligt den första definitionen ges en TFV genom att följa de allmänt accepterade 

redovisningsprinciperna och använda dem på ett sådant sätt att en så korrekt och rättvis bild 

som möjligt presenteras. I den andra definitionen ställs inte samma krav på att följa de allmänt 

accepterade redovisningsprinciperna för att visa en TFV utan pekar istället på vikten av 

redovisningsinformationen framställs på ett sådant sätt att den återspeglar de faktiska 

ekonomiska förhållandena samt att redovisningsinformationen är objektiv. 

Artsberg (2005, s. 156) menar att begreppet i brittisk doktrin har haft en overridingfunktion 

vilket betyder att om redovisningsnormerna inte ger en rättvisande bild, i det enskilda fallet, 

så ska normerna åsidosättas. Alexander (1993, s. 61) menar att detta återspeglas i 

Europaparlamentets och rådets fjärde direktiv. Direktivet ger dock medlemsstaterna själv rätt 

att bestämma när undantag från gällande redovisningsnormer ska göras i förmån för en mer 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning (Europaparlamentets och rådets fjärde 

direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i 

vissa typer av bolag artikel 2.5). I Sverige beslutades, efter långa diskussioner, att det vore fel 

att införa en overridingregel ur ett rättsäkerhetsperspektiv (Artsberg 2005, ss. 156-157). Enligt 

Alexander (1993, ss. 72-74) måste dock begreppet ha en overridingfunktion då lagar och 

redovisningsstandarder inte kan täcka alla möjliga redovisningssituationer. 

I 2 kap. 3 § första stycket ÅRL står det att ”Balansräkning, resultaträkning och noter skall 

upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat”. 

Paragrafen uppkom till följda av Europaparlamentets och rådets fjärde direktiv 78/660/EEG 

artikel 2.3-2.5. Med anledning av införandet av principen i ÅRL har det även blivit en viktig 

princip i den svenska redovisningen. I förarbetena till lagen (prop. 1995/96:10 del 2, s. 11) 

förs en diskussion om vad begreppet ska betyda för svensk redovisning. Av propositionen 

framgår att begreppet rättvisande bild bör tolkas som att förutom de krav som ställs på 

balansräkning, resultaträkning och noter i övrigt ska ekonomisk information lämnas som ger 

läsaren en så riktig bild som möjligt av ett bolags ekonomiska ställning (prop. 1995/96:10 del 

2, s. 11). Således kommer principen att påverka utveckling av redovisningspraxis och 

redovisningsrekommendationer. 

4.2.2 Fortlevnadsprincipen 

Fortlevnadsprincipen innebär att redovisningen ska ske utifrån antagandet att ett företag 

kommer fortsätta sin verksamhet (Smith, 2006, s. 77). Dock antar principen varken att 

företaget kommer försättas i likvidation inom den närmsta framtiden, eller att det kommer 

överleva i all framtid (Riahi-Belkaoui 2004, s. 212). Uttryck för principen ges bland annat av 

2 kap. 4 § 1 p. ÅRL där det står att ”företag skall förutsättas fortsätta sin verksamhet”. 

Formuleringen är tagen från Europaparlamentets och rådets fjärde direktiv 78/660/EEG 

artikel 31.1  och fanns inte med i svensk lagstiftning förrän ÅRL antogs, vilket framgår av 

propositionen till ÅRL (prop. 1995/96:10 del 2, s. 14). Antagandet om företags fortsatta drift 

som görs i fortlevnadsprincipen blir särskilt viktig när det kommer till värdering av tillgångar. 

Riahi-Belkaoui (2004, s. 213) menar att principen rättfärdigar värderingen av tillgångar på 

basis att företaget förväntas fortleva samt ger en utgångspunkt för hur avskrivningar av 

tillgångar ska hanteras. Detta eftersom fortlevnadsprincipen uppmanar till att 

anskaffningsvärdet ska användas vid värdering och inte nuvärde eller likvidationsvärde, samt 

att anläggningstillgångar och immateriella tillgångar skrivs av över sin förväntade livslängd 

och inte på basis att företaget ska likvideras inom en snar framtid (Riahi-Belkaoui 2004, s. 
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213). Smith (2006, ss. 78-79) förklarar det något paradoxala sammanhanget mellan 

fortlevnadsprincipen, som är framtidsinriktad, och värdering till anskaffningsvärde, som är 

historiskt inriktad, på följande sätt. Vid varje given tidpunkt under en anläggningstillgångs 

livstid kan dess nyttjandevärde anses vara högre än dess anskaffningsvärde minus 

ackumulerade avskrivningar.
14

 Under dessa förutsättningar, antag att tillgångens 

likvidationsvärde är lägre än dess anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar.
15

 

Fortlevnadsprincipen kan då motivera varför anläggningstillgången bör värderas till 

anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar eftersom detta värde kan anses vara en 

försiktig uppskattning av nyttjandevärdet. 

Av ÅRL framgår inte i vilka fall avsteg från principen får göras när det gäller värdering av 

tillgångar. Avsteg får endast göras i särskilda fall om det ger en rättvisande bild av företagets 

ställning och resultat samt om det är förenligt med god redovisningssed (2 kap. 4 § ÅRL). 

Detta är en tolkning av Europaparlamentets och rådets fjärde direktiv 78/660/EEG artikel 

31.2. I propositionen till lagen (prop. 1995/96:10 del 2, s. 16) framgår det att 

redovisningspraxis får ge vägledning om vad som ska anses vara ett särskilt skäl att avvika 

från principen. 

4.2.3 Jämförbarhetsprincipen och kontinuitetsprincipen 

Jämförbarhetsprincipen säger att likartade ekonomiska händelser ska behandlas och 

rapporteras på samma sätt i redovisningen från period till period (Riahi-Belkaoui 2004, s. 

225). Smith (2006, ss. 30-31) uttrycker detta som jämförbarhet mellan företag och 

jämförbarhet över tiden. Att redovisningen är jämförbar mellan företag har en stark koppling 

till relevanskravet inom redovisningen. Detta då till exempel investerare ska kunna jämföra 

företag med varandra för att ha möjlighet att fatta välgrundade ekonomiska beslut. Nilsson 

(2010, s. 41) menar att företag ska använda redovisningsprinciperna konsekvent och endast 

byta om det finns starka skäl, till exempel om god redovisningssed förändras inom den 

bransch där företaget verkar.  

Kontinuitetsprincipen innebär att utgående balans för ett räkenskapsår ska vara lika med 

ingående balans nästkommande räkenskapsår (2 kap. 4 § p. 7 ÅRL). Vid byta av 

redovisningsprinciper får dock undantag göras från kontinuitetsprincipen. Effekten ska då 

påverka eget kapital vid årets början och inte belasta årets resultat (IAS 8 p. 19,22-27). 

4.2.4 Försiktighetsprincipen 

I 2 kap. 4 § 3 p. ÅRL beskrivs att värdering av olika poster i redovisningen ska göras med 

iakttagande av rimlig försiktighet. Detta är ett uttryck för försiktighetsprincipen. Nilsson 

(2010, s. 35) menar att försiktighetsprincipen är den viktigaste av restriktioner inom 

redovisningen. Basu (1997, s. 8) hävdar att den har påverkat redovisningen under minst 500 

år. Principen innebär att kostnader ska tas upp så fort som möjligt, medan intäkter ej ska tas 

upp innan sannolikheten är stor för att de erhålls (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & 

Holmes 2010, s. 165). Basu (1997, s. 7) menar att redovisare traditionellt har uttryckt sig på 

följande sätt om försiktighetsprincipen: ”anticipate no profits but anticipate all losses” (Basu 

1997, s. 7). Således finns det en bias för hur kostnader och intäkter behandlas i redovisningen. 

                                                 
14

 En förutsättning för att ett företag ska förväntas vilja investera i en anläggningstillgång är att diskonterade 

framtida kassaflöden genererade av tillgången är större än anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar 

vid varje given tidpunkt (förutsatt att rätt avskrivningsmetod används) (Smith 2006, s. 78). 
15

 Denna situation kan till exempel uppstå om det inte finns en aktiv marknad där anläggningstillgången kan 

säljas eller om anläggningstillgången endast kan användas i den verksamhet där den är avsedd att nyttjas (Smith 

2006, s. 78). 
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Förutom intäkter och kostnader så påverkas också värderingen av tillgångar och skulder av 

försiktighetsprincipen. Ökningar av en tillgångas värde ska inte erkännas, medan minskningar 

av värdet ska erkännas (Godfrey et al. 2010, s. 165). Detta gäller till exempel för varulager 

som inte får skrivas upp och som vid varje bokslut ska värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (4 kap. 9 § ÅRL). Syftet med principen har 

främst varit att skydda företags borgenärer. (Nilsson 2010, s. 36) Redovisning enligt 

försiktighetsprincipen ska hindra företag från att dräneras på likvida medel och kapital genom 

utdelning av orealiserade vinster. Vidare menar Nilsson att avsteg från försiktighetsprincipen 

kan få långt allvarligare konsekvenser än om principen följs. Detta då konsolideringen kan 

försämras om bedömningen av utdelningsbara medel sker på felaktiga grunder samt att risken 

för kreditgivare underskattas.  

IASB har kritiserat att asymmetrin som uppstår mellan intäkter och kostnader på grund av 

användandet av försiktighetsprincipen bidrar till att redovisningen inte visar ett företags 

verkliga ekonomiska ställning, vilket i sin tur påverkar beslutsunderlaget för investerare 

(Godfrey et al. 2010, s. 380). Vidare menar IASB att kostnader och intäkter bör erkännas i 

samma utsträckning. Förespråkare för försiktighetsprincipen argumenterar dock för att aktuell 

information om kostnader är viktigare än aktuell information om intäkterna (Basu 1997, s. 9). 

Detta på grund av att ledningen i företag inte ska kunna utnyttja sitt informationsövertag mot 

andra intressenter samt att kreditgivare i större utsträckning har nytta av aktuell information 

om kostnader än aktuell information om intäkterna.
16

 

4.3 Kontrollbalansräkning – syfte och förfarande 

Enlig Lindskog (2008, s. 59) har kontrollbalansräkningen två funktioner. För det första ger 

den styrelse och aktieägare information som senare kan användas som beslutsunderlag och för 

det andra kan styrelsen använda den för att undvika medansvar.
17

 Vidare påpekar Lindskog 

dock att kontrollbalansräkningen även är viktig för andra intressenter i bolaget, vilket framgår 

av Bokföringsnämndens uttalanden (BFN U 96:6) där det anges att information ska lämnas i 

förvaltningsberättelse om kontrollbalansräkning har upprättats. 

I 25 kap. 13-20 §§ ABL behandlas reglerna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. 

Reglerna är främst till för att skydda bolagets borgenärer från att en förlustbringande 

verksamhet ska fortsätta drivas. Syftet beskrivs vara att bolag som driver en sådan verksamhet 

ska likvideras medan tillgångarna räcker till för att betala skulderna (Oppenheimer et al. 2007, 

s. 20). Av det skälet föreskriver ABL att styrelsen, och i viss mån även aktieägare, vidtar 

åtgärder om en kritisk kapitalbrist uppstår (Lindskog 2008, s. 17).
18

 Reglerna om 

tvångslikvidation på grund av kapitalbrist initieras då bolagets egna kapital befaras understiga 

                                                 
16

 Företagsledningen har ofta lättare att bedöma framtida vinster då de har bättre kännedom om företagets 

operationella verksamhet samt värdet på företagets tillgångar än andra intressenter. I ett företag där 

företagsledningens ersättning påverkas av den rapporterade vinst finns det ett incitament för företagsledningen 

att undanhålla information om de rapporterade vinsterna som kan komma att påverka deras ersättning negativt 

(Basu 1997, s. 9). 
17

 Det vill säga om kontrollbalansräkningen är upprättad på det sätt som lagen föreskriver. Mer om det personliga 

betalningsansvaret i avsnitt 4.3.1.1.  
18

 Med kritisk kapitalbrist menas den kapitalbrist som föreligger när den första kontrollbalansräkningen ska 

upprättas. Det vill säga när det egna kapitalet befaras vara mindre än halva registrerade aktiekapitalet. Till 

skillnad från (blott) kapitalbrist som syftar till den kapitalbrist som eventuellt föreligger vid upprättandet av den 

andra kontrollbalansräkningen. Det vill säga att det inte finns täckning för hela registrerade aktiekapitalet 

(Lindskog 2008, ss. 17-18). 
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halva det registrerade aktiekapitalet eller då bolagets tillgångar vid verkställighet enligt 4 kap. 

UB inte är tillräckliga för att täcka full betalning av utmätningsfordran (25 kap. 13 § ABL).
19

 

För att förstå när en kontrollbalansräkning ska upprättas är det viktigt att kunna skilja mellan 

när ett företag har betalningsproblem och när det har balansproblem. Reglerna kring 

betalningsproblem återfinns huvudsakligen i konkurslagen, företagsrekonstruktionslagen och 

brottsbalken. Ett företag har betalningsproblem när det saknas likvida medel för att betala en 

skuld som förfaller till betalning. Ett företag vars skulder överstiger tillgångarna har istället 

balansproblem. Reglerna kring balansproblem återfinns i associationsrätten och då främst i 

ABL. Kontrollbalansräkningen, som behandlas i 25 kap. ABL, används således när ett företag 

har balansproblem. Det är dock vanligt att företag i kris både har betalningsproblem och 

balansproblem (Folkesson 2007, ss. 5-6). 

Tillgångar och skulder i en kontrollbalansräkning ska värderas enligt bestämmelserna i 25 

kap. 14 § ABL. Av paragrafen framgår att tillgångar får värderas till ett högre värde och att 

skulder och avsättningar får värderas till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen. 

Detta då syftet med kontrollbalansräkningen är att skilja de bolag som inte har ekonomiska 

förutsättningar för att bedriva sin verksamhet från de som faktiskt har det (Oppenheimer et al. 

2007, s. 44). Kravet som ställs är att de redovisningsprinciper som används är förenliga med 

god redovisningssed (25 kap. 14 § 1 p. ABL). I prop. 2000/01:150 (ss. 37-40) framgår det att 

inte samma beaktning behöver tas till försiktighetsprincipen eller jämförbarhetsprincipen som 

vid upprättandet av den ordinarie årsredovisningen.
20

 Vidare står det att antagandet om 

bolagets fortsatta fortlevnad ska beaktas vid värdering av tillgångar, vilket får konsekvensen 

att tillgångar värderas till ett högre värde än om utgångspunkt tagits i tillgångarnas 

slaktvärde.
21

 Slutligen behandlar nämnda proposition möjligheten att ta upp andra tillgångar i 

en kontrollbalansräkning än de som tillämplig lag om årsredovisning tillåter. Det gäller till 

exempel utgifter för immateriella värden som bolaget bygger upp, men som inte enligt god 

redovisningssed får aktiveras i den ordinarie redovisningen. Med hänsyn till 

kontrollbalansräkningens särskilda syfte borde även utgifter för till exempel internt 

upparbetade varumärken få aktiveras om det finns ett påvisbart försäljningsvärde (prop. 

2000/01:150, ss. 39-40).  

Skulder ska enligt Lindskog (2008, s. 68) tas upp till nominellt värde med eventuell justering 

som till exempel kan beror på att räntan är högre eller lägre än marknadsräntan. Oppenheimer 

et al. (2007, s. 52) menar att skulder som enligt god redovisningssed inte behöver tas upp i en 

ordinarie balansräkning inte heller behöver tas upp i en kontrollbalansräkning. Skulder på 

grund av statligt stöd behöver inte tas upp i de fall där de vid en konkurs eller likvidation ska 

återbetalas först efter att övriga skulder är betalda (25 kap. 14 § 3 p. ABL).
22

  Obeskattade 

reserver ska delas upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital (25 kap. 14 § ABL).  

  

                                                 
19

 Ett misslyckat utmätningsförsök likställs i det här fallet med att det finns skäl att anta att det egna kapitalet 

understiger halva registrerade aktiekapitalet (prop. 1990/91:198, s. 16), varför denna anledning till att upprätta en 

kontrollbalansräkning inte vidare kommer behandlas i avsnittet. 
20

 Jämför 2 kap. 4 § 2-3 p. ÅRL. 
21

 Slaktvärdet på en tillgång är det värde som tillgången förväntas inbringa vid en försäljning under förutsättning 

att bolaget inte ska drivas vidare (Prop. 2000/01:150, s. 38). 
22

 Det gäller även skulder till andra organisationer som utför uppgifter inom den statliga stödverksamheten, till 

exempel ALMI-koncernen (prop. 2000/01:150, s. 94). 
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Värderingsreglerna vid upprättandet av en kontrollbalansräkning kan sammanfattas med 

följande tre punkter: 

1. Det egna kapitalet i en kontrollbalansräkning är alltid större eller lika med det egna 

kapitalet i ordinarie balansräkning som är upprättad vid samma tidpunkt. 

2. Två företag som är identiska får exakt likadana kontrollbalansräkningar oavsett hur 

deras ordinarie balansräkningar ser ut. 

3. Verklig värde används alltid vid värdering av omsättningstillgångar (Oppenheimer et 

al. 2007, s. 47). 

I flödesschemat nedan presenteras åtgärder som görs aktuella av 25 kap. 13-20 §§ ABL samt 

när det personliga betalningsansvaret för bolagets företrädare och aktieägare inträder. 

Oppenheimer et al. (2007, s. 22) påpekar att denna grafiska beskrivning inte är fullständig i 

alla detaljer. När det kommer till att avgöra det personliga betalningsansvaret för bolagets 

företrädare och aktieägare föreligger det till exempel ofta svåra värderings- och bevisfrågor. 
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Figur 1 Åtgärder och ansvar enligt 25 kap. 13-20 §§ ABL (”Ormen”). Källa: Oppenheimer et al. 2007, s. 23 
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Punkt 1: Om det för styrelsen finns skäl att anta att det föreligger en kritisk kapitalbrist ska 

en första kontrollbalansräkning genast upprättas och granskas av bolagets revisor (25 kap. 13 

§ ABL). Det vill säga att styrelsen ska upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § 

ABL, inte enbart vid en faktisk kritisk kapitalbrist, utan även vid misstanke om en kritisk 

kapitalbrist (Lindskog 2008, s. 39).
23

 Vad som föranleder misstanke om kritisk kapitalbrist 

varierar enligt Lindskog (2008, s. 42) från bolag till bolag, men det kan till exempel bero på 

att en enskild affär går fel eller marknadsförändringar.  

Oppenheimer et al. (2007, s. 24) menar att det är upp till styrelsen att hålla sig informerad om 

bolagets ekonomiska situation. Detta framgår även av propositionen till 25 kap. ABL (prop. 

2000/01:150, s. 100). Således måste den första kontrollbalansräkningen upprättas genast och 

inte väntas med till det ordinarie årsbokslutet om styrelsen har skäl att anta att en kritisk 

kapitalbrist föreligger. Vidare får styrelsen inte agera passivt vid kännedom om en eventuell 

kritisk kapitalbrist vilket framgår av rättsfallet Heléns rör (NJA 1988 s. 620). Styrelsens 

skyldighet att agera inträder även ifall kapitalbristen, enligt styrelsen, endast är tillfälligt till 

exempel på grund av valutakursförändringar eller om kapitalbristen förväntas läkas vid 

högsäsong (Oppenheimer et al. 2007, s. 24). Slutligen framgår det av BFL att den 

bokföringsskyldige ska ”löpande bokföra alla affärshändelser” (4 kap. 1 § 1 p. BFL) och att 

alla affärshändelserna ska bokföras ”på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera 

fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och 

resultat” (5 kap. 1 § BFL). Enligt Oppenheimer et al. (2007, s. 24) betyder det att styrelsen 

inte kan slippa sitt ansvar för att löpande ha en uppfattning om bolagets ekonomiska situation 

på grund av att bokföringen inte är i sin ordning. 

Punkt 2: Om någon kritisk kapitalbrist ej föreligger kan bolaget fortsätta sin verksamhet utan 

åtgärder enligt 25 kap. ABL (Oppenheimer et al. 2007, s. 27).  

Punkt 3: Styrelsen ska genast upprätta en kontrollbalansräkning vid misstanke om kritisk 

kapitalbrist (25 kap. 13 § ABL). Hur lång tid som menas med att genast upprätta en 

kontrollbalansräkning torde, enligt Lindskog (2008, s. 54), bero på de förutsättningar som 

styrelsen arbetar utefter. Av NJA 2005 s. 792 framgår det att tidfristen från att styrelsen 

misstänker att en kritisk kapitalbrist uppstått till dess att första kontrollbalansräkningen ska 

vara upprättad bör vara en och en halv till två månader. Lindskog (2008, s. 55) menar att 

tidsfristen är en ambitionsnivå och därmed ingen exakt tidsrymd. Av prop. 2000/01:150 (s. 

49, s. 91) framgår det att tidsfristen får bedömas från fall till fall men bör inte vara längre än 

en eller ett par månader. 

Värderingstidpunkten vid upprättandet av den första kontrollbalansräkningen hänför 

Oppenheimer et al. (2007, s. 28) till fyra olika tidpunkter före den första kontrollstämman: 

1. den första valda dagen för upprättandet av den första kontrollbalansräkningen (per-dag 

1) 

2. senaste tidpunkten för när den första kontrollbalansräkningen ska vara upprättad (per-

dag 2). 

                                                 
23

 Då reglerna i 25 kap 14 § ABL ska användas för att fastställa om det föreligger någon kritisk kapitalbrist är 

styrelsen inte, i varje enskilt fall, skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning om den ordinarie redovisningen 

visar att det egna kapitalet understiger halva registrerade aktiekapitalet. I de fall där det finns faktiska övervärden 

i tillgångarna som täcker den kritiska kapitalbristen behövs inte en kontrollbalansräkning upprättas trots att den 

ordinarie redovisningen visar det (Lindskog 2008, s. 39). Omvänt menar Lindskog (2007, s. 40) att styrelsen kan 

ha skäl att upprätta en kontrollbalansräkning trots att den ordinarie redovisningen visar att en kritisk kapitalbrist 

inte föreligger. 
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3. tidpunkten för när styrelsen ska fatta beslut om kallelse till första kontrollstämman 

(per-dag 3) 

4. kontrollstämmodagen (per-dag 4) 

 

Figur 2 Möjliga värderingstidpunkter (per-dag) för upprättandet av första kontrollbalansräkningen inför första 

kontrollstämman enligt Oppenheimer et al. Källa: Oppenheimer et al. 2007, s. 29 

Enligt Oppenheimer et al. (2007, s. 28) finns det således fyra olika värderingstidpunkter för 

den första kontrollbalansräkningen innan den första kontrollstämman. I prop. 2000/01:150 (s. 

94) framgår det att värderingstidpunkten av den första kontrollbalansräkningen ska vara så 

nära första kontrollstämman som möjligt. 

Punkt 4: I de fall där det visar sig att det egna kapitalet inte understiger halva det registrerade 

aktiekapitalet innan den första kontrollbalansräkningen lagligen ska vara upprättad (per-dag 

2) behöver styrelsen inte färdigställa den första kontrollbalansräkningen (Oppenheimer et al. 

2007, ss. 30-31; prop. 2000/01:150, s. 50). Således behöver inte ytterligare åtgärder enligt 25 

kap. 13-20 §§ ABL vidtas. Dock påpekar Oppenheimer et al. (2007, s. 31) att styrelsen bör 

dokumentera bolagets fortsatta ekonomiska situation mycket noggrant med hänsyn till risken 

att hamna i en framtida tvist om huruvida det var rätt att avbryta upprättandet av den första 

kontrollbalansräkningen.  

Punkt 5: Se punkt 3 första stycket.  

Punkt 6: Se avsnitt 4.3.1.1 

Punkt 7: Enligt 25 kap. 13 § 1 p. ABL ska bolagets revisor granska kontrollbalansräkningen. 

Oppenheimer et al. (2007, s. 34) menar att revisor i detta fall åsyftar till bolagets samtliga 

valda revisorer. Revisorns uppgift är att granska kontrollbalansräkningen samt lämna ett 

skriftlig yttrande om att kontrollbalansräkningen har upprättats i enlighet med 25 kap. 14 § 

ABL. Syftet med att låta revisor granska den första kontrollbalansräkningen är att förhindra 

antedatering (Lindskog 2008, s. 77). Om styrelsen underlåtit revisor att granska den första 

kontrollbalansräkningen ska det ses som om kontrollbalansräkningen inte har blivit upprättad 

över huvudtaget (prop. 1990/91:198, s. 16). Hur lång tid revisorn har på sig att granska 

inlämnad kontrollbalansräkning är av doktrinen oklart, men RevR 1 – Granskning av 

kontrollbalansräkning föreskriver att granskningen ska ske översiktligt samt skyndsamt vilket 

enligt Oppenheimer et al. (2007, s. 34) torde innebära cirka en till två veckor. 

Punkt 8: När revisorn lämnat sitt yttrande om kontrollbalansräkningens riktighet ska 

styrelsen behandla frågan om kallelse till första kontrollstämman (per-dag 3) (Oppenheimer et 
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al. 2007, s. 35). Om den granskade kontrollbalansräkningen visar att den kritiska 

kapitalbristen är läkt finns det inget krav på styrelsen att kalla till bolagsstämma (prop. 

2000/01:150, s. 95).  

Punkt 9: Om den nu granskade kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet 

understiger halva registrerade aktiekapitalet ska styrelsen snarast kalla till bolagsstämma, den 

så kallade första kontrollstämman, där frågan om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller 

inte ska behandlas (25 kap. 15 § ABL). Längsta möjliga kallelsefrist, från det att 

kontrollbalansräkningen är upprättad, är sex veckor. Eventuellt åtta veckor om det 

sammanfaller med ordinarie bolagsstämma (prop. 2000/01:150, s. 95). Vid den första 

kontrollstämman ska styrelsen framlägga kontrollbalansräkning samt andra handlingar som 

lagen föreskriver (Oppenheimer et al. 2007, s. 36).
24

 Förslaget till likvidation samt andra 

handlingar ska vara aktieägarna tillhanda senast två veckor innan kontrollstämman (25 kap. 6 

§ ABL). Vidare ska styrelsen klargöra för stämman skälen för att bolaget ska gå i likvidation 

samt vilka alternativ till likvidation som finns.  

Punkt 10: I de fall där kontrollbalansräkningen som läggs fram på första kontrollstämman 

visar att det finns täckning för det registrerade aktiekapitalet finns det ingen anledning för 

stämman att fatta beslut om likvidation och inga ytterligare åtgärder enligt 25 kap. 13-20 §§ 

behöver vidtas (Oppenheimer et al. 2007, ss. 37-38). 

Punkt 11: Om kontrollbalansräkningen, som läggs fram på den första kontrollstämman visar 

att det egna kapitalet understiger halva registrerade aktiekapitalet ska stämman besluta 

huruvida bolaget ska likvideras eller fortsätta drivas (25 kap. 16 § ABL). Vid beslut om att 

bolaget ska fortsätta sin verksamhet har bolaget, från dagen då första kontrollstämman hålls 

åtta månader på sig att helt återställa täckningen av det registrerade aktiekapitalet 

(Oppenheimer et al. 2007, s. 38).
25

 

Punkt 12: Under denna åttamånadersperiod, som kallas rådrumsfristen, ska en andra 

kontrollbalansräkning upprätta och granskas av bolagets revisor (25 kap. 16 § ABL). Syftet 

med rådrumsfristen är att ge aktieägarna tid att åtgärda kapitalbristen (Lindskog 2008, s. 99).  

Punkt 13: För att bolaget ska undslippa likvidation måste styrelsen på den andra 

kontrollstämman lägga fram en, av revisorn granskad, kontrollbalansräkning som visar att det 

egna kapitalet minst täcker det registrerade aktiekapitalet (Oppenheimer et al. 2007, s. 40). 

Kallelsen till den andra kontrollstämman ska följa samma bestämmelser som kallelsen till den 

första kontrollstämman (se punkt 9) (Lindskog 2008, s. 107). 

Punkt 14: Om aktieägarna på den andra kontrollstämman beslutar att bolaget ska träda i 

likvidation så ska detta genast anmälas för registrering i aktiebolagsregistret (25 kap. 8 § 

ABL).  

Punkt 15: I de fall där den andra kontrollstämman inte beslutar om att likvidera bolaget, trots 

att likvidationsplikt föreligger, är styrelsen skyldig att ansöka om beslut om likvidation hos 

tingsrätten (25 kap. 17 § ABL). Ansökan om beslut om likvidation kan vid denna tidpunkt 

även göras av VD, revisor eller aktieägare (Oppenheimer et al 2007, s. 41). 

Punkt 16: Om styrelsen ändå väljer att driva bolaget vidare, trots att likvidationsplikt 

föreligger, kan ansvarsperioden avbrytas om en ny kontrollbalansräkning, som visar att det 

                                                 
24

 För övriga handlingar som ska framläggas vid första kontrollstämman se 25 kap. 4 § ABL. 
25

 Se 25 kap. 16 § ABL samt Lindskogs (2008, ss. 93-97) diskussion om rådrumsfristens början. 
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egna kapitalet täcker det registrerade aktiekapitalet och som är granskad av revisor, framläggs 

på bolagsstämma (Oppenheimer et al. 2007, s. 43). 

4.3.1 Borgenärsskydd 

Det finns två typer av borgenärsskyddsregler, sakrättsliga samt aktiebolagsrättsliga. De 

sakrättsliga borgenärsskyddsreglerna aktualiseras när en avtalspart drabbas av utmätning eller 

hamnar på obestånd (Folkesson 2007, s. 23-24). Enligt Folkesson (2007, s. 25) är syftet med 

sakrättsligt borgenärsskydd att främst motverka skentransaktioner när en gäldenär står inför 

obeståndssituation. Ett andra syfte är att omvärlden, främst gäldenärens borgenärskrets, ska 

kunna iaktta när gäldenären avhänder sig egendom. Borgenärerna skall alltså erhålla tid att 

agera innan det är för sent. De aktiebolagsrättsliga reglerna finns till då det saknas personligt 

betalningsansvar i aktiebolagsformen och därför krävs det regler för att aktiekapital skall 

tillföras, och stanna, i bolaget (Folkesson 2007, s. 59).
 26

 I ABL regleras skyddet för det egna 

kapitalet och reglerna om tvångslikvidation utgör ett av de bolagsrättsliga borgenärsskydden 

(Folkesson 2007, ss. 59-60). 

I förarbetena till ABL om aktiekapitalets funktion beskrivs att aktiekapitalkravet fungerar som 

ett borgenärsskydd (prop. 2009/10:61, s. 7). Denna typ av lag är vad La Porta, Lopez-de-

Silanes, Shleifer och Vishny (2000, s. 7) benämner som ett sätt att genom rättssystemet 

skydda företags borgenärer. Till skillnad från rättssystem som är influerade av anglosaxisk 

rätt är det i kontinentaleuropiska rättssystem viktigt med detaljerad lagstiftning, eller annan 

typ av reglering, för att skydda företags borgenärer (La Porta et al. 2000, s. 9). Detta då 

domaren i anglosaxiska rättsystem utför så kallade smell test, det vill säga att i större 

utsträckning använda prejudikat och rättsliga principer, för att avgöra fall där ingen 

lagstiftning finns tillgänglig (La Porta et al. 2000, s. 9). Vidare beskriver La Porta et al. (2000, 

s. 7) andra sätt att skydda borgenärer, till exempel genom att marknadsaktörer själva reglerar 

borgenärsskyddet eller att statliga myndigheter gör det. I länder vars rättsystem präglas av 

anglosaxisk rätt och kontinentaleuropisk rätt upprätthålls borgenärsskyddet i väsentlig 

utsträckning av rättssystemet genom domstolar (La Porta et al. 2000, s. 9). Då Sveriges 

rättssystem är präglat av kontinentaleuropeisk rätt är lagstadgade regler, som täckningskravet 

för det registrerade aktiekapital, en förutsättning för att borgenärerna ska erhålla rättsligt 

skydd i domstol. 

Det har i tidigare forskning visats vara viktigt med ett starkt borgenärsskydd. Borgenärernas 

vilja att investera ökar enligt Benmelech och Bergman (2011, s. 329) i takt med att 

borgenärsskyddet stärks. I och med ett starkare borgenärsskydd är kreditgivare mer villiga att 

ge krediter vilket underlättar företag att göra stora investeringar, tillämpa avancerad teknik 

och öka produktiviteten (Benmelech & Bergman 2011, s. 329). Detta tycks inte gälla i samma 

utsträckning för börsnoterade företag (Giannetti 2003, s. 210). Borgenärsskyddet är inte lika 

viktigt för börsnoterade företag, gällande kapitalanskaffning, eftersom de i större utsträckning 

anses vara mer kreditvärdiga än onoterade bolag (Giannetti 2003, s. 209).  

Kvaliteten på redovisningsstandarder samt den redovisningsinformation som för företag är 

obligatorisk att lämna har visats ha stor betydelse för borgenärsskyddets styrka (La Porta et al. 

1998, ss. 1151-1152; Stulz & Williamson 2003, s. 346). Många borgenärsskyddsregler, och 

andra metoder som reglerar borgenärsskyddet, grundar sig i redovisningen och informationen 

som den genererar. Aktiekapitalkravet sätts till ett bestämt belopp vid bildande av bolag. Vid 

tidpunkt efter bolags bildande måste dock redovisningsregler tillämpas för att erhålla svar 

huruvida aktiekapitalet ryms inom det egna kapitalet eller ej. Således finns en direkt 
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kopplingar mellan redovisningens utformning och aktiekapital som borgenärsskydd. Detta då 

olika redovisningsstandarder har olika värderingsregler vilket påverkar storleken på det egna 

kapitalet. 

4.3.1.1 Personligt betalningsansvar 

I 25 kap. 18-20 §§ ABL behandlas det personliga betalningsansvaret för bolagets företrädare 

och aktieägare i de fall där de har underlåtit att följa bestämmelserna i 25 kap. 13-17 §§ ABL. 

Det personliga betalningsansvaret kan drabba tre kategorier av ansvarssubjekt, 

styrelseledamöter, de som företräder bolaget samt aktieägare (Lindskog 2008, s. 120). 

Det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter kan göras gällande i tre olika 

situationer. Om styrelsen har underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning i enlighet med 

25 kap. 13-14 §§ ABL, ej kallat till den första kontrollstämman i enlighet med 15 § eller 

underlåtit att ansöka om likvidation hos tingsrätten i enlighet med 17 § (25 kap. 18 § ABL). I 

samma lagrum föreskrivs också att styrelsens ledamöter svarar solidariskt för uppkomna 

förpliktelser under den tid som underlåtenheten består. Det personliga betalningsansvaret för 

styrelseledamöter används som ett påtryckningsmedel för att få styrelsen att agera på ett 

sådant sätt som lagen föreskriver i underkapitaliserade bolag (prop. 2000/01:150, s. 43).  

I 25 kap. 18 § andra stycket ABL framgår det att även andra personer som handlar i bolagets 

vägnar, trots att de är medvetna om styrelsens underlåtenhet, svara solidariskt tillsammans 

med styrelsen ledamöter på uppkomna förpliktelser så länge som styrelsens underlåtenhet 

fortsätter. Lindskog (2008, s. 123) menar att denna kategori med människor kan innefatta alla 

som rättshandlar för bolaget, såsom styrelseledamot, VD, firmatecknare och fullmaktshavare. 

Enskilda styrelseledamöter, eller andra företrädare för bolaget, kan dock exculpera sig och 

hävda att denne vidtagit de åtgärder som lagen föreskriver och på så sätt frånkomma det 

personliga betalningsansvaret (25 kap. 18 § tredje stycket ABL). 

En aktieägare kan drabbas av personligt betalningsansvar om denne, med vetskap om bolagets 

likvidationsplikt, medverkar i beslut om att fortsätta verksamheten (25 kap. 19 § ABL). 

Aktieägaren svarar då solidariskt med styrelsen för bolagets uppkomna förpliktelser fram till 

dess att underlåtenheten upphör. Vad som menas med att medverka i beslut om att fortsätta 

verksamheten menar Lindskog (2008, s. 126) vara oklart. Lindskog talar om att det snarast rör 

sig om ett icke-beslut. Förutsättningen för att en aktieägare ska drabbas av det personliga 

betalningsansvaret torde vara att aktieägaren i fråga deltagit på andra kontrollstämman där 

beslut fattades om att fortsatt driva verksamheten trots likvidationsplikten (Lindskog 2008, s. 

126). Aktieägaren kan givetvis reservera sig mot ett sådant beslut och på så sätt undgå 

personligt betalningsansvar (prop. 2000/01:150, s. 101). 

4.4 Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar är ett redovisningsområde som diskuteras frekvent i 

managementlitteraturen (Lev 2001, s. 1). I västvärlden styrs produktionen om från 

tillverkning av materiella tillgångar till produktion av immateriella tillgångar (Johansson 

2010, s. 265). Lev (2001, s. 7) menar att immateriella tillgångars värde och bidrag till 

ekonomisk tillväxt har passerat materiella tillgångar i de flesta företag idag. Det finns många 

exempel på företag som styrker detta påstående. Lev tar bland annat upp Dells 

organisationsstruktur som bygger på att produkten först tillverkas vid beställning av kund 

vilket leder till stora kostnadsbesparingar. Ett annat välanvänt exempel är det immateriella 

värdet av Coca-Colas varumärke som främst beror på exceptionellt bra marknadsföring. Trots 

att många företag idag besår av stora immateriella värden är det vanligt att de kostnadsförs 
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och således inte blir synliga i företagens balansräkningar (Lev 2001, s. 7). Följaktligen finns 

det, enligt Lev, en skillnad för hur materiella tillgångar och immateriella tillgångar behandlas 

i redovisningen, som i sin tur påverkar den ekonomiska bilden av ett företag beroende på om 

de värdedrivande tillgångarna är materiella eller immateriella. Argumenten för att inte 

aktivera immateriella tillgångar är främst att det är svåra att bedöma de framtida ekonomiska 

fördelar av immateriella investeringar, företag saknar ofta full kontroll över dem samt att det 

ofta inte finns någon aktiv marknad där ett värde kan bestämmas (Lev 2001, s. 83). 

Argumenten för att immateriella tillgångar ska aktiveras är framför allt att kostnader ska 

matchas med intäkter samt att tillgångar som leder till framtida ekonomiska fördelar för 

företaget ska aktiveras (Lev 2001, s. 151). 

Även ifall intresset kring redovisning av immateriella tillgångar är stort finns det ingen 

konsensus om en enskild terminologi eller definition (Kaufmann & Schneider 2004, s. 371). 

Termen immateriella tillgång används till exempel ofta i redovisningslitteraturen medan 

intellektuellt kapital används i managementlitteraturen och i den juridiska litteraturen (Lev 

2001, s. 5). Enligt Buhk, Larsen och Mouritsen (2001, s. 88) kan intellektuellt kapital inte 

definieras som ett enskilt ting utan ska ses som en ömtålig konstruktion som ständigt måste 

stödjas och hållas ihop av en rad samverkande element. Lev (2001, s. 5) definierar 

immateriella tillgångar som en fordring på framtida fördelar som inte är fysisk eller monetär. 

Trots att termerna och definitionerna skiljer sig något åt så menar Kaufmann och Schneider 

(2004, s. 375) att de syftar till samma sak. 

Lev (2001, ss. 7-16) beskriver varför det finns ett sådant stort intresse av immateriella 

tillgångar idag. Enligt Lev (2001, s. 9) finns det två avgörande orsaker, dels ökat konkurrens 

mellan företagen på grund av globalisering och avreglering av viktiga sektorer som till 

exempel telekommunikation och energi, och dels utvecklingen av informationsteknologi 

såsom Internet. Utvecklingen har förändrat strukturen på företagen vilket lett till att de 

immateriella tillgångarna blivit mer värdedrivande än de materiella tillgångarna i utvecklade 

ekonomier. Lev (2001, s. 10) tar upp Ford (Motor Company) som exempel. Ford har enligt 

Lev konsekvent sålt eller gjort sig av med materiella tillgångar för att istället anskaffa 

immateriella tillgångar såsom varumärken.
27

 

4.4.1 Klassificering av immateriella tillgångar 

Skillnaden mellan en immateriell och materiell tillgång är ofta svår att avgöra. Immateriella 

tillgångar återfinns ofta i materiella tillgångar som till exempel olika datorsystem i ett 

flygplan. Detta är ett klassificeringsproblem som gör värderingen av immateriella tillgångar 

betydligt mer komplicerad (Lev 2001, s, 7). Johansson (2010, s. 280) visar med ett exempel 

huruvida en värdefull målning (värd 50 mkr) med en dyrbar ram (värd 15 000 kr), som dels 

anskaffats i kapitalplaceringssyfte och dels i utsmyckningssyfte, ska klassificeras som en 

materiell eller immateriell anläggningstillgång. Av IAS 38 framgår det att den ”del som 

betyder mest” (IAS 38 p. 4) ska avgör om en tillgång ska behandlas som en materiell eller 

immateriell anläggningstillgång. Vidare förklaras i IAS 38 p. 4 att immateriella tillgångar 

såsom programvara för en verktygsmaskin som är avgörande för maskinens grundläggande 

funktioner ska behandlas som en integrerad del av maskinen och därmed som en materiell 

anläggningstillgång. Detsamma gäller operativsystem i en dator. Programvara som inte är en 

integrerad del av maskinvara kan dock behandlas som en immateriell tillgång (IAS 38 p. 4). I 

IAS 38 p. 5 klargörs att tillgångar med fysisk form, till exempel en prototyp, kan anses vara 

immateriella om det bedöms att denna del är mer betydelsefull än den materiella. 
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Johansson (2010, s. 281) bedömer utifrån ovanstående punkter i IAS 38 att tavlans 

immateriella del ska anses som mest betydande. Johansson menar att målningen kan fungerar 

utan ramen men att ramen inte kan fungera utan målningen för att uppnå syftet med 

anskaffningen av tavlan. Vidare förklaras att det konstnärliga värdet kan brukas hur många 

gånger som helst utan konstverket förbrukas vilket gör att målningen är av större betydelse än 

ramen. I exemplet som Johansson tar upp är den immateriella delen av tavlan både större 

beloppsmässigt och funktionsmässigt vilket gör det självklart att den ska klassificeras som en 

immateriell tillgång enligt IAS 38. Dock frågar sig Johansson om det beloppsmässiga värdet 

spelar någon roll eller om det endast är i hänseende av ändamål och funktion som 

bedömningen ska göras. 

Knutsson, Norberg och Thorell (2012, s. 170) menar dock att konstnärliga föremål inte ska 

behandlas som immateriella tillgångar redovisningsmässigt eftersom de inte ger upphov till 

några immateriella rättigheter. De menar att den immateriella rättigheten är rätten att 

duplicera föremålet vilket innehavaren av konst normalt inte har tillåtelse att göra. Därmed 

ska konstnärliga föremål, såsom tavlor, i vart fall inte behandlas som immateriella tillgångar 

redovisningsmässigt. 

Klassificeringsfrågan får stor betydelse för vilket regelverk som ska användas vid 

redovisningen av en tillgång, framför allt vid värdering efter första redovisningstillfället. Om 

tillgången, såsom tavlan i ovanstående exempel, stigit i värde efter första redovisningstillfället 

och har klassificerats som en immateriell tillgång kan eventuellt tillgången omvärderas till 

verkligt värde (Johansson 2010, s. 283). Kravet enligt IAS 38 p. 75 är att det verkliga värdet 

fastställs genom hänvisning till en aktiv marknad. I IAS 38 p. 8 framgår det att en aktiv 

marknad endast existerar då handeln avser likvärdiga objekt, det vanligen finnas intresserade 

köpare och säljare samt att prisinformation är allmän och tillgänglig. Johansson (2010, s. 283) 

menar att en sådan aktiv marknad som beskrivs i IAS 38 p. 8 inte torde föreligga i 

ovanstående exempel vilket gör att omvärdering till verkligt värde inte är tillåtet om tavlan 

klassificerats som en immateriell tillgång. Det finns inga hinder för omvärdering till verkligt 

värde om tavlan istället klassificerats som en materiell anläggningstillgång (IAS 16 p. 31). 

Av K2 p. 10.2 framgår det att en tillgång ska anses vara materiell om det materiella värdet är 

50 procent eller mer av tillgångens totala anskaffningsvärde. Enligt Johansson (2010, s. 284) 

skulle således tavlan även enligt K2 klassificerats som en immateriell tillgång då tavlans 

immateriella värde långt översteg dess materiella. Regelns utformning gör att det inte uppstår 

något klassificeringsproblem när en tillgång består av både materiella och immateriella 

värden. Johansson menar att klassificeringsmetoden inte nödvändigtvis återspeglar tillgångens 

betydelse för företaget, men han medger att det är ett praktiskt sätt att lösa 

klassificeringsproblemet. 

4.4.2 Redovisning av immateriella tillgångar 

Det finns ett stort antal modeller för redovisning av immateriella tillgångar. Dessa modeller 

används antingen som stöd till den interna redovisningen, det vill säga att hjälpa 

företagsledningen med hanteringen av immateriella tillgångare, eller i den externa 

redovisningen för att göra de immateriella tillgångarna synliga för företagets intressenter 

(Kaufmann & Schneider 2004, s. 378). Vid redovisning av immateriella tillgångar är det tre 

huvudsakliga frågeställningar som måste besvaras (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson 

& Rimmel 2010, s. 367) 

1. Finns det en immateriell tillgång i företaget som kan tas upp i balansräkningen? 

2. Om det finns en sådan tillgång, hur ska den värderas vid första redovisningstillfället? 
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3. Hur ska värderingen av den immateriella tillgången behandlas i kommande 

redovisningsperioder? Det vill säga, hur ska värdeförändringar behandlas? 

Den första frågan kommer på tal vid anskaffning av en immateriell tillgång. En immateriell 

tillgång kan antingen anskaffas genom anskaffning som en del i ett rörelseförvärv, genom 

separat förvärv eller genom intern upparbetning. På vilket sätt tillgången är anskaffad är 

avgörande för om den är redovisningsbar eller inte. Om den immateriella tillgången ska 

inkluderas i balansräkningen blir den andra frågan aktuell. Generellt så tas immateriella 

tillgångar upp till anskaffningsvärde. Den tredje frågan behandlar hur immateriella tillgångar 

ska värderas efter första redovisningstillfället. Värdeförändringar i immateriella tillgångar 

behandlas vanligtvis likadant som värdeförändringar i materiella tillgångar, det vill säga med 

avskrivningar över tid samt eventuella upp- eller nedskrivningar beroende på andra faktorer 

än tiden (Marton et al. 2010, ss. 367-368).  

I IAS 38 p. 8 definieras en immateriell tillgång som ”en identifierbar icke-monetär tillgång 

utan fysisk form”. För att en immateriell tillgång ska få tas upp i ett företags balansräkning 

krävs dock att den uppfyller definitionskravet samt uppfyller kriterierna för att få redovisas i 

balansräkningen (IAS 38 p. 18). 

Definitionen av en immateriell tillgång innebär att den kan identifieras, att företaget har 

kontroll över tillgången samt att tillgången förväntas inbringa framtida ekonomiska föredelar 

(IAS 38 p. 10). Kravet på att den immateriella tillgången ska vara identifierbar innebär att den 

ska gå att skilja från goodwill (IAS 38 p. 11). Kravet förtydligas ytterligare i IAS 38 p. 12 där 

det anges att en immateriell tillgång endast ska anses vara identifierbar om den är avskiljbar 

eller ha uppkommit ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter.
28

 Kravet att företaget ska 

ha kontroll över den immateriella tillgången innebär att företaget ”har förmåga att säkerställa 

att framtida ekonomiska fördelar från den kommer företaget till del och att begränsa andras 

möjligheter att få del av dessa fördelar” (IAS 38 p. 13).
29

 Johansson (2010, s. 275) menar att 

uttrycket torde innebära att kontrollkravet endast är uppfyllt om tillgången skyddas av 

juridiska rättigheter trots att standarden anger att de framtida ekonomiska fördelarna kan 

kontrolleras på annat sätt. Med kravet att den immateriella tillgången ska förväntas inbringa 

framtida ekonomiska fördelar kan till exempel innefatta intäkter från försäljning eller 

kostnadsbesparingar (IAS 38 p. 17). 

För att en immateriell tillgång ska få tas upp i balansräkningen måste kriterierna för 

definitionen av en immateriell tillgång vara uppfyllda samt att de framtida förväntade 

ekonomiska fördelarna troligen kommer tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet går att 

beräkna på ett tillförlitligt sätt (IAS 38 p. 18 och 21).  Kriterierna för erkännande gäller 

oavsett om den immateriella tillgången är förvärvad genom köp eller är internt upparbetad 

(Johansson 2010, s. 277). Dock anses kravet på att de förväntande ekonomiska fördelarna 

sannolikt kommer tillfalla företaget alltid vara uppfyllt vid köp av en immateriell tillgång 

samt att det finns ytterligare kriterier för erkännande av internt upparbetade immateriella 

tillgångar (IAS 38 p. 25 och 57). I IAS 38 p. 24 framgår det att en immateriell tillgång ska 

värderas till anskaffningsvärde första gången den tas upp i en balansräkning. Johansson 

(2010, s. 278) menar dock att detta framgår implicit genom att anskaffningsvärdet ska 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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(Johansson 2010, s. 272). 
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4.4.2.1 Immateriella tillgångar som en del av ett rörelseförvärv 

Enligt Marton et al. (2010, s. 74) kan ett företag expandera på två olika sätt. Dels genom egen 

tillväxt, så kallad organsikt tillväxt, och dels genom att förvärva redan existerande 

verksamheter. Det vill säga att växa genom rörelseförvärv. Ett rörelseförvärv kan ske genom 

att antingen förvärva aktierna i ett företag eller inkråmet (Johansson 2010, s. 317). 

En immateriell tillgång som förvärvats i ett företagsförvärv ska erkännas om de framtida 

ekonomiska fördelarna sannolikt kommer tillfalla företaget. Vid ett rörelseförvärv anses 

sannolikhetskravet alltid uppfyllt då anskaffningsvärdet för en immateriell tillgång utgörs av 

dess verkliga värde (IAS 38 p. 33). Kan det verkliga värdet beräknas på ett tillförlitligt sätt 

utgör värdet en presumtion, att sannolikhetskriteriet är uppfyllt, som ej går att motbevisa 

(Johansson 2010, s. 317). För att immateriella tillgångar som förvärvats genom rörelseförvärv 

ska få tas upp i balansräkningen måste det gå att identifiera dem och därmed skiljas från 

goodwill (IAS 38 p. 11). Om den immateriella tillgången ej går att identifiera eller värdera på 

ett tillförlitligt sätt kommer den att ingå i värdet av goodwill (Johansson 2010, s. 318). Av 

IAS 38 p. 35-41 framgår att möjligheterna att fastställa ett verkligt värde är relativt goda. 

Detta genom att tillåta olika metoder och värderingstekniker för att fastställa ett verkligt 

värde. En immateriell tillgång som inte är avskiljbar, utan endast kan avskiljas tillsammans 

med en annan materiell eller immateriell tillgång, får redovisas som en grupp tillgångar (IAS 

38 p. 36). 

Enligt Johansson (2010, s. 319) kan immateriella tillgångar som inte kunnat tas upp i den 

juridiska personen före ett rörelseförvärv tas upp och värderas till verkligt värde i det köpande 

företagets koncernredovisning. Ett exempel är internt upparbetade varumärken. Även ifall 

utgifter för ett varumärke har kostnadsförts hos säljaren i den juridiska enheten kan det efter 

rörelseförvärvet tas upp i köparens koncernredovisning. Detta under förutsättning att ett 

verkligt värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

4.4.2.2 Internt upparbetade immateriella tillgångar 

Utgifter för forskning och utveckling (FoU) är av betydande storlek inom företagssektorn i 

Sverige (Johansson 2010, s. 289).
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 I IAS 38 p. 8 görs skillnad på forskningsfasen och 

utvecklingsfasen. Forskning definieras som ”planerat och systematiskt sökande med utsikter 

till att ge ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt” (IAS 38 p. 8). Utveckling 

definieras som ”att tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya 

eller väsentligt förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster 

innan kommersiell produktion eller användning påbörjas” (IAS 38 p. 8). Enligt IAS 38 p. 54 

kan inte en immateriell tillgång som uppstår i forskningsfasen tas upp i balansräkningen. 

Johansson (2010, s. 289) betecknar reglerna i IAS 38 p. 54-55 som förbudsregler. Utgifter 

som uppstår i forskningsfasen ska således kostnadsföras. Immateriella tillgångar som uppstår i 

utvecklingsfasen kan tas upp om samtliga kriterier som anges i IAS 38 p. 57 är uppfyllda. 

Regeln är enligt Johansson (2010, s. 289) en påbudsregel för koncerner men frivillig för 

juridisk person. Johansson (2010, s. 292) menar att ett företag måste ha ett väl utbyggt 

ekonomisystem för att kunna separera utgifter i olika projekt från företagets övriga 

verksamhet. Vidare sammanfattar Johansson kraven för att ta upp en internt upparbetad 

immateriell tillgång som stränga. 

                                                 
30

 Enligt SCB uppgick de sammanlagda FoU-utgifterna för svenska företag till 79 439 mkr år 2009 respektive 

77 826 mkr år 2010. Tillgänglig: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____319353.aspx [2013-04-19]. 
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En internt upparbetad immateriell tillgång som inte syns i balansräkningen är varumärken, 

vilket beror på att det inte är tillåtet att aktivera utgifter för dessa (IAS 38 p. 64). Anledningen 

är att utgifterna för intern upparbetning av ett varumärke inte kan särskiljas från utgifterna för 

att utveckla ett företags hela affärsverksamhet. Detta trots att varumärken utgör immateriella 

rättigheter (Johansson 2010, s. 298). Enligt varumärkeslagen (VmL) 1 kap. 6-7 §§ kan ett 

varumärke erhålla immateriellrättsligt skydd antingen genom registrering eller genom 

inarbetning. Johansson (2010, s. 299) visar med ett exempel på de redovisningsmässiga 

effekterna av att ett internt upparbetat varumärke inte får tas upp i balansräkningen. Johansson 

menar att marknadsföringsinsatserna skulle kunna ses som en sammanläggning av olika avtal 

i avseende att förbättra varumärket och därmed behandlas lika som vid köpa av ett varumärke. 

Anskaffningsvärdet skulle då vara lika med det totala anskaffningsvärdet av 

marknadsföringsinsatserna (Johansson 2010, s. 300). Av Johanssons resonemang framgår det 

att en redovisning där utgifter för internt upparbetade varumärken som inte, under några 

omständigheter, får aktiveras leder till en redovisningsrättslig form som inte speglar den 

ekonomiska verkligheten i företag. 

4.4.2.3 Värderingsmodeller för immateriella tillgångar 

Lev (2005, s. 303) delar in metoderna för värdering av immateriella tillgångar i två kategorier; 

input (kostnad) och output (vinst). Lev menar att det inte finns något egentligt problem 

angående mätningen av kostnader för immateriella tillgångar förutsatt att ett effektivt 

redovisningssystem tillämpas. Att mäta vinsten som en immateriell tillgång genererar är 

däremot svårare. Som exempel använder Lev Microsofts varumärke. Säkert är att Microsoft 

genom sitt varumärke genererar extra vinst, men hur ska en del av vinsten kunna härledas till 

varumärket. För att lösa problemet med att värdera immateriella tillgångar presenterar Lev 

(2005, ss. 303-305) tre olika metoder: 

Vinstfördelning (Benefit Allocation) är enligt Lev en metod som kan användas vid värdering 

av immateriella tillgångar. Detta genom att härleda en del av vinsten till en enskild 

immateriell tillgång och på så sätt bestämma ett värde på den. Lev visar hur ett varumärke kan 

brytas ut och redovisas separat från övriga immateriella tillgångar. Som tidigare nämnts finns 

det inga hinder för att ett redovisningssystem inte ska kunna fånga upp alla kostnader för 

varumärkesutveckling (reklam, marknadsföring) och övriga immateriella tillgångar. 

Problemet är att härleda vinsten som genereras till varje enskild immateriell tillgång. Lev 

menar att ett varumärke manifesteras genom att företaget kan erhålla ett högre pris för sina 

varor eller tjänster jämfört med sina konkurrenter. Den del av vinsten som kan härledas till 

prisdifferensen mellan ett företagets varor och tjänster och konkurrenternas dito kan tillskrivas 

till varumärkets värde. Resterande del av vinsten kan således tillskrivas övriga immateriella 

tillgångar.
31

 Med hjälp av vinstfördelningsmetoden kan således ett varumärke värderas och 

redovisas separat från andra immateriella tillgångar. Enligt Lev skulle denna metod även 

kunna användas på andra typer av immateriella tillgångar. 

Fristående värdering (Stand-Alone Valuation) är en värderingsmetod som enligt Lev kan 

användas vid värdering av immateriella tillgångar när de är avskiljbara från andra typer av 

tillgångar, till exempel genom juridiska rättigheter. Exempel på sådana immateriella tillgångar 

är licenser och patent. Då kan ett nuvärde av förväntade framtida kassaflöden användas för att 

bestämma värdet på en immateriell tillgång. 

                                                 
31

 Givetvis måste, med hjälp av redovisningsexperter, en del av vinsten först fördelas på företagets materiella 

tillgångar innan fördelningen mellan företagets immateriella tillgångar görs (Lev 2005, s. 303). 
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En omfattande värdering av ett företags immateriella tillgångar (A Comprehensive Valuation 

of Enterprise Intangibles) kan enligt Lev användas om målet endast är att visa det totala 

värdet av ett företags sammanlagda immateriella tillgångar. Lev menar att intressenter, och då 

främst investerare, ofta endast behöver det totala värdet av ett företags immateriella tillgångar 

för att kunna fatta riktiga ekonomiska beslut. Ett företags ekonomiska prestation består av 

vinsten som företagets materiella, finansiella och immateriella tillgångar genererar (Gu & Lev 

2003, s. 7).
32

 Genom att uppskatta den normala avkastningen på materiella och finansiella 

tillgångar kan, residualen, avkastning på immateriella tillgångar beräknas (Gu & Lev 2003, s. 

9).
33

 Således kan de vinster som ett företags alla immateriella tillgångar genererar beräknas. 

Utifrån värdet av vinster genererade av immateriella tillgångar kan ett diskonterat nuvärde 

beräknas som representerar det totala värdet av ett företags immateriella tillgångar (Lev 2005, 

s. 304).  

 Genomsnittet av historiska och framtida vinster 

= Normaliserad vinst 

- Vinst genererad av materiella tillgångar 

- Vinst genererad av finansiella tillgångar 

= Vinst genererad av immateriella tillgångar 

Figur 3 Beräkning av vinst genererad av ett företags immateriella tillgångar Källa: Egen figur  

                                                 
32

 Med ett företags ekonomiska prestation menas genomsnittet av historiska och framtida vinster rensat från 

extraordinära händelser (Gu & Lev 2003, s. 8). Gu och Lev kallar summan för normaliserad vinst. 
33

 Materiella och finansiella tillgångars bidrag till den totala vinsten kan enligt Lev (2005, s. 304) relativt enkelt 

beräknas genom att göra vissa justeringar på de värden som presenteras i balansräkningen och noter.  
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5 Empiri 

5.1 God sed i kontrollbalansräkningar enligt RedR 2  

RedR 2 behandlar processen kring hur och när företag ska upprätta kontrollbalansräkningar 

vid kapitalbrist. Syftet är att ”ge vägledning om god sed vid upprättande av en 

kontrollbalansräkning” (RedR 2). Rekommendationen är den enda som behandlar och 

vägleder mindre och medelstora företag vid kontrollbalansräkningsförfarandet. Dock är den 

inte avsedd att tillämpas av företag vars redovisning följer K2- eller K3-regelverken (RedR 

2). FAR har för avsikt att uppdatera rekommendationerna för kontrollbalansräkningar under 

2013 (RedR 2). 

Vid beräkning av det egna kapitalets storlek i en kontrollbalansräkning får enligt ABL göras 

justeringar enligt följande citat: 

 Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder tas upp 

till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen, om de värderingsprinciper 

som används vid upprättandet av kontrollbalansräkningen är förenliga med 

god redovisningssed.  

 Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet. (25 kap. 14 § ABL)  

Paragrafen säger också att justeringarna ovan ska redovisas särskilt. 

Det första steget i upprättandet av en kontrollbalansräkning är att ta fram en balansräkning i 

enlighet med den ordinarie redovisningen. Om det i den ordinarie redovisningen varit 

motiverat med en nedskrivning ska också så ske i kontrollbalansräkningen. Normalt ska 

värdering ske enligt fortlevnadsprincipen. Denna balansräkning ligger sedan till grund för 

ovan justeringar (RedR 2). 

Då kontrollbalansräkningens syfte är att klarlägga bolagets ställning, och ligga till grund för 

bedömningen om verksamheten ska drivas vidare, medges vissa avsteg från företagets 

ordinarie redovisningsprinciper (RedR 2). Konsekvensen blir en redovisning som i mindre 

utsträckning tillämpar försiktighetsregeln för att istället baseras på försäljningsvärden. Även 

om ÅRL är utgångspunkten för värderingen får justeringar som är förenliga med god 

redovisningssed göras. Att justeringarna och därmed värderingen ska vara förenlig med god 

redovisningssed innebär inte att värderings- och redovisningsprinciperna måste vara samma 

som används i den ordinarie redovisningen (RedR 2). Som exempel ges att ett företag som i 

den ordinarie redovisningen värderar tillgångar enligt skatteregler istället får använda 

huvudregeln för redovisning i en kontrollbalansräkning. 

Enligt ovan kan företag också välja att i kontrollbalansräkningen värdera tillgångar till 

nettoförsäljningsvärdet, vilket ska bestämmas med utgångspunkt i vad företaget beräknar 

kunna erhålla för tillgången vid normal försäljning i den löpande verksamheten (RedR 2). 

Även vid denna värdering ska bedömningen grundas på att företaget fortsätter bedriva 

verksamheten. Dock bör inte fortlevnadsprincipen tillämpas om det saknas vilja eller 

ekonomiska resurser för att fortsätta verksamheten, likt då det finns beslut om nedläggning 

eller när det står klart att verksamheten måste läggas ner på grund av den ekonomiska 

situationen (RedR 2). 
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Utgifter för immateriella tillgångar som aktiverats i den ordinarie redovisningen och är 

förenliga med ÅRL får också tas upp som tillgång i en kontrollbalansräkning (RedR 2).
34

 

RedR 2 öppnar också för möjligheten att i en kontrollbalansräkning aktivera utgifter som i 

den ordinarie redovisningen kostnadsförts. Ifall utgifterna med stöd av ÅRL hade kunnat 

aktiveras men istället kostnadsförts får aktivering ske i kontrollbalansräkningen. Värdet ska 

då motsvara anskaffningsvärdet minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskrivningar 

(RedR 2). I rekommendationen anges också att denna möjlighet bör utnyttjas med försiktighet 

och endast i uppenbara fall.  

Det diskuteras även huruvida endast tillgångar som får tas upp enligt ÅRL är aktiverbara i 

kontrollbalansräkningar, eller om andra tillgångar som har ett förmögenhetsvärde ska få 

beaktas. Som exempel ges att utgifter för intern upparbetning av varumärke enligt god 

redovisningssed inte får tas upp som tillgång i den ordinarie redovisningen, trots att det 

upparbetade varumärket kan ha ett påvisbart försäljningsvärde (RedR 2).
35

 Med hänvisning 

till kontrollbalansräkningens syfte, att urskilja bolag med ekonomiska möjligheter för 

fortlevnad, föreskrivs att det förefaller naturligt att beakta denna typ av resurs under 

förutsättning att ett påvisbart försäljningsvärde finns (RedR 2). På samma sätt föreskrivs att 

även andra immateriella tillgångar likt patent och utvecklingsarbeten får tas upp till påvisbara 

försäljningsvärden i en kontrollbalansräkning, oberoende av om eventuella utgifter helt eller 

delvis kostnadsförts i den ordinarie redovisningen.
36

 
 

5.2 Immateriella tillgångar enligt K2-regelverket 

Företag som redovisar enligt K2-regelverket ska endast redovisa tillgångar som de äger (K2 p. 

9.1). Enligt K2 p. 9.2 ska aktivering av en tillgång ske då väsentliga risker och förmåner 

hänförliga till ägandet har övergått till företaget. Hur tillgången ska klassificeras ska bedömas 

utifrån avsikten vid förvärvet. Ifall avsikten är att omsätta tillgången i den normala 

verksamheten betraktas tillgången som en omsättningstillgång (K2 p. 9.4 ). Definitionen i 

ÅRL utgår istället från vad som avses med en anläggningstillgång: 

Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas 

eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. (4 

kap. 1 § första stycket ÅRL). 

Omklassificering från anläggningstillgång till omsättningstillgång ska inte ske då ett företag 

avser att avyttra eller utrangera en tillgång. Däremot ska en omsättningstillgång som beslutas 

att stadigvarande brukas eller innehas omklassificeras till en anläggningstillgång (K2 p. 9.5-

9.6). Anskaffningsvärdet ska då sättas till tillgångens redovisade värde vid tidpunkten för 

omklassificeringen.  

Vid klassificering av en tillgång innehållande såväl materiella som immateriella värden ska 

respektive värden vid anskaffningstidpunkten beaktas. ”En anläggningstillgång som består av 

både immateriella och materiella delar ska anses vara materiell om den materiella delen utgör 

50 procent eller mer av det sammanlagda anskaffningsvärdet vid investeringstidpunkten” (K2 
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 Jämför Trancommålet (NJA 1993 s. 484) där HD ansåg att utvecklingskostnader får tas upp som tillgång i 

kontrollbalansräkningar även då bolaget i fråga lider av illikviditet.  
35

 Jämför Svea Hovrätt 1973, 9: DT4, T 25/71 där reklamkostnader inte ansågs aktiverbara med hänvisning till 

allmänna bokföringsgrunder och god köpmannased. 
36

 Jämför Handens Tingsrätt 2001, T 1334/01, T 1335/01 där utvecklingskostnader, främst i form av personal, 

ansågs aktiverbara med hänvisning till att investeringen ansågs leda fram till att en kommersiellt gångbar 

produkt kunde framställas. 
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p. 10.2). Vidare ska delar av en enhet tillsammans utgöra en anläggningstillgång om varje del 

är nödvändig för att enheten ska fungera i enlighet med sin grundläggande funktion. Också 

delar med naturligt inbördes samband och som förvärvades för att användas som en enhet ska 

utgör en anläggningstillgång (K2 p. 10.1). 

Beträffande egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar ges i ÅRL en öppning för 

aktivering. Följande utgifter för immateriella tillgångar kan enligt ÅRL tas upp som en 

immateriell tillgång i balansräkningen: 

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av 

väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell 

anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, 

varumärken hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som 

vid förvärvet av rörelsen överstiger det behållna värdet av de tillgångar som 

förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill). Utgifter för 

företagsutbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets 

förvaltning får inte tas upp som tillgång. (4 kap. 2 § ÅRL) 

K2 p. 10.3 inskränker i denna möjlighet till aktivering. Standarden säger att egenupparbetade 

immateriella tillgångar inte får redovisas som en tillgång. Utgifter hänförbara till en sådan 

tillgång ska istället kostnadsföras. 

Av 4 kap. 3 § femte stycket ÅRL framgår också att ”utgifter för värdehöjande förbättringar av 

en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller 

balanserats från tidigare år”. Företag som tillämpar K2 begränsas dock till att det måste skett 

en tydlig prestandaförbättring jämfört med vad som gällde vid anskaffningstidpunkten eller 

den tidpunkt då tillgångens prestanda senast tydligt förbättrades (K2 p. 10.15). 

5.2.1 Värdering efter första redovisningstillfället 

Av 4 kap. 4 § ÅRL framgår att anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod 

systematiskt ska skrivas av över perioden. Nyttjandeperiod är enligt K2 p. 10.16 den tid som 

ett företag ämnar nyttja en tillgång. Oavsett hur lång tid ett företag avser att nyttja en 

immateriell anläggningstillgång får dock dess nyttjandetid alltid bestämmas till fem år (K2 p. 

10.23). Ifall denna metod används ska enligt K2 p. 10.21 tillgången skrivas av till dess att det 

redovisade värdet är lika med noll. Samma punkt anger att avskrivning annars får göras 

genom att minska anskaffningsvärdet med ett fastställt restvärde varvid avskrivning sker till 

dess att det redovisade värdet är lika med restvärdet. Restvärdet ska bestämmas till det belopp 

som företaget förväntas erhålla för tillgången efter nyttjandeperiodens slut minskat med 

kostnader i samband med avyttringen. Om denna metod används ska den tillämpas på 

samtliga delposter av samma slag (K2 p. 10.21). Avskrivning ska sedan göras för varje 

anläggningstillgång var för sig, och delar av en immateriell anläggningstillgång utgör 

tillsammans en avskrivningsenhet (K2 p. 10.17-10.18). Det år som tillgången tas i bruk ska 

också avskrivning av tillgången påbörjas. Tillgången får då skrivas av med lika stora belopp 

varje år även då den endast nyttjats delar av året (K2 p. 10.19). Ingen avskrivning behöver 

göras det år som tillgången avyttras. Dock ska avskrivning ske oavsett om det redovisade 

värdet understiger tillgångens verkliga värde eller ej (K2 p. 10.20).  

Då det på balansdagen finns avtal om avyttring av en immateriell anläggningstillgång och 

försäljningen kommer ge upphov till en realisationsförlust ska enligt K2 p. 10.30 

nedskrivning till nettoförsäljningsvärdet göras. Nedskrivning ska även göras för tillgångar 

vilka har en nyttjandeperiod om högst fem år då det är uppenbart att nedskrivning behövs (K2 
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p. 10.31). För tillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till mer än fem år ska 

nedskrivning ske om det finns en nedskrivningsindikation innebärande att tillgångens 

funktion eller användbarhet har minskat och inte antas återställas inom två år. När en 

nedskrivning ska göras ska tillgången skrivas ner till det belopp som tillgången skulle vara 

värderad till om nyttjandeperioden hade bestämts till fem år, eller till det verkliga värdet om 

det är uppenbart lägre (K2 p. 10.33). Ifall ett företag kan visa att en tillgång har ett högre 

verkligt värde än det värde tillgången skulle vara värderad till om avskrivning skett med en 

nyttjandeperiod på fem år får nedskrivning göras till verkligt värde. Enligt K2 p. 10.35 ska 

återföring av nedskrivning göras då skälet för nedskrivningen inte längre föreligger. Efter att 

en återföring av nedskrivning gjorts får inte det redovisade värdet överstiga det värde som 

tillgången skulle vara värderad till enligt den ursprungliga avskrivningsplanen (K2 p. 10.36). 

Enligt 4 kap. 6 § ÅRL tillåts uppskrivning av immateriella anläggningstillgångar då de har ett 

tillförlitligt och bestående värde. I K2 p. 10.37 anges dock att uppskrivning av immateriella 

tillgångar inte får göras. 

5.3 Immateriella tillgångar enligt K3-regelverket 

Enligt K3 p. 4.4 är det avsikten vid förvärvet som avgör hur en tillgång ska klassificeras. 

Uppdelningen mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar är i enlighet med 

definitionen i ÅRL. I 4 kap. 1 § ÅRL anges att en anläggningstillgång är en tillgång som är 

avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. En tillgång anses enligt K3 p. 

4.4 andra stycket inte vara avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten då: 

företaget avser att avyttra eller förbruka tillgången under företagets normala 

verksamhetscykel, handelsändamål är det primära syftet med förvärvet, företagets avsikt är att 

realisera tillgången inom tolv månader, eller tillgången utgörs av likvida medel. Ett företags 

verksamhetscykel definieras som ”den tid som förflyter från det företaget anskaffar material 

som ska användas i en process till dess företaget erhåller likvid för motsvarande levererade 

varor eller tjänster” (K3 kommentar till p. 4.4).  Då ett företags verksamhetscykel inte är 

tydligt identifierbar ska den bestämmas till tolv månader (K3 p. 4.4 tredje stycket). 

Då en immateriell anläggningstillgång avyttras eller utrangeras ska ingen omklassificering ske 

(K3 p. 4.5). Materiella anläggningstillgångar som innehas i uthyrningssyfte ska dock 

omklassificeras när uthyrningen upphör om företaget rutinmässigt säljer sådana tillgångar vid 

uthyrningsperiodens slut. Anskaffningsvärdet ska bestämmas till det redovisade värdet vid 

tidpunkten för omklassificeringen (K3 p. 4.5). Däremot ska en omsättningstillgång 

omklassificeras om företaget beslutar att stadigvarande bruka eller inneha den. 

Anskaffningsvärdet ska då bestämmas till det redovisade värdet vid tidpunkten för 

omklassificeringen (K3 p. 4.6). 

5.3.1 Immateriella tillgångar som ska redovisas i balansräkningen 

Immateriella tillgångar definieras som ”en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (K3 p. 

18.2). Vidare förtydligas att finansiella tillgångar inte är immateriella tillgångar.
37

 

Nedan följande regler ska tillämpas på identifierbara immateriella tillgångar utom sådana 

immateriella tillgångar som innehas för försäljning i företagets normala verksamhet samt 

mineralrättigheter och mineralreserver så som olja, naturgas och liknande ej förnyelsebara 

naturtillgångar (K3 p. 18.1). En tillgång anses vara identifierbar om den är avskiljbar, det vill 

säga att den går att avskilja eller dela av från företaget och därmed kunna sälja, överlåta, 
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 Jämför IAS 38 p. 8 
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licensiera, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med tillhörande avtal, 

tillgång eller skuld. En tillgång är också identifierbar om den uppkommer ur avtalsenliga eller 

andra juridiska rättigheter oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från 

företaget eller från andra rättigheter och förpliktelser (K3 p. 18.3).
38

 Goodwill anses inte vara 

en identifierbar tillgång (K3 kommentar till p. 18.3).
39

 

Vilka immateriella tillgångar ska då enligt K3 redovisas i balansräkningen? ÅRL säger att;  

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av 

väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell 

anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, 

varumärken hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som 

vid förvärvet av rörelsen överstiger det behållna värdet av de tillgångar som 

förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill). Utgifter för 

företagsutbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets 

förvaltning får inte tas upp som tillgång. (4 kap. 2§ ÅRL.) 

Enligt K3 p. 2.12 är en tillgång en resurs vilken ett företag har det bestämmande inflytandet 

över, till följd av inträffade händelser och som förväntas ge inflöde av resurser innefattande 

framtida ekonomiska fördelar. För att ett företag ska anses ha bestämmande inflytande över 

en resurs ska det kunna säkerställas att framtida ekonomiska fördelar tillfaller företaget, 

samtidigt som det begränsar möjligheten att andra får ta del av fördelarna (K3 s. 148). 

Normalt är det legala rättigheter, vilka kan göras gällande i domstol, som avgör ifall ett 

företag har bestämmande inflytande över en resurs och dess framtida ekonomiska fördelar 

(K3 s. 148). Vid det första redovisningstillfället ska tillgänglig information användas för att 

med rimliga och verifierbara antaganden bedöma värdet på de framtida ekonomiska fördelar 

som tillgången förväntas ge upphov till under nyttjandeperioden (K3 p. 18.4). Tillgången ska 

dock endast redovisas i balansräkningen om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 

kommer att tillfalla företaget, samtidigt som anskaffningsvärdet eller tillgångens värde kan 

mätas tillförlitligt (K3 p. 2.18).
 40

 Ifall tillgången uppfyller dessa kriterier kan den aktiveras 

och vid uppskattningen av dess värde ska hänsyn tas till externa faktorer (K3 s. 149).  

I normalfallet anses ovan nämnda krav för aktivering vara uppfyllda då en immateriell 

tillgång har förvärvats separat (K3 s. 149). Då anskaffning istället skett som del av ett 

rörelseförvärv måste tillgången vara identifierbar för att kunna särskiljas från goodwill (K3 s. 

149). Dessutom måste dess verkliga värde kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kan inte 

värdet beräknas tillförlitligt kan inte tillgången särskiljas från goodwill. Vidare anges att det 

bästa uttrycket för verkligt värde är priser på en aktiv marknad. Finns ej detta värde att tillgå 

bestäms det verkliga värdet genom användandet av en värderingsteknik (K3 s. 149). 

Värderingstekniken innefattar att använda information om nyligen genomförda transaktioner 

mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har intresse av att transaktionen 

genomförs samt att beräkna värdet med hjälp av en värderingsmetod. Ifall det verkliga värdet 

för en immateriell tillgång inte kan bestämmas av priser på en aktiv marknad ska tillgångens 

värde begränsas till ett belopp som innebär att negativ goodwill inte uppkommer eller ökar 

(K3 s. 149). 

Avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar ska företag som tillämpar 

K3 välja en av två redovisningsprinciper: kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen 
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(K3 p. 18.7). Kostnadsföringsmodellen innebär att alla utgifter för internt upparbetade 

immateriella anläggningstillgångar ska kostnadsföras då de uppkommer, medan 

aktiveringsmetoden innebär att forskningsutgifter ska kostnadsföras och utgifter som 

uppkommer under utvecklingsfasen ska aktiveras (K3 p. 18.8-18.9). Vald redovisningsprincip 

ska tillämpas konsekvent samt på alla internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 

(K3 kommentar till p. 18.7). Även om ett företag använder sig av aktiveringsmodellen finns 

det utgifter som alltid ska redovisas som kostnader. Nedan citat stipulerar att utgifter som 

alltid ska redovisas som kostnader är utgifter för: 

a) internt upparbetade varumärken, utgivningsrätter för tidningar och 

publikationer, kundregister och liknande poster, 

b) etablering av verksamheter inklusive utgifter för advokatarvoden och utgifter 

för att bilda en juridisk person, utgifter för att etablera en ny affärs- eller 

företagsenhet eller utgifter för att inleda nya verksamheter eller lansera nya 

produkter eller processer, 

c) utbildning, 

d) reklam och säljfrämjande åtgärder, 

e) omlokalisering eller omorganisation av delar av ett företag eller hela företaget, 

eller 

f) internt upparbetad goodwill. (K3 p. 18.5) 

Utgifter för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång ska också redovisas som 

kostnad då ett företag inte kan urskilja utvecklingsfasen, allt arbete med att ta fram tillgången 

ska då anses tillhöra forskningsfasen (K3 p. 18.9). Forskning definieras som ”planerat och 

systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt” (K3 

p. 18.10 första stycket) och utveckling som ”att tillämpa forskningsresultat eller annan 

kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade material, konstruktioner, 

produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell produktion eller användning 

påbörjas” (K3 p. 18.10 andra stycket). Av nedan citat framgår att samtliga utgifter som är 

hänförbara till utvecklingsfasen endast får redovisas som tillgång då ett företag kan påvisa att 

samtliga följande förutsättningar är uppfyllda: 

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

anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas. 

b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången 

och att använda eller sälja den. 

c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella 

anläggningstillgången. 

d) Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att 

generera framtida ekonomiska fördelar. 

e) Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser 

för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella 

anläggningstillgången. 

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

den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling. (K3 p. 18.12) 

5.3.2 Värdering vid första redovisningstillfället 

Till anskaffningsvärdet ska indirekta tillverkningskostnader som antingen utgör en väsentlig 

del av den sammanlagda utgiften för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar, 

eller som uppgår till mer än ett för företaget obetydligt belopp, inräknas (K3 p. 18.13). 
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Emellertid anges också att indirekta tillverkningskostnader oavsett storlek får aktiveras och 

räknas in i anskaffningsvärdet. I de fall indirekta tillverkningskostnader utgör en väsentlig del 

av den sammanlagda utgiften eller uppgår till ett för företaget väsentligt belopp ska dock 

aktivering ske för att erhålla en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (K3 

kommentar till p. 18.13). Separat förvärvade immateriella tillgångar ska erhålla ett 

anskaffningsvärde utgörande av dess inköpspris inklusive tullavgifter och punktskatter efter 

avdrag för handelsrabatter och liknande. Direkt hänförbara utgifter för att färdigställa 

tillgången för dess avsedda användning ska också inkluderas i anskaffningsvärdet (K3 

kommentar till p. 18.13). 

För internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar finns restriktioner för vad som inte 

får ingå i anskaffningsvärdet. I denna typ av tillgång får det i anskaffningsvärdet inte 

inkluderas ”försäljningsomkostnader, administrationsomkostnader och andra allmänna 

omkostnader, om inte dessa direkt kan hänföras till arbetet med att färdigställa tillgången för 

användning, identifierade ineffektiviteter och rörelseförluster som företaget ådragit sig innan 

tillgången uppnår planerad prestanda, och utgifter för att utbilda personal för att använda 

tillgången” (K3 p. 18.14). En internt upparbetad immateriell anläggningstillgångs 

anskaffningsvärde ska bestå av alla direkt hänförbara utgifter som krävs för att skapa, 

framställa och färdigställa tillgången för att kunna användas så som företagsledningen avser 

(K3 kommentar till p. 18.14). Utgifter avseende en immateriell tillgång som tidigare 

räkenskapsår har kostnadsförts får dock inte inräknas i anskaffningsvärdet (K3 p. 18.15). 

Exempel på utgifter som ska ingå i anskaffningsvärdet är utgifter för material och tjänster, 

ersättning till anställda hänförlig till tillgångens upparbetning, avgifter för registrering av 

juridisk rättighet samt avskrivningar på licenser och patent vilka har används vid tillgången 

upprättande (K3 kommentar till p. 18.14). Aktivering av låneutgifter får ske i enlighet med 25 

kap. K3. Låneutgifter definieras som ”ränta och andra utgifter som uppkommer till följd av att 

ett företag lånar kapital” (K3 p. 25.2).  

5.3.3 Värdering efter första redovisningstillfället 

5.3.3.1 Avskrivning 

En immateriell anläggningstillgång ska efter det första redovisningstillfället värderas i 

enlighet med 4 kap. 3 § första stycket ÅRL (K3 s.154). Det vill säga anskaffningsvärdet 

minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar samt 

ökat med eventuella ackumulerade uppskrivningar. Avskrivning ska ske från och med den 

tidpunkt då tillgången kan användas (K3 p. 18.22). I 4 kap. 4 § första stycket ÅRL anges att 

anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod systematiskt ska skrivas av över 

perioden. Enligt andra stycket samma paragraf ska nyttjandeperioden för en immateriell 

anläggningstillgång uppgå till högst fem år, såvida inte en längre tid kan fastställas med rimlig 

grad av säkerhet. I K3 p. 18.18 fastställs att nyttjandeperioden för en immateriell 

anläggningstillgång inte med rimlig grad av säkerhet kan bestämmas till längre tid än tio år. 

Undantaget är immateriella anläggningstillgångar vilka har anskaffats genom avtalsenliga 

eller andra juridiska rättigheter. Nämnda tillgångar får ha en nyttjandeperiod motsvarande den 

period som avtalet eller de juridiska rättigheterna omfattar. I de fall perioden kan förlängas får 

nyttjandeperioden utökas med samma period endast om det finns belägg för att förlängningen 

inte medför betydande utgifter (K3 kommentar till p. 18.18).  

Omprövning av en immateriell anläggningstillgångs nyttjandeperiod ska ske i de fall det finns 

indikationer som tyder på att nyttjandeperioden, jämfört med föregående balansdags 

bedömning, har förändrats (K3 p. 18.21). Exempel på faktorer som ges vilka kan indikera en 
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förändrad nyttjandeperiod är förändrad användning, teknisk utveckling och att en 

nedskrivningsprövning har gjorts. En justering av nyttjandeperioden kan innebära att en 

omprövning av restvärdet också bör göras (K3 kommentar till p. 18.21). 

Anskaffningsvärdet för en immateriell anläggningstillgång ska enligt K3 p. 18.20 första 

stycket vara lika med det avskrivningsbara beloppet, det vill säga att restvärdet ska 

bestämmas till noll. Anskaffningsvärdet får endast minskas med ett restvärde då det finns ett 

åtagande från tredje part om köp av tillgången efter nyttjandeperiodens slut, eller då det för 

tillgången finns en aktiv marknad vilken även är sannolik att finnas vid slutet av tillgångens 

nyttjandeperiod (K3 p. 18.20 andra stycket). 

Det avskrivningsbara beloppet ska skrivas av på ett sätt som återspeglar den förväntade 

förbrukningen av de ekonomiska fördelar som den immateriella anläggningstillgången 

förväntas ge (K3 p. 18.23 första stycket). Kan det inte fastställas på ett tillförlitligt sätt ska 

företaget tillämpa en linjär avskrivningsmetod (K3 p. 18.23 andra stycket). Enligt K3 p. 18.23 

tredje stycket ska omprövning av avskrivningsmetod göras då det finns indikationer som tyder 

på att den förväntade förbrukningen väsentligt har förändrats jämfört med föregående 

balansdags uppskattning. 

5.3.3.2 Nedskrivning 

För att fastställa om det föreligger nedskrivningsbehov hos en immateriell anläggningstillgång 

ska företag tillämpa 27 kap. K3 (K3 kommentar till p. 18.24). Där anges när och hur det 

redovisade värdet ska omprövas, hur en tillgångs återvinningsvärde beräknas samt när en 

nedskrivning eller återföring av nedskrivning ska göras. Enligt K3 p. 27.5 definieras en 

tillgångs återvinningsvärde som det högsta av verkligt värde med avdrag för 

försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Utöver vad som anges i kap. 27 ska 

återvinningsvärdet per balansdagen för ännu ej färdigställda internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar beräknas (K3 p. 18.24). Återvinningsvärdet ska fastställas oavsett om 

det finns nedskrivningsindikationer eller ej. Det beror på att fram till den tidpunkt då den 

internt upparbetade immateriella tillgången är färdigställd råder det ofta osäkerhet kring om 

de framtida ekonomiska fördelarna minst motsvarar anskaffningsvärdet. 

5.3.3.3 Uppskrivning 

I 4 kap. 6 § ÅRL anges att anläggningstillgångar med ett tillförlitligt och bestående värde som 

väsentligt överstiger det bokförda värdet får skrivas upp till högst detta värde. Det görs i K3 

en inskränkning till denna möjlighet. Immateriella anläggningstillgångars karaktär anges 

utgöra ett hinder för uppskrivning, så att uppskrivning endast i undantagsfall är möjlig. 

Uppskrivningsmöjligheten begränsas också till att normalt endast omfatta immateriella 

anläggningstillgångar som uppkommit ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter (K3 s. 

157).  
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6 Analys 

6.1 God redovisningssed i kontrollbalansräkningar 

Kontrollbalansräkningens syfte är att särskilja bolag som har förutsättningar att fortsätta 

bedriva verksamhet från de som inte har det. De bolag som uppfyller kraven som lagen 

föreskriver bedöms vara dugliga att även framledes fullfölja sina förpliktelser. Då ett bolag 

inte uppnår kapitaltäckningskravet aktualiseras reglerna om tvångslikvidation på grund av 

kapitalbrist. Reglerna motverkar att aktiebolag med avsaknad av säkerhet, i form av 

aktiekapital, kan fortsätta bedriva verksamheten utan personligt betalningsansvar. Därmed 

utgör reglerna ett skydd för bolagets borgenärer.  

För att kontrollbalansräkningen ska uppfylla sitt borgenärsskyddsrättsliga syfte är det viktig 

hur tillgångar och skulder redovisas. Om inte metoden för hur tillgångar och skulder tas upp 

och värderas i kontrollbalansräkningar är legitim kommer inte heller kontrollbalansräkningen 

utgöra ett fullgott borgenärsskydd. Genom tillämpning av en legitim metod erhåller företag 

också viss säkerhet om att de handlat legalt. Detta då domstolar, genom god redovisningssed, 

dömer utefter vad som är legitim redovisning. Problemet är att det inte är helt klart definierat 

vad som utgör god redovisningssed. I förarbetena till GBFL beskrivs att god redovisningssed 

torde vara faktisk förekommande praxis (se avsnitt 4.1). Innebörden blir att god 

redovisningssed såväl i den ordinarie redovisningen som i kontrollbalansräkningar är 

resultatet av redovisningsprofessionens praxis. Enligt DiMaggio och Powell (se avsnitt 3.2.1) 

tillkommer branschpraxis genom att professionen ständigt utsätts för normativ isomorfism. 

Således torde god redovisningssed vara resultatet av redovisningsbranschens strävan efter 

legitimitet genom normativ isomorfism. Att god redovisningssed är lagstadgat innebär dock 

att samtidigt som den normativ isomorfismen gjort verkan blir den också legalt bindande. 

Därigenom blir rådande praxis inte bara normativ utan också tvingande isomorfism.  

I och med förarbetena till ÅRL ska särskilt beaktas rekommendationer från auktoraktiva 

organ vid bestämmandet av god redovisningssed (se avsnitt 4.1). Det torde innebära att 

redovisningsstandarder erhållit en starkare ställning för vad som är gällande rätt. I frågan om 

det är faktisk praxis eller rådande redovisningsstandarder som ska bestämma god 

redovisningssed står oklart. Dock torde det inte stå i strid mot god redovisningssed att 

tillämpa redovisningsstandarder i de fall faktisk praxis utgör samma innehåll. Under nämnda 

förhållanden består god redovisningssed i den ordinarie redovisningen idag av de 

redovisningsstandarder och rekommendationer utgivna av legitima aktörer inom 

redovisningsområdet likt BFN, RFR och FAR SRS. Då kontrollbalansräkningens syfte skiljer 

sig från den ordinarie balansräkningens kan inte god redovisningssed i en 

kontrollbalansräkning endast utgöras av de standarder och rekommendationer som används 

vid upprättandet av den ordinarie redovisningen.  

Enligt 25 kap. 14 § 1 p. ABL samt RedR 2 får tillgångar i en kontrollbalansräkning värderas 

till ett högre värde än vad som skulle gjorts i den ordinarie redovisningen. Det enda kravet är 

att värderingen måste vara gjord i enlighet med god redovisningssed. Företag behöver därmed 

inte iaktta samma försiktighet som i den ordinarie redovisningen, vilket också framgår av 

ABL och RedR 2. Detta kan vid en första anblick ses som en paradox. Försiktighetsregeln 

utgör traditionellt sett ett borgenärsskydd genom att förhindra övervärdering av tillgångar. 

Paradoxen är att i en kontrollbalansräkning, vars syfte är att skydda bolagets borgenärer, 

förbises den redovisningsprincip som i sig utgör ett borgenärsskydd. Det måste dock beaktas 

att kontrollbalansräkningen inte ska vara ett beslutsunderlag för nya borgenärer. 

Kontrollbalansräkningen ska istället avgöra vilka företag som är dugliga att fortsätta bedriva 
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verksamhet och därmed betala sina skulder. Om försiktighetsprincipen skulle tillämpas i för 

stor utsträckning i kontrollbalansräkningar skulle livsdugliga företag bli likvidationspliktiga.   

Med tanke på kontrollbalansräkningens syfte torde även avsteg från andra 

redovisningsprinciper vara möjliga. Syftet är att visa på ett företags verkliga finansiella 

ställning och således inte att användas som beslutsunderlag för intressenter. Innebörden blir 

att en kontrollbalansräkning inte behöver vara jämförbar över tid eller mellan företag. Då den 

är helt åtskild från den ordinarie redovisningen finns inte heller där något krav på 

jämförbarhet. Följaktligen blir redovisningsprinciper som jämförbarhets- och 

kontinuitetsprincipen mindre viktiga i en kontrollbalansräkning. Avsteg från 

jämförbarhetsprincipen öppnar för tillämpning av andra redovisningsprinciper jämfört med 

den ordinarie redovisningen. Det möjliggör aktivering av tillgångar som inte tidigare tagits 

upp i balansräkningen samt annan klassificering och värdering. Kontinuitetsprincipen är inte 

tillämpningsbar då kontrollbalansräkningen endast upprättas i syfte att vid ett specifikt 

tillfälle, oberoende av eventuella tidigare kontrollbalansräkningar, mäta det egna kapitalet.  

Av ovan framgår att försiktighetsprincipen inte behöver beaktas i samma utsträckning i 

kontrollbalansräkningar som i den ordinarie redovisningen. Det öppnar för synliggörandet av 

fler immateriella tillgångar i kontrollbalansräkningar. Därigenom ökar ett företags totala antal 

tillgångar, företagets balansomslutning och således det egna kapitalet. Tidigare god sed i 

kontrollbalansräkningar, genom RedR 2, stödjer möjligheten att aktivera utgifter som i den 

ordinarie redovisningen har kostnadsförts. Rekommendationen och förarbetena till ABL 

diskuterar även möjligheten till aktivering av annat som representerar ett förmögenhetsvärde.  

Vid upprättandet av en kontrollbalansräkning ska tillämplig lag om årsredovisning användas 

som utgångspunkt. Tillämplig lag om årsredovisning är idag ÅRL, vilken föreskriver att 

årsredovisning ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. I praktiken blir innebörden 

att företag som i den ordinarie redovisningen tillämpar K2-regelverket också ska använda 

detta regelverk som utgångspunkt vid upprättandet av en kontrollbalansräkning. Detsamma 

gäller företag vars redovisning upprättas enligt K3-regelverket. Först efter denna process ska 

justeringar göras av tillgångar och skulder. Vilka justeringar som får göras regleras av ABL, 

men också av god redovisningssed. Då RedR 2 ej är avsedd att tillämpas av företag vars 

årsredovisning upprättas enligt K2- eller K3-regelveren saknas det skriftlig rekommendation 

för upprättandet av kontrollbalansräkningar. Fortsättningsvis kommer därför analysen 

fokusera på vad som utgör god redovisningssed i dessa företag. 

6.1.1 Immateriella tillgångar som kan tas upp i kontrollbalansräkningar 

K2-regelverket är ett förenklat regelverk med stark koppling till skattelagstiftningen och 

försiktighetsprincipen. Att redovisningsstandarden har denna koppling innebär restriktivitet 

vid upptagande av tillgångar i balansräkningen. K3-regelverket är ett mer principbaserat och 

internationellt influerat regelverk med fler redovisnings- och värderingsmöjligheter.  

Enligt K2 p. 9.1 får endast tillgångar som företaget äger tas upp i balansräkningen. Det 

innebär att immateriella tillgångar som till exempel innehas genom leasingkontrakt ej 

synliggörs i balansräkningen. K3-regelverket har däremot inga kriterier på ägande för att en 

tillgång ska få tas upp i balansräkningen. Kriteriet utöver de allmänna tillgångskriterierna är 

att den immateriella tillgången ska vara identifierbar. Således kan immateriella tillgångar som 

företaget inte äger utan innehar genom legala rättigheter, vilka kan göras gällande i domstol, 

tas upp i balansräkningen. Mindre och medelstora företag har därmed i enlighet med god 

redovisningssed möjlighet att i den ordinarie redovisningen ta upp immateriella tillgångar som 
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de inte äger. Då den ordinarie balansräkningen ligger till grund för kontrollbalansräkningen 

kommer tillgångarna också där vara upptagna. 

Utgifter för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar ska enligt K2 p. 10.3 

redovisas som kostnad. Företag som redovisar enligt K2-regelverket kan därmed inte aktivera 

utgifter för FoU. K3-regelverket tillåter däremot aktivering av utgifter uppkomna under 

utvecklingsfasen för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Dock krävs att 

ett antal förutsättningar är uppfyllda (se avsnitt 5.3.1). Under förutsättning att de 

grundläggande kraven för redovisning som tillgång är uppfyllda, samt att de särskilda kraven 

för aktivering av utgifter för FoU är uppfyllda, kan således mindre och medelstora företag ta 

upp internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar i sin ordinarie redovisning. 

Genom K3-regelverkets föreskrifter om internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar blir aktivering av utgifter uppkomna under utvecklingsfasen god 

redovisningssed för mindre och medelstora företag i kontrollbalansräkningar.  

Med bakgrund i kontrollbalansräkningens syfte torde även andra utgifter för immateriella 

investeringar, som i den ordinarie redovisningen redovisats som kostnad, få aktiveras i en 

kontrollbalansräkning. Detta förutsatt att investeringen är av väsentligt värde för företaget. 

Aktivering av tidigare kostnadsförda utgifter, vilka renderar i ekonomiska fördelar som 

tillfaller företaget, ger en balansräkning som återspeglar den verkliga finansiella ställningen 

och därmed erhålls en mer rättvisande bild. RedR 2 öppnar även för aktivering av utgifter som 

enligt god redovisningssed inte får tas upp som tillgång i den ordinarie redovisningen. Denna 

möjlighet diskuteras också i förarbetena till ABL (se avsnitt 4.3). Tillämplig lag om 

årsredovisning för små och medelstora företag anses därmed inte ge samtliga verktyg som 

fordras för att upprätta en kontrollbalansräkning. För att erhålla en balansräkning som 

överensstämmer med kontrollbalansräkningens syfte ska därmed också beaktas andra 

tillgångar med förmögenhetsvärden. Således ger avsteg från försiktighetsprincipen, i förmån 

för en ökad relevans, en mer rättvisande bild. Immateriella tillgångar som görs gällande enligt 

ovanstående resonemang innefattar internt upparbetade varumärken, utbildning och liknande 

tillgångar. För att få ta upp dessa tillgångar i en kontrollbalansräkning ska, enligt RedR 2, ett 

påvisbart försäljningsvärde finnas.  

6.1.2 Klassificeringsproblem i kontrollbalansräkningar 

Efter beslut har tagits om att en tillgång ska tas upp i kontrollbalansräkningen är nästa fråga 

hur den ska klassificeras. Beroende på hur en tillgång klassificeras kommer utgångspunkten 

för värderingen att skilja. Orsaken är att god redovisningssed i den ordinarie redovisningen 

inte är detsamma för immateriella anläggningstillgångar som för materiella 

anläggningstillgångar. Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas således inte 

för de olika tillgångsslagen. Det redovisade värdet som ligger till grund för 

kontrollbalansräkningen kommer därmed att skilja om anläggningstillgången klassificeras 

som immateriell eller materiell. Om inga värdejusteringar till nettoförsäljningsvärdet görs vid 

upprättandet av kontrollbalansräkningen kommer klassificeringen få en avgörande roll för hur 

högt värde tillgången tillskrivs. 

Enligt K2-regelverket bestäms klassificeringen av en tillgång som innehåller både materiella 

och immateriella värden med hjälp av en så kallad bright-line regel, det vill säga en tydlig 

regel som ger lite utrymme för tolkning. Då anskaffningsvärdet till 50 procent eller mer 

representeras av materiella värden ska tillgången klassificeras som en materiell 

anläggningstillgång. Motsvarande regel återfinns ej i K3-regelverket.  K3-regelverket ger 

ingen vägledning för hur tillgångar som innehåller både materiella och immateriella värden 
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ska klassificeras. Enligt punkt 1.5 K3 ska vägledning då sökas i internationella 

redovisningsstandarder, vilket innebär att IAS 38 görs gällande. IAS 38 föreskriver att den del 

som betyder mest för företaget ska avgöra klassificeringen (se avsnitt 4.4.1). Formuleringen 

har i tidigare forskning visats innebära att tillgångens ändamål och funktion ska beaktas vid 

klassificeringen. Genom att beakta tillgångens ändamål och funktion, och inte endast det 

beloppsmässiga värdet, torde en klassificering erhållas som bättre stämmer överens med 

företagets ekonomiska verklighet. K3-regelverket kan i detta hänseende sägas ge en mer 

rättvisande bild och därmed en bättre utgångspunkt för upprättandet av 

kontrollbalansräkningar.  

6.1.3 Värdering av immateriella tillgångar i kontrollbalansräkningar 

Enligt 25 kap. 14 § 2 p. ABL samt RedR 2 får alla tillgångar i en kontrollbalansräkning 

värderas till dess nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet ska bestämmas till det 

belopp som företaget beräknar kunna erhålla för tillgången vid en normal försäljning i den 

löpande verksamheten. Att värdet ska bestämmas vid en normal försäljning i den löpande 

verksamheten, oavsett företagets framtidsutsikter samt ekonomiska ställning, torde innebära 

att principen om fortlevnad ska beaktas. Enda förbehållet är att företaget har för avsikt att 

fortsätta bedriva verksamhet, det vill säga att beslut om nedläggning ej har fattats. Då 

kontrollbalansräkningens syfte är att skilja livsdugliga företag från de som inte är det framstår 

det som relevant att värdera omsättningstillgångar till det värde företaget förväntas erhålla vid 

en försäljning av tillgången med avdrag gjorda för försäljningskostnader. Detta värde kan 

därmed förväntas stämma väl överens med den ekonomiska verkligheten. Det förefaller mer 

oklart ifall nettoförsäljningsvärden är det värde som för anläggningstillgångar bäst speglar den 

ekonomiska verkligheten. Då immateriella anläggningstillgångar primärt inte är avsedda att 

avyttras utan att stadigvarande brukas torde värdering till nyttjandevärde kunna tillämpas. 

Detta under förutsättning att fortlevnadsprincipen ska tillämpas samt att det inte har träffats 

avtal om försäljning av tillgången.  

Enligt Smith (2006 ss. 78-79) överstiger i normalfallet en tillgångs nyttjandevärde dess 

anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar eftersom ett rationellt handlande 

företag inte skulle anskaffa en tillgång som inte ger ekonomisk vinning. Liknande förhållande 

bör gälla mellan nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet för en anläggningstillgång som 

är avsedd att stadigvarande brukas i verksamheten. Ett rationellt handlande företag innehar 

och brukar tillgångar för att skapa största möjliga vinst. Ifall en tillgång inbringar större vinst 

vid försäljning än vid nyttjande i verksamheten torde tillgången säljas. Således förväntas 

nyttjandevärdet överstiga nettoförsäljningsvärdet för ett företags alla tillgångar som innehas i 

nyttjandesyfte. Med tanke på den ekonomiska miljön som en kontrollbalansräkning upprättas 

i förefaller det dock rimligt att nettoförsäljningsvärdet allt som oftast överstiger 

nyttjandevärdet. I dessa fall borde värdering också ske till nettoförsäljningsvärde. Värdering 

till nyttjandevärde återfinns i K3-regelverket angående nedskrivningar (se avsnitt 5.3.3.2). 

Således är värderingsmetoden förenlig med god redovisningssed. Att värdering till 

nyttjandevärde i K3-regelverket inte omnämns vid reglerna om uppskrivning, utan endast i 

samband med nedskrivning, torde inte omöjliggöra tillämpning i en kontrollbalansräkning. 

Gällande uppskrivning föreskriver ÅRL och K3-regelverket endast att värdet ska vara 

tillförlitligt och bestående. Då det inte fastställs hur värderingen ska ske torde 

värderingsmetoderna för nedskrivningar gälla mutatis mutandis också uppskrivningar. 

Samtidigt har tidigare forskning visat att värdering av immateriella anläggningstillgångar till 

nyttjandevärden är möjlig (se avsnitt 4.4.2.3). Därmed förefaller det rimligt att i en 

kontrollbalansräkning värdera immateriella anläggningstillgångar till nyttjandevärden 
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eftersom denna värdering kan ge upphov till ett högre eget kapital samtidigt som värdet 

återspeglar den ekonomiska verkligheten.  

Av 25 kap. 14 § 1 p. ABL framgår att vid beräkning av det egna kapitalets storlek får 

tillgångar även värderas till ett värde fastställt med värderingsprinciper som är förenliga med 

god redovisningssed. Företag har därmed två alternativ vid justering av en tillgångs värde i en 

kontrollbalansräkning. Dels att tillämpa värderingsprinciper som är förenliga med god 

redovisningssed, och dels att värdera tillgången till nettoförsäljningsvärde enligt 25 kap. 14 § 

2 p. ABL. Eftersom företag eftersträvar högsta möjliga egna kapital i kontrollbalansräkningar 

kommer de välja att värdera varje enskild tillgång enligt det alternativ som ger högst värde. 

Vid värdering enligt 25 kap. 14 § 1 p. har det ansetts möjligt att använda värderingsregler 

förenliga med god redovisningssed som inte behöver vara samma som i den ordinarie 

redovisningen. 

I både K2- och K3-regelverket ska immateriella anläggningstillgångar värderas till 

anskaffningsvärdet vid det första redovisningstillfället. Hur anskaffningsvärdet beräknas beror 

på vilket sätt som tillgången är förvärvad. Väsentliga skillnader mellan K2- och K3-

regelverket återfinns vid fastställande av anskaffningsvärde för internt upparbetade 

immateriella anläggningstillgångar. Detta då det är endast K3-regelverket som tillåter att 

internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar tas upp i balansräkningen (se avsnitt 

6.1.1). Enligt kostnadsföringsmodellen får dock utgifter för FoU kostnadsföras, vilket kan 

likställas med förbudet i K2-regelverket. Möjligheten till aktivering ligger istället i 

aktiveringsmodellen, vilken till stora delar överensstämmer med motsvarande regler i IAS 38. 

Att BFN vid utvecklandet av K3-regelverket hämtat inspiration från internationellt legitima 

standardsättare visar på ett agerande i enlighet med mimetisk isomorfism.  

Vid värdering efter det första redovisningstillfället skiljer sig god redovisningssed i fråga om 

hur nyttjandeperioden ska bestämmas och huruvida restvärde får beaktas eller ej. Både K2- 

och K3-regelverket föreskriver att nyttjandeperioden ska fastställas i enlighet med 4 kap. 4 § 

ÅRL. Det vill säga att nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar ska fastställas 

till högst fem år, såvida inte en längre nyttjandeperiod med rimlig säkerhet kan fastställas. 

Oavsett en immateriell anläggningstillgångs verkliga nyttjandeperiod får 

avskrivningsperioden enligt K2-regelverket alltid bestämmas till fem år med ett restvärde satt 

till noll kronor. Denna möjlighet att schablonmässigt bestämma avskrivningsperioden till fem 

år kan direkt liknas vid kompletteringsregel för skattemässig avskrivning. Då metoden inte tar 

hänsyn till den förväntade förbrukningen av tillgången torde inte heller värderingen av 

tillgången överensstämma med den ekonomiska verkligheten. En rättvisande bild av 

företagets finansiella ställning kommer därför inte att återges. En annan värdering av 

immateriella anläggningstillgångar skulle därmed i större utsträckning uppfylla 

kontrollbalansräkningens syfte.  

När en kontrollbalansräkning upprättas ska tillgångarnas nedskrivningsbehov beaktas. Detta 

sker i samband med att balansräkningen, som ska ligga till grund för justeringarna av det egna 

kapitalet, tas fram. Då denna balansräkning upprättas på samma sätt som vid årsbokslut ska 

tillgångarnas nedskrivningsbehov prövas. Om ingen nedskrivningsprövning sker kan 

kontrollbalansräkning visa på en ekonomisk ställning som inte överensstämmer med 

verkligheten. När nedskrivningsbehov föreligger föreskriver K2-regelverket att nedskrivning 

ska göras till det belopp som tillgången skulle vara värderad till ifall nyttjandeperioden hade 

bestämts till fem år, eller till dess verkliga värde om det är uppenbart lägre. Enligt K3-

regelverket ska nedskrivning istället ske till tillgångens återvinningsvärde. Likt ovan fall med 

schablonmässig avskrivning samstämmer inte nedskrivning till detta värde med den 
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ekonomiska verkligheten. Nedskrivning till återvinningsvärde, alternativt verkligt värde, torde 

ge en mer rättvisande bild av företagets finansiella ställning. 
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7 Slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka hur immateriella tillgångar enligt god redovisningssed 

kan redovisas i kontrollbalansräkningar. För att uppnå studiens syfte har följande 

forskningsfråga besvarats; Vad utgör innehållet i god redovisningssed vid redovisning av 

immateriella tillgångar i kontrollbalansräkningar? 

God redovisningssed är det som står i standarder och rekommendationer, utfärdade av 

legitima aktörer, då det är faktisk förekommande praxis hos små och medelstora företag. 

Redovisningsstandarder blir praxis genom att de är utgivna av legitima aktörer och genom 

praxis blir standarderna god redovisningssed. Dessa görs även gällande i 

kontrollbalansräkningar. Kontrollbalansräkningens särskilda syfte får dock till följd att vissa 

grundläggande redovisnings- och värderingsprinciper inskränks medan andra framhävs. 

Försiktighetsprincipen, jämförbarhetsprincipen och kontinuitetsprincipen beaktas i mindre 

utsträckning i förmån för en mer rättvisande bild av företags finansiella ställning. Därmed 

utgör god redovisningssed i kontrollbalansräkningar innehållet av god redovisningssed i den 

ordinarie redovisningen justerad för ökad relevans. 

För svenska mindre och medelstora företag utgör K2- och K3-regelverken god 

redovisningssed i den ordinarie redovisningen, och därmed också utgångspunkten för 

innehållet i god redovisningssed vid upprättandet av kontrollbalansräkningar. Efter gjord 

analys kunde det konstateras att det fanns betydande skillnader regelverken emellan. K2-

regelverket visar på en restriktiv redovisning av immateriella anläggningstillgångar. 

Försiktigheten synliggörs både vid erkännande och vid värdering. Det noterades 

förenklingsregler, ej kopplade till redovisningsprinciper, vilka leder till att den ekonomiska 

verkligheten inte återspeglas. I kontrast står K3-regelverket där redovisningen av immateriella 

anläggningstillgångar influerats av den internationella redovisningen och dess strävan efter att 

återge en rättvisande bild. Att ett företag valt ett förenklat regelverk starkt kopplat till försiktig 

värdering ska inte fälla avgörande i frågan om ett företags livsduglighet. 

Kontrollbalansräkningens syfte är detsamma för alla företag oavsett vilka 

redovisningsprinciper som används i den ordinarie redovisningen. Således torde det förefalla 

orimligt att företag som i den ordinarie redovisningen tillämpar K2-regelverket ej skulle 

tillåtas att i en kontrollbalansräkning redovisa sina immateriella tillgångar i enlighet med K3-

regelverket. Slutsatsen styrks av det faktum att företag som tillämpar K2-regelverket i den 

ordinarie redovisningen har rätt att byta till att tillämpa K3-regelverket. Dessutom har tidigare 

god redovisningssed i kontrollbalansräkningar tillåtit byte av redovisnings- och 

värderingsprinciper vid upprättandet av kontrollbalansräkningar.  

Studien har också funnit att immateriella tillgångar som ej möter tillgångskriterierna i den 

ordinarie redovisningen under vissa förutsättningar kan tas upp i en kontrollbalansräkning. 

Kravet om ett påvisbart försäljningsvärde, vilket ställs enligt RedR 2, får anses som rimligt. 

Då ABL föreskriver att samtliga tillgångar i en kontrollbalansräkning, oavsett hur de tidigare 

värderats, får värderas till nettoförsäljningsvärden förefaller det självklart att även tillgångar 

som inte får upptagas i den ordinarie balansräkningen men innehar ett påvisbart 

försäljningsvärde ska få tas upp till det värdet. 

Immateriella anläggningstillgångar som vid tidpunkten för upprättandet av 

kontrollbalansräkningen har ett nyttjandevärde som överstiger det redovisade värdet samt 

nettoförsäljningsvärdet torde kunna värderas till det högre värdet. 
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8 Avslutning 

8.1 Diskussion 

Under genomförandet av studien har en rad angränsande problem och frågeställningar kring 

det undersökta ämnet påträffats. God redovisningssed fyller en viktig funktion inom den 

svenska redovisningslagstiftningen och innehållet har stor inverkan på av företag tillämpad 

praxis. Vad som har utgjort innehållet i god redovisningssed har förändrats med tiden. Idag 

har BFN ett lagstadgat ansvar för att leda utvecklingen av god redovisningssed. Nämnden 

saknar dock föreskrivningsrätt enligt regeringsformen vilket får till följd att deras råd ej är 

tvingande. Trots detta anses K2- och K3-regelverken utgöra god redovisningssed för mindre 

och medelstora företag. Diskrepansen kan skapa förvirringen kring vem som har rätt att 

utveckla god redovisningssed och vilken god redovisningssed som ska anses vara rätt att följa. 

Kontrollbalansräkningen är ett borgenärsskydd som ska urskilja företag med förutsättning att 

fortsätta bedriva verksamhet från dem som inte har det. Genom att värdera företags tillgångar 

till verkliga värden förväntas balansräkningen återspegla den verkliga ekonomiska 

ställningen. Vi har noterat att det föreligger svårighet och komplexitet vid upprättandet av 

kontrollbalansräkningar. Inte minst då kontrollbalansräkningar endast offentliggörs i samband 

med domstolsförhandlingar vilket leder till att gällande praxis är svår att fastställa. 

Osäkerheten kring vad som är god redovisningssed vid värdering av tillgångar och skulder i 

kontrollbalansräkningar torde i vart fall inte stärka kontrollbalansräkningen som ett 

borgenärsskydd. Vidare får avsteg göras från försiktighetsprincipen, som i sig är ett skydd för 

borgenärerna, vid upprättandet av en kontrollbalansräkning vilket också torde påverka 

borgenärsskyddet negativt. Det förefaller således oklart hur effektivt kontrollbalansräkningen 

egentligen är som borgenärsskydd.  

Under 2013 kommer FAR SRS rekommendationer och uttalanden gällande upprättandet av 

kontrollbalansräkningar för små och medelstora företag att uppdateras. Den nya 

rekommendationen torde bli god redovisningssed för små och medelstora företag då tidigare 

gällande rekommendation, RedR 2, har ansetts utgöra god sed. Det är svårt att sia om hur den 

kommer vara utformad och vad den exakt kommer behandla. Dock borde den, i enlighet med 

denna studie, stämma överrens med god redovisningssed i den ordinarie redovisningen med 

möjlighet till justeringar som leder till att den verkliga finansiella ställningen återspeglas. 

8.1.1 Förslag till fortsatt forskning 

Med bakgrund i ovan förda diskussion har ett par intressanta ämnen utkristalliserats. Vi anser 

att det föreligger ett behov att undersöka följande ämnesområden. 

 

 Kan redovisning som ej är upprättad enligt BFN:s råd och vägledningar anses 

uppfylla ÅRL:s krav på god redovisningssed? 

 Hur effektivt är kontrollbalansräkningen som borgenärsskydd? 

 Hur väl speglar FAR SRS kommande rekommendation, om upprättandet av 

kontrollbalansräkningar för mindre och medelstora företag, bolags ekonomiska 

verklighet? 
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