
 
 

INTERNT UPPARBETADE 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
– EN KOMPARATIV STUDIE AV EUROPEISKA 

KORSNOTERADE FÖRETAG PÅ NYSE OCH 

NASDAQ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016: VT2016CE05 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete – Civilekonom 

Företagsekonomi 
 

Alina Berg 
Sebastian Dahlström 

 



 

 II

Förord 
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riktar vi ett tack till vår handledare Kjell Johansson, jur. dr. och universitetslektor i 
företagsekonomi för hjälpsam kunskap, goda ord samt stöttning i uppsatsen. Vi vill specifikt 
tacka honom för att han utformat handledningen på ett flexibelt sätt där han anpassat sig till 
vårt behov. Vi vill även tacka de opponenter som bidragit med värdefulla synpunkter för att 
förbättra uppsatsen. Slutligen vill vi tacka våra familjer för den stöttning de gett oss under 
hela studietiden, men framförallt den förståelse de visat under uppsatsens svårare perioder. 
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Abstract 
During the last decade companies, nations and economies are increasingly becoming more 
knowledge oriented. Meanwhile the world globalization of economies means, to multinational 
companies, that the holding of internally generated intangible assets is increasing and is of 
increasing importance. The globalization has led to an expansive growth of the stock markets 
and has increased the number of cross-listed multinational companies. Investments in 
internally generated intangible assets are capital as well as resource intensive and listing on 
foreign markets is seen as a suitable alternative to finance these assets. The US stock markets 
have long been attractive to foreign cross-listed companies in obtaining capital, and were 
consistent with heavy regulations on accounting and reporting. IASB became the leading 
standard setter in the EU and therefore SEC chose to eliminate the conversion of necessary 
prerequisite in Form 20-F for the companies operating in the US stock markets. European 
cross-listed companies avoid reporting under US. GAAP as long as they establish the 
consolidated financial statements according to IFRS. The removal of Form 20-F was seen as 
an effect of the IASB and FASB convergence project. Opinions have been raised that the 
removal was premature because the difference between the standard setters are essential, 
particularly in the area of internally generated intangible assets.  
 
The purpose of this study is to describe how the European cross-listed companies on the US 
stock markets, the NYSE and NASDAQ, account and report internally generated intangible 
assets relative to market capitalization, industry and nationality. The annual report should also 
have been established with the Form 20-F. Another reason with this study is to identify 
differences in the accounting and reporting, which recognize the effects on comparability 
between companies. Our study is based on 40 annual reports of companies based in Europe. 
The methodology we’ve chosen for this study is similar to a hermeneutic approach and the 
annual reports are considered using a multiple case study with comparative elements. The aim 
is to provide a deeper understanding of the accounting and reporting of internally generated 
intangible assets. 
 
This study shows the use of IFRS varies based on nationality and industry affiliation, however 
the companies view investment as value added. And, furthermore, how the stock value affects 
the enable and the propensity for an internally generated intangible asset. Companies industry 
affiliation suggests to have an impact on the propensity for the application of IAS 38, p. 57, 
indicating that the uniformity of the company within and between sectors is a unique 
phenomenon. A negative correlation exists between uncertainty and the period of time in the 
investment process, where the effect is that the expenses attributable to internal projects are 
expensed in the financial statements. The probability of obtaining future economic benefits 
are higher for internally generated intangible assets which are intended for internal use, the 
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opposite applies to external use. Informal pressure from the surrounding, which varies 
according to industry affiliation, has effected the possibility to enable the propensity. The 
study shows that the valuation and the estimate of the future economic benefits are difficult. 
Companies in the healthcare industry have significant problems with such a valuation, which 
means that they are disadvantaged as IFRS cannot be fully applied. Publishing of voluntary 
and mandatory information under IFRS varies between sectors. The comparability is 
questionable when the accounting and reporting of internally generated intangible assets are 
merged with other intangible assets. 
 
In this study a study model was made for analyzing the data. The model is to analyze the 
nationality impact on the financial statements and reporting. The study shows that nationality 
still have an impact, while the results also indicate that the differences constantly are being 
erased. 
 
This thesis is written in Swedish. 
 
 
Keywords: Internally generated intangible asset, research and development, IAS 38, IASB, 
FASB, ASC, Form 20-F, cross-listing, institutional theory, legitimacy theory, cultural 
dimensions 
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Sammanfattning 
Under de senaste decennierna har företag, nationer och ekonomier blivit alltmer 
kunskapsorienterade. Samtidigt som världsglobaliseringen av ekonomier för multinationella 
företag innebär att innehavet av internt upparbetade immateriella tillgångar ökar och får allt 
större betydelse. Globaliseringen har föranlett till en expansiv tillväxt av börsmarknader samt 
ökat antal korsnoterade multinationella företag. Investeringar i internt upparbetade 
immateriella tillgångar är kapital- och resurskrävande och notering på främmande marknader 
ses som ett lämpligt alternativ för att finansiera dessa tillgångar. De amerikanska 
börsmarknaderna har länge varit attraktiva för utländska korsnoterade företag vid inhämtande 
av kapital samt var tidigare förenliga med kraftiga regleringar avseende redovisning och 
rapportering. I samband med att IASB blev den ledande normgivaren inom EU valde SEC att 
eliminera justeringsrekvisitet i Form 20-F för företag verksamma på de amerikanska 
börsmarknaderna. Europeiska korsnoterade företag undgår att rapportera enligt US. GAAP 
förutsatt att de upprättar de konsoliderade finansiella rapporterna enligt IFRS. Borttagandet av 
justeringsrekvisitet i Form 20-F sågs som en effekt av IASB:s och FASB:s konvergensprojekt. 
Åsikter har lyfts om att borttagandet skedde för tidigt då skillnader mellan normgivarna är 
väsentliga, specifikt inom området internt upparbetade immateriella tillgångar.  
 
Syftet med studien är att redogöra för hur de europeiska korsnoterade företagen på de 
amerikanska börsmarknaderna NYSE och NASDAQ redovisar och rapporterar internt 
upparbetade immateriella tillgångar, i förhållande till börsvärde samt bransch- och 
nationstillhörighet. Årsrapporteringen ska även ske till SEC med Form 20-F. Dessutom syftar 
studien till att urskilja om skillnader i redovisningen och rapporteringen påverkar 
jämförbarheten mellan företag. Studien omfattar 40 årsrapporter från företag med säte inom 
Europa. Ansatsen i studien liknar ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där årsrapporterna 
studeras genom en multipel fallstudie med komparativa inslag, för att ge en djupare förståelse 
för redovisningen och rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar. 
 
Studien visar att användandet av IFRS ser olika ut utifrån nations- och branschtillhörighet, 
gemensamt är att investeringar ses som värdeadderande. Likväl att företagens börsvärde 
påverkar benägenheten för upptagandet av en internt upparbetad immateriell tillgång. 
Företagens branschtillhörighet antyder sig ha en inverkan på benägenheten vid appliceringen 
av IAS 38 p. 57, vilket indikerar att enhetlighet för företag inom och mellan branscher är en 
unik företeelse. Ett negativt samband förekommer mellan osäkerhet och tidsåtgång i 
investeringsprocessen, där effekten blir att utgifter hänförliga till interna projekt kostnadsförs 
i resultatrapporten. Sannolikheten för erhållandet av framtida ekonomiska fördelar är högre 
vid egenupparbetade tillgångar som är avsedda för internt bruk, det motsatta gäller för externt 
bruk. 
 
Benägenheten att uppta tillgången blir således omgivningens informella påtryckningar, vilka 
varierar beroende på branschtillhörighet. Av studien framgår att bedömningen och 
uppskattningen av de framtida ekonomiska fördelarna är problematiskt att genomföra. Företag 
inom sjukvårdsbranschen har signifikanta problem med sådan bedömning, vilket innebär att 
de missgynnas då IFRS inte kan tillämpas fullt ut. Lämnandet av frivilliga och obligatoriska 
upplysningar enligt IFRS varierar mellan branscherna. Jämförbarheten kan ifrågasättas då 
redovisningen och rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar i stor 
utsträckning sker samblandat med övriga immateriella tillgångar.   
 
I studien framtogs en undersökningsmodell för analys av datamaterialet. Modellen är till för 
att analysera nationstillhörighetens inverkan på redovisningen och rapporteringen. Studien 
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visar att nationstillhörighet fortfarande har en inverkan samtidigt som resultatet även indikerar 
att skillnaderna håller på att suddas ut. 
 
Nyckelord: Internt upparbetade immateriella tillgångar, forskning och utveckling, IAS 38, 
IASB, FASB, ASC, Form 20-F, korsnotering, institutionell teori, legitimitetsteorin, kulturella 
dimensioner 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Finansiell redovisning är en företeelse som har sina rötter 2300 år före Kristus i Babylonien 
(Artsberg  2003, s. 13). Vid den här tiden sågs den finansiella redovisningen som 
minnesanteckningar och synsättet var intakt när Luca Pacioli framlade den moderna 
bokföringen. Minnesanteckningar var ett tillvägagångsätt för att hålla reda på vem som var 
skyldig vem, grundtanken finns än idag förankrad i syftet med finansiella rapporter. Artsberg 
(2003, s. 15) och Doupnik och Perera (2015, s. 100) påvisar att de finansiella rapporternas 
innehåll ska förse ett flertal olika intressenters informationsbehov. Följden blir att de 
finansiella rapporternas syfte och därmed utformning skiljer sig. Intressenternas dignitet i de 
finansiella rapporterna har, enligt Doupnik och Perera (2015, s. 100), ett direkt samband med 
det geografiska område som företagen är verksamma inom. Exempelvis i de Förenta Staterna 
(USA) utgör investerarnas informationsbehov en central inverkan på de finansiella 
rapporternas syfte och utformning. I Tyskland ligger istället fokus på långivare, bank och stat. 
Det sistnämnda leder till ett skifte av informationsinnehållet i de finansiella rapporterna. 
Doupnik och Perera (2015, s. 100) resonemang bekräftar Nobes (1998, ss. 166-177) 
framtagna modell. Modellen visar att olika syften framkallar internationella skillnader i 
finansiella rapporter samt att en nations finansieringssystem har en avgörande roll. Modellen 
påvisar även att nationers kultur har en direkt inverkan på de finansiella rapporternas syfte.  
 
Under det senaste århundradet har börsmarknader blivit mer globaliserade och företagare 
intresserar sig alltmer för utländska marknader. Globaliseringen har även resulterat i att det 
finns en större efterfrågan på jämförbar och tillförlitlig information beträffande den finansiella 
rapporteringen (Hora, Tondkar & Adhikari 1997, s. 172; Tweedie & Seidensen 2005, s. 589). 
Globaliseringen på de internationella börsmarknaderna visade sig tydligt i Europa under 
1990-talet, framförallt i Tyskland (Zeff  2012, s. 817). Det resulterade i att höga krav ställdes 
på de tyska bankerna och bördan blev så pass stor att kapital istället inhämtades från den 
finansiella marknaden. Förändringen innebar att Tyskland rörde sig från den kontinentala 
redovisningstraditionen och tog ett steg närmre den anglosaxiska redovisningstraditionen.  
 
Harmonisering av standarder inom redovisning på nationell nivå är något som uppmuntras i 
samband med internationellt växande börsmarknader (Hora, Tondkar & Adhikari 1997, s. 
178). Harmoniseringen tog fart vid bildandet av International Accounting Standards 
Committe (IASC) år 1973 (Hoarau  1995, s. 218). Enligt Whittington (2005, s. 128) myntades 
IASC främst för att finna ett gemensamt språk inom redovisning på grund av en stark 
efterfrågan från börsmarknaden. Den 1:a april 2001 skedde en omstrukturering där IASC 
bytte namn till International Accounting Standard Board (IASB) (Doupnik & Perera  2015, s. 
76). IASB skiftade fokus från harmonisering av internationella standarder inom 
redovisningsområdet till att istället försöka konvergera redovisningsstandarder samt bli en 
internationell normgivare. Enligt Johansson (2010, s. 60) är IASB det internationellt ledande 
normgivande organet inom redovisning. Standarder utgivna av IASB benämns med 
beteckningen International Financial Reporting Standards (IFRS) samtidigt som 
standardsättaren behöll beteckningen av de tidigare utgivna standarderna av IASC, de utgavs 
som International Accounting Standard (IAS) (Doupnik & Perera  2015, s. 75; Johansson  
2010, ss. 60-61; Whittington  2005, ss. 132-133). Whittington (2005, s. 128) konkluderar att 
IFRS kan ses som ett svar på efterfrågan från börsmarknaden, framförallt från multinationella 
företag. För att framtida globala börsmarknader ska fungera effektivt är det enligt Doupnik 
och Perera (2015, s. 82) fundamentalt att det föreligger hög jämförbarhet mellan företags 
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finansiella rapportering. Whittington (2005, ss. 128-130) påvisar att den expansiva tillväxten 
av globaliserade börsmarknader ligger i linje med det ökande antalet korsnoteringar. 
 

IASB har sedan omstruktureringen från IASC haft målsättningen att inleda ett gemensamt 
konvergensprojekt med Financial Accounting Standard Board (FASB) (Zeff  2012, s. 826). 
FASB är ansvarig utgivare för redovisningsstandarden, United States Generally Accepted 
Accounting Principles (US. GAAP). Konvergensprojektet kom att beskrivas som The 
Norwalk Agreement och syftade till att minimera och reducera redovisningsskillnaderna som 
fanns sinsemellan normgivarna (Baudot  2014, s. 972; Doupnik & Perera  2015, s. 103; Zeff  
2012, s. 826). FASB ansåg att en internationell konvergering av standarder inom 
redovisningsområdet skulle leda till ökad jämförbarhet på en global nivå. The Norwalk 
Agreement var första steget för att öka jämförbarheten och utifrån det har ett flertal olika 
projekt framtagits för att försöka uppfylla målsättningen (Baudot  2014, ss.  972-973). De 
normgivande organen, IASB och FASB, ansåg det vara av vikt att ta fram ett modernt 
regelverk som lyckades vara förenlig med det globaliserade samhället (Baudot  2014, s. 957; 
Satin & Huffman  2015, ss. 240-241). De gemensamma projekten för att uppnå detta var 
bland annat kortsiktiga konvergensprojekt inom den finansiella redovisningen. De kortsiktiga 
konvergensprojekten var prioriterade ända sedan start då normgivarna försökte eliminera 
skillnader som fanns mellan IFRS och US. GAAP före den 1:e januari 2005. Den höga 
prioriteten berodde på Europakommissionens implementeringsbeslut. Baudot (2011, s. 956) 
har i en studie identifierat 23 nyckelprojekt mellan FASB och IASB under perioden 2001 till 
2011, där författaren analyserade konvergens- och förändringsprocessen sinsemellan 
normgivarna. Immateriella tillgångar, framförallt internt upparbetade immateriella tillgångar 
(FoU)1, är ett område som enligt Baudot (2011, s. 975) varit inaktivt då diskussioner kring 
området har ständigt förskjutits till framtiden.  

1.2 Problemdiskussion 
IASB och FASB strävan mot konvergering har fått en hel del kritik (Burnett, Gordon, 
Jorgensen & Linthicum  2015, s. 217; Hopkins, Botosan, Bradshaw, Callahan, Ciesielski, 
Farber, Hodder, Kohlbeck, Laux, Stober, Stocken & Yohn  2008, ss. 224-225; Kaya & 
Pillhofer  2013, s. 277; Satin & Huffman  2015, ss. 240-241). Kritiken riktas främst mot 
svårigheten att samverka inom konvergensprojekten då de normgivande organen talar och 
värnar gott om sina redovisningsstandarder. Synsättet har lett till försvåring av 
konvergensprocessen samt att samarbetet förhindrades. De starka incitamenten föreligger 
främst hos amerikanska förespråkare som anser att US. GAAP är ”the golden standard of 
accounting rules and should remain intact” (Satin & Huffman  2015, s. 240). Burnett et al. 
(2015, s. 217) anser att konvergering av redovisningsstandarder medför en monopolliknande 
situation där företag respektive nationer inte har möjlighet till att välja mellan olika 
normgivares regelverk. Kaya och Pillhofer (2013, s. 273) menar att en monopolliknande 
situation kan leda till försämrad allokering av kapital på börsmarknader. Hopkins et al. (2008, 
ss. 224-225) anser att konvergensprojektet hade ett alltför stort fokus på den globala 
kontexten, författarna påvisar att den finansiella rapporteringen sker på lokal nivå och att 
varje kontext har sina säregna egenskaper. Faktorer som politiska aktiviteter, skatteregler och 
lagsystem har ett direkt inflytande på hur den lokala kontexten applicerar en 
redovisningsstandard i praktiken. Satin och Huffman (2015, s. 248) kritiska inställning till 
fullständig konvergens mellan IASB och FASB skildras då skribenterna likställer 
konvergeringsprojekt med George Orwells novell Djurfarmen; 

                                                 
1	Fortsättningsvis	i	uppsatsen	likställs	FoU	med	internt	upparbetade	immateriella	tillgångar	såvida	området	berör	IASB.	Givet	att	
området	istället	berör	FASB	och	ASC,	förekommer	ej	denna	liknelse.	
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The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man 
again; but already it was impossible to say which was which, in which US. GAAP replaces 
pig and IFRS replaces man. 

 (Satin & Huffman  2015, s. 247) 
 

McEnroe och Sullivan (2011, s. 130) konkluderar att skillnaderna mellan IFRS och US. 
GAAP har reducerats, dock har de inte lyckats täcka in samtliga områden. Ett område som 
varit inaktivt för konvergens är immateriella tillgångar (Baudot  2014, s. 956; Powell  2003, s. 
797). Trots dess inaktiva ställning hos IASB och FASB påvisar Powell (2003, s. 797) att 
området har varit under livliga diskussioner inom redovisningspraktiken. IASB och FASB ser 
divergensen gällande immateriella tillgångar som lågt prioriterat (SEC Staff paper, 2011).  
 
Studier har påvisat att världsglobaliseringen av ekonomier har medfört att multinationella 
företag innehar alltmer immateriella tillgångar (Ciftci, Darrough & Mashruwala  2014, s. 
224). Globaliseringen av ekonomin har bidragit till förverkligandet av fler och nya 
innovationsprocesser, vilket har lett till en expansiv utveckling av produkter och tjänster 
(Karjalainen  2007, ss. 1-2). Den teknologiska utvecklingens framfart har haft och har 
fortfarande en kraftig inverkan på den globala ekonomin, även på redovisningsområdet 
(Karjalainen  2008, ss. 79-80). Eftersom rapporteringen av hänförliga kostnader samt 
värderingar av internt upparbetade immateriella tillgångar skiljer sig i den globala kontexten. 
Investeringar i internt upparbetade immateriella tillgångar har på senare tid blivit en aktuell 
och omdiskuterad fråga av de intressenter som tar del av företags finansiella rapporter 
(Karjalainen  2007, ss. 1-2). Orsaken till detta är hänförligt till olika värderings- och 
redovisningsfrågor angående internt upparbetade immateriella tillgångar. Påföljden av 
olikheterna leder till att de finansiella rapporterna blir av lägre relevans och dignitet för dess 
användare. Klassificerings- och värderingsfrågan är enligt Chiu, Liang och Wang (2012, s. 
91) ett komplext och komplicerat område. 
 
Hur internt upparbetade immateriella tillgångar ska redovisas och presenteras i de finansiella 
rapporterna skiljer sig sinsemellan FASB och IASB. Baudot (2014, s. 975) påvisar att de 
normgivande organens ståndpunkter kring området är väldigt starka och skiljer sig åt. 
Karjalainen (2008, ss. 79-80) antyder att både akademiker och redovisningsprofessionen är 
överens om att investeringar i internt upparbetade immateriella tillgångar kan vara 
fördelaktigt för multinationella företag, eftersom det kan generera positiva effekter på 
rörelseresultat och aktievärdet. Ciftci, Darrough och Mashruwala (2014, s. 212) anser att det 
finns en negativ sida med investeringar i internt upparbetade immateriella tillgångar, då 
företags rörelseresultat kan bli mer volatilt. Lev och Sougiannis (1996, s. 108) är oroliga över 
IFRS:s och US. GAAP:s skiljaktigheter, inom området, förenligt med dess effekt på 
börsmarknaderna. Författarna belyser insikten över att skillnaderna kan leda till en ökad risk 
för att företag ska börja utöva alltmer resultatmanipulering.  
 
De amerikanska börsmarknaderna sågs fram till mitten av 2000-talet som världsledande och 
hade flest antal utländskt noterade företag (Nobes & Parker  2010, s. 10). Denna ställning 
försvagades dock efter kraftiga regelförändringar inom US. GAAP men även av den 
amerikanska kongressens beslut att implementera Sarbanes-Oxley Act (SOX) (Erchinger & 
Melcher  2007, s. 124; Nobes & Parker  2010, s. 10). SOX tillkom som ett svar på de 
redovisningsskandaler som inträffade 2001, där Enron och World Com var inblandade (Nobes 
& Parker  2010, s. 173). Erchinger och Melcher (2007, s. 124) konstaterar att ett stort antal 
europeiska företag valde att lämna de amerikanska börsmarknaderna efter kongressens 
antagande av SOX eftersom börsmarknaderna inte längre ansågs vara lukrativa. Lin (2011, s. 
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48) framför i sin studie likvärdiga argument, men hon ansåg även att förhållandet gällde för 
korsnoterade företag utanför de europeiska gränserna.  
 
Investeringar i internt upparbetade immateriella tillgångar är enligt Lev och Sougiannis (1996, 
s. 134) kapitalkrävande. Kapitalet för investeringar kan komma från flera olika parter, 
antingen från företagets egna kapital, lån från kreditinstitut eller det idag mest populära 
alternativet nämligen att företag korsnoterar sig på ett flertal olika börsmarknader (Erchinger 
& Melcher  2007, s. 124; Lin  2011, s. 42). Doupnik och Perera (2015, s. 14) antyder att det 
sistnämnda alternativet är ett sätt för stora multinationella företag i relativt små nationer att 
erhålla kapital till en rimlig kostnad. Kostnaden vore högre om de multinationella företagen 
vänt sig till den inhemska börsmarknaden, då övriga identifierade alternativ av Lev och 
Sougiannis (1996, s. 134) har högre anskaffningskostnad. Lin (2011, ss. 43-44) poängterar att 
börsmarknaden måste karaktäriseras av att vara djup och likvid för att möjliggöra att kapital 
kan erhållas till en lägre kostnad.  
 
Ur ett internationellt perspektiv hade de amerikanska börsmarknaderna försvagats jämfört 
med andra nationers börsmarknader och det blev U.S. Securities and Exhange Commission 
(SEC) uppgift att förbättra börsmarknadernas anseende (Baudot  2014, ss. 980-981; Erchinger 
& Melcher  2007, ss. 123-124; Lin  2011, s. 48). SEC har ända sedan 1967 haft kraftiga 
regleringar för utländska företag som är noterade i USA och dessa var tidigare obligerade att 
upprätta sin konsoliderade finansiella redovisning i enlighet med US. GAAP (McEnroe & 
Sullivan  2011, s. 118). Regleringen återfinns bland annat i Form 20-F. Form 20-F är en 
standardiserad blankett som utländska korsnoterade företag är tvungna att lämna till SEC, 
givet att handeln på de amerikanska börsmarknaderna ej överstiger 50 procent av företagens 
totala aktieantal. Om handeln överstiger 50 procent är de utländska korsnoterade företagen 
obligerade att ifylla årliga blanketter såsom 10K, 10Q och 8K. Dessa är enligt McEnroe och 
Sullivan (2011, s. 118) främst riktade till de inhemska, amerikanska, företagen men kan även 
appliceras på utländska företag och regleringen i blanketterna är striktare jämfört med dem i 
Form 20-F. Sullivan (2011, s. 118) beskriver att Form 20-F är en blankett med syftet att hjälpa 
amerikanska investerares utvärdering av utländska företag i förhållande till de inhemska.  
 
SEC fattade beslutet den 15 november 2007 att eliminera rekvisit i Form 20-F avseende 
tvånget att justera den finansiella redovisningen från de utländska korsnoterade företagens 
nationella redovisningsstandarder till US. GAAP (Hopkins et al.  2008, s. 224; Kaya & 
Pillhofer  2013, s. 272; McEnroe & Sullivan  2011, s. 117). För att förhållandet ska vara 
giltigt krävs det att de utländska korsnoterade företagen upprättar sina konsoliderade 
finansiella rapporter enligt IFRS. Erchinger och Melcher (2007, s. 127), Hopkins et al. (2008, 
ss. 224-225) och Kaya och Pillhofer (2013, s. 277) påvisar att beslutet är en form av 
erkännande av SEC, där SEC anser att IFRS är en jämlik redovisningsstandard i förhållande 
till US. GAAP. Motiven till SEC:s beslut handlade i huvudsak om att förstärka de 
amerikanska börsmarknaderna och attrahera fler företag att notera sig på dessa (Erchinger & 
Melcher  2007, s. 124; McEnroe & Sullivan  2011, ss. 117-118). I motsats anser Baudot 
(2014, ss. 980-982) att beslutet istället togs av politiska skäl och bör ses som en del av IASB 
och FASB konvergensprojekt. Kaya och Pillhofer (2013, ss. 272-273) antyder att borttagandet 
av justeringsrekvisitet i Form 20-F ökar jämförbarheten i de finansiella rapporterna vilket har 
en positiv inverkan för amerikanska investerare. Hopkins et al. (2008, ss. 237-238) motsätter 
sig å andra sidan den positiva inverkan då författarna anser att borttagandet av 
justeringsrekvisitet i Form 20-F skedde för tidigt eftersom skillnaderna mellan IFRS och US. 
GAAP är alltför framstående. Konsekvenserna i samband med SEC:s beslut att eliminera 
justeringskravet i Form 20-F kan ses utifrån aspekter hänförliga till internt upparbetade 
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immateriella tillgångar. Landry och Callimaci (2003, s.136) stadgar att korsnoterade företag 
på den amerikanska marknaden har tendensen till att försöka kostnadsföra utgifter hänförliga 
till internt upparbetade immateriella tillgångar. Resultatet kan ses som att det föreligger en 
negativ relation mellan korsnoterade företag och erkännandet av denna typ av tillgångar.  
 
IASB:s och FASB:s beslut att låta internt upparbetade immateriella tillgångar vara ett inaktivt 
projekt kan enligt McEnroe och Sullivan (2011, ss. 129-130) komma att uppmuntra till kreativ 
redovisning, efter beslutet att eliminera justeringsrekvisitet i Form 20-F, vilket i sin tur leder 
till en negativ inverkan på jämförbarheten mellan företag. Författarna konkluderar även att det 
innan borttagandet av Form 20-F rekvisitet fanns jämförbarhetssvårigheter mellan utländska 
samt amerikanska noterade företag. Jämförbarhetssvårigheter försvårar investeringsprocessen 
för investerare. McEnroe och Sullivan (2011, ss. 129-130) anser likväl att det blir svårt att 
skilja på om IFRS reglering av internt upparbetade immateriella tillgångar leder till en 
opportunistisk redovisning. Det enda som talar för att så ej må vara fallet är att IFRS är 
restriktiv vid erkännandet av den här typen av tillgångar och på så sätt bör inte jämförbarheten 
påverkas negativt, samt att en opportunistisk redovisning är en tillfällighet snarare än vanligt 
förekommande. Powell (2003, ss. 799-800) påvisar att appliceringen av IFRS avseende internt 
upparbetade immateriella tillgångar varierar utefter bransch. Branscher såsom sjukvård och 
teknologi karaktäriseras av att ha en stor mängd erkända internt upparbetade immateriella 
tillgångar i rapporterna över finansiell ställning. Författaren poängterar att branscher likt dessa 
lägger ned stora mängder resurser, kapital och arbetskraft, samt att incitamenten för aktivering 
av utgifterna i rapporten över finansiell ställning är starka för företag inom angivna branscher 
(Powell 2003, ss. 799-800).  
 
Mot bakgrund i att allt fler företag börjar bli verksamma över nationsgränser och söker kapital 
på främmande marknader är det intressant att se vad situationer likt dessa har för betydelse på 
den finansiella redovisningen. Ovan har det påpekats att det skett förändringar gällande 
rapporteringskraven på de amerikanska börsmarknaderna där europeiska korsnoterade företag 
främst blivit berörda av dessa förändringar. Påföljden av SEC:s beslut, avseende borttagandet 
av justeringskravet i Form 20-F, har lett till att de europeiska korsnoterade företagen 
rapporterar sina konsoliderade finansiella rapporter enligt IFRS medan de inhemska 
amerikanska företagen istället upprättar rapporter enligt US. GAAP. Baudot (2014, ss. 980-
982) framför starka argument för att SEC:s beslut att eliminera justeringsrekvisitet i Form 20-
F, bör ses som en effekt av IASB och FASB tidigare konvergensprojekt. Trots det har det 
framförts att det finns skillnader avseende redovisningen av internt upparbetade immateriella 
tillgångar mellan de två normgivande organens redovisningsstandarder. Framförd 
argumentation tyder på att det finns starka åsikter om att skillnaderna har en signifikant 
inverkan och att de europeiska korsnoterade företagen gynnas av rådande situation samtidigt 
som jämförbarheten i de finansiella rapporterna påverkas negativt.  

1.3 Problemformulering 
Tidigare forskning, så vitt vi kunnat uttyda, har behandlat effekten av borttagandet av 
justeringsrekvisitet i Form 20-F och skillnaderna i redovisningen av internt upparbetade 
immateriella tillgångar som två separata företeelser. Däremot har det inte skett någon 
omfattande forskning om hur de europeiska korsnoterade företagen i realiteten behandlar sin 
redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar, givet att företagen är noterade på 
de amerikanska börsmarknaderna och är obligerade att tillämpa Form 20-F. Huruvida 
bransch- och nationstillhörighet influerar korsnoterade företags redovisning av internt 
upparbetade immateriella tillgångar har inte heller återgetts i omfattande mening, dock har det 
konkluderats att internt upparbetade immateriella tillgångar har olika betydelse för företag. 
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Likväl anses det vara av intresse att undersöka huruvida storlek på företags börsvärde har en 
inverkan på redovisningen. Det med bakgrund mot att Form 20-F endast berör företag vars 
aktiehandel på den amerikanska börsmarknaden ej överstiger 50 procent av det totala 
aktieantalet. Vi finner därmed ett behov av vidare forskning, då både börsmarknader och 
internt upparbetade immateriella tillgångar är två centrala företeelser för den framtida globala 
ekonomin.  

1.4 Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående problemformulering har följande forskningsfråga formulerats2:  

Hur redovisar och rapporterar europeiska korsnoterade företag, på de amerikanska 
börsmarknaderna, internt upparbetade immateriella tillgångar? 

‐ Hur skiljer sig redovisningen i förhållande till storleken på företags börsvärde? 
‐ Vilka likheter och skillnader finns det i redovisningen och rapporteringen i förhållande 

till företagens branschtillhörighet? 
‐ Har nationstillhörighet en inverkan på redovisningen och rapporteringen? 

1.5 Syfte 
Studien syftar till att redogöra för hur europeiska korsnoterade företag på den amerikanska 
börsmarknaden, vars årsrapportering till SEC görs med Form 20-F, redovisar och rapporterar 
internt upparbetade immateriella tillgångar i förhållande till börsvärde samt bransch- och 
nationstillhörighet. Studien syftar vidare till att urskilja om skillnader i redovisningen av 
internt upparbetade immateriella tillgångar påverkar jämförbarheten mellan företag. 

1.6 Avgränsningar 
Vi i forskarlaget har valt att avgränsa studien till att undersöka europeiska korsnoterade 
företag på de amerikanska börsmarknaderna National Association Of Securities Dealers 
Automated Quotations (NASDAQ) samt New York Stock Exchange (NYSE), som enligt 
Erchinger och Melcher (2007, s. 124) länge varit väldigt attraktiva. Utifrån detta anser vi i 
forskarlaget att dessa börsmarknader är lämpliga för studien. Rao, Davis och Ward (2000, s. 
274) beskriver att NYSE har starkare rekvisit för ett eventuellt inträde på börsmarknaden samt 
är en marknad för mer ekonomiskt stabila företag. Vi i forskarlaget anser att NASDAQ blir ett 
komplimenterade alternativ för vår studie eftersom börsmarknaden ter sig annorlunda baserat 
på Rao, Davis och Ward (2000, s. 274) resonemang.  
 
Studien baseras på företags årsrapporter, vilka är lättåtkomliga för externa användare. I 
årsrapporterna kan det inkluderas konsoliderad finansiell rapport, strategisk rapport, 
bolagstyrningsrapport, hållbarhetsrapport samt moderbolagets finansiella rapport. I studien 
har vi i forskarlaget aktivt valt att endast studera den konsoliderade finansiella rapporten samt 
den strategiska rapporten i årsrapporterna. Därefter har vi valt att avsmalna studien till att 
endast undersöka korsnoterade företag på berörda börsmarknader samt att dessa har säte i 
Europa. Val av årsrapporter beror på att vi vill undersöka olika europeiska korsnoterade för att 
se om det går att uttyda några eventuella meningsskiljaktigheter i publicerad information i 
årsrapporterna. För att genomföra ovanstående har studien avgränsats till år 2014.  

                                                 
2	Indragna	frågor	är	underfrågor	för	att	besvara	studiens	huvudfråga.	
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1.7 Ämnets relevans 
Vi bedömer att vårt val av ämne är relevant, då det utgör en central aspekt av den nutida samt 
den framtida globala ekonomin. Ämnet i sig är en viktig parameter för den globala ekonomins 
framväxt och dess framtid åligger i den teknologiska utvecklingens framfart (Karjalainen  
2008, ss. 79-80). Karjalainen (2007, ss. 1-2) påpekar att den ekonomiska globaliseringen har 
bidragit till en expansiv ökning i utvecklingen av produkter och tjänster. Företag och nationer 
har gått från att ha varit produktionsorienterade till att bli alltmer kunskapsorienterade 
(Edquist 2011, s. 660). Förändringen har även haft en inverkan inom redovisningsområdet, då 
den finansiella rapporteringen av hänförliga utgifter samt värderingar av internt upparbetade 
immateriella tillgångar skiljer sig i den globala kontexten. Världsglobaliseringen av 
ekonomier har även inneburit att alltfler multinationella företag innehar alltmer internt 
upparbetade immateriella tillgångar (Ciftci, Darrough & Mashruwala  2014, s. 224).  
 
Edquist (2011, s. 660) förtydligar utvecklingen av synsättet genom att beskriva betydelsen av 
immateriella tillgångar, därmed även egenupparbetade tillgångar. Immateriella tillgångar har 
under en längre tid haft bilden av att vara rena kostnader för företag och inte setts som 
investeringar. Edquist (2011, s. 660) anser att FoU3 är en avgörande byggsten för att en 
nations ekonomi ska kunna anses vara effektivt allokerad, givet att nationen är en 
kunskapsekonomi. OECD visar medlemsnationers investeringar i FoU, som förstärker ämnets 
relevans. OECD framlade år 2014 bevis för den högsta tangerade noteringen avseende 
investeringar i FoU bland medlemsnationerna sedan mätperiodens initiala skede ägde rum år 
1980 (OECD 2015). År 2014 investerade medlemsnationerna 2,371 procent av nationernas 
BNP i FoU. Utifrån dessa aspekter blir det intressant att se om den ovanstående betydelse har 
inverkan på den finansiella redovisningen. En finansiell redovisning som är reglerad av olika 
normgivare (IASB och FASB), vars redovisningsstandarder skiljer sig, vilket förstärker 
ämnets relevans i studien då alltfler företag blir multinationella och eftersöker kapital på 
främmande marknader. IASB:s och FASB:s nuvarande synsätt har som målsättning att 
minimera skillnaderna mellan redovisningsstandarderna. Samtidigt har normgivarna ändå valt 
att lägga konvergering av internt upparbetade immateriella tillgångar latent till framtiden.  

1.8 Disposition 
Studien är fortsättningsvis disponerad på följande sätt. Kapitel 2 innefattar metodval i studien, 
här framgår val av forskningsansats samt undersökningsmetod. I kapitlet återfinns även en 
redogörelse för urval, insamling av datamaterial, källor och studiens genomförande. Etisk 
reflektion och studiens trovärdighet argumenteras för och tillämpad modell anges. I kapitel 3 
redogörs den teoretiska referensramen. Här diskuteras de områden som har effekt på 
redovisningen av internt upparbetade immateriella tillgångar. I detta kapitel beskrivs även 
begreppsdefinitionen av dessa tillgångar, information som inger en god förståelse för området 
samt aspekter som påverkar appliceringen av IFRS inom området. Vidare beskrivs 
redovisningsteorier, institutionell teori, legitimitetsteorin samt IASB:s kvalitativa egenskap 
jämförbarhet och redovisningstraditioner. I kapitel 4 redovisas empiri, där börsvärdets storlek 
först återges efterföljt av bransch- och nationsindelning. Här sammanfattas de viktigaste 
delarna som observerats i kvalitativ genomgång av årsrapporterna. Datamaterialet presenteras 
genom en kvantifiering, i form av tabeller och figurer, samt förklarade text. I kapitel 5 
analyseras empirin med hjälp av teorin som framförts i kapitel 3, utifrån ett perspektiv som 
lyfter fram forskningsfrågor och syfte. I kapitel 6 presenteras slutsatserna som dras från 
studiens analys, vilka är kopplade till forskningsfrågor och syfte. I kapitel 7 framförs en 
reflektion av studien samt förslag till vidare forskning. 

                                                 
3	Terminologi	är	förenlig	med	not	1.	
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2 METOD 

2.1 Forskningsansats 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det tre olika sätt att bemöta problemfrågor, 
genom att antingen applicera en deduktiv-, induktiv- eller abduktiv ansats (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s. 54). Enligt Bryman och Bell (2013, s. 24) ligger forskningsansatserna till 
grund för uppfattningen av relationen sinsemellan empiri och teori. 
 
Deduktiv ansats utgår från att forskaren utifrån teorin deducerar hypotes(er) som prövas 
empiriskt (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55; Bryman & Bell  2013, s. 31). Ansatsen är enligt 
Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 43) vanligt förekommande inom kvantitativ 
forskning. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55) hävdar att ansatsen är platt då den inte lyckas 
avspegla underliggande mönster eller tendenser. En induktiv forskningsansats är till skillnad 
från den deduktiva mer öppen (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, ss. 43-44). Den induktiva 
ansatsen innebär att forskaren utifrån empirisk observation skapar en ny teori (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s. 54). Ansatsen kritiseras dock eftersom slutprodukten enbart bör tolkas och 
ses som ett sammandrag av vad som iakttagits. Den processinriktade forskningsansatsen 
abduktion har särdrag från både den induktiva och deduktiva forskningsansatsen och lyckas 
avhålla sig från nackdelarna hänförliga till respektive ansatser (Alvesson & Sköldberg 2008, 
s. 55). Abduktion, i likhet med induktion, har sin utgångspunkt i empirisk fakta, men avböjer 
ej diverse teoretiska föreställningar och därmed åligger forskningsansatsen även nära 
deduktion (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 56). 
 
I studien har forskningsansatsen abduktion antagits, då vi i forskarlaget anser att det sker en 
växelverkan mellan den induktiva och den deduktiva forskningsansatsen. Studiens inledande 
avsnitt, där aktuell forskning beaktades, mynnades ut till formuleringen av studiens 
forskningsfrågor. Forskningsfrågorna har i den empiriska genomgången utvecklats och 
konkretiseras. Under studiens och den abduktiva processens gång valde forskarlaget att först 
börja identifiera och undersöka relevanta teorier till studien. Identifierade av teorier såsom 
institutionell- och legitimitetsteorin uppställdes efter att forskarlaget fått en tydligare och 
djupare förståelse av empirisk data. Förhållningsättet gällde likväl för det de teorier som 
behandlar kulturella dimensioner och redovisningstraditioner då dessa i sin tur låg till grund 
för studiens analysmodell. Analysmodellen växte fram genom en växelverkan mellan induktiv 
och deduktiv forskningsansats. Det skildras då analysmodellen till har sin grund i 
redovisningsstandarder, vilka i sig skildras i empirin för att därefter med hjälp av teorier 
bygga upp studiens analysmodell.   
 
Vi i forskarlaget anser att det saknas grund för en renodlad induktiv forskningsansats eftersom 
studien inte har avsikten att framta en ny teori utan istället att redogöra för hur redovisningen 
och rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar ser ut på den amerikanska 
börsmarknaden. Grund saknas likväl för en renodlad deduktiv forskningsansats då studien ej 
framlägger hypotes(er) utifrån teori, utan istället har studiens forskningsfrågor konkretiseras i 
takt med studiens empiriska genomgång. Studien är således förenlig med inslag av både 
induktion och deduktion vilket bidrog till en iterativ process enligt Bell & Nilsson  (2006, s. 
29). Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55) påvisar att abduktion är nära förlegat med ett 
hermeneutiskt tillvägagångsätt och studiens återkommande avspeglingar, mellan teori och 
empiri. Det medför att studien har likheter med den hermeneutiska spiralen beskriven av 
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 194).   
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Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55) indikerar att abduktion är en forskningsansats väl 
förekommande inom fallstudiebaserad forskning. Resonemanget ovan bekräftar att studien 
uppvisar likheter med det Bryman och Bell (2013, s. 97) kallar multipel fallstudie med 
komparativa inslag. Halvorsen och Andersson (1992, s. 68) anser att komparativ 
forskningsdesign är lämplig att använda vid jämförande undersökningar mellan länder. 
Utifrån studiens problemfrågor samt syftesförklaring anser vi i forskarlaget att denna 
forskningsdesign är högst lämpad, då studien inkluderar flera olika företag inom EU. 

2.2  Undersökningsansats 
Den samhällsvetenskapliga forskningen kan skiljas utifrån två metoder: kvalitativ eller 
kvantitativ (Holme, Solvang & Nilsson  1997, ss. 13-14). Författarna beskriver den 
kvantitativa metoden som formaliserad och strukturerad medan den kvalitativa beskrivs som 
en metod för att få en djupare förståelse av de problemfrågor som studeras. Holme, Solvang 
och Nilsson (1997, s. 76) påpekar att bägge metoderna har syftet att ge en adekvat förståelse 
av samhället. Metodvalet bör ha sin utgångspunkt i studiens frågeställning (Holme, Solvang 
& Nilsson  1997, s. 14; Jacobsen, Sandin & Hellström  2002, s. 189). Kvalitativa metoder 
brukar betona närhet som en viktig del av undersökningen eftersom det handlar om att förstå 
och tolka andra människors uppfattningar (Jacobsen, Sandin & Hellström  2002, s. 47). 
Författarna menar att konsekvensen av denna ansats blir att studien omfattar färre 
respondenter och istället prioriteras fler variabler (Jacobsen, Sandin & Hellström  2002, s. 
143). Kvantitativ metod har enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, ss. 146-147) 
utgångspunkten i att standardisera information i samband med att den har fler respondenter, 
håller en kritisk distans till det som undersöks samt att det är generaliserbart. Bristen med 
metoden anses vara svårigheten att gå på djupet och få förståelse för människors olika 
uppfattningar eftersom denna ansats endast skrapar på ytan. 
 
I studien var ambitionen att redogöra för hur nuvarande standardsättning avseende internt 
upparbetade immateriella tillgångar används i realiteten av europeiska korsnoterade företag på 
de amerikanska börsmarknaderna. Detta gäller både avseende rapporteringen och 
redovisningen av internt upparbetade immateriella tillgångar. Likväl är avsikten att uttyda om 
företeelser likt bransch- och nationstillhörighet samt storleken på börsvärdet har en inverkan. I 
enlighet med ambitionen anser forskarlaget att studien har en kvalitativ undersökningsansats 
då studien syftar till att få en djupare förståelse av problemfrågorna. Samtidigt som vi i 
forskarlaget finner det av relevans att inte bara skrapa på ytan hos studieobjekten (Jacobsen, 
Sandin & Hellström 2002, ss. 146-147), utan istället få förståelse för varför de europeiska 
korsnoterade företagen redovisar och rapporterar internt upparbetade immateriella tillgångar 
såsom de gör. Även att en kvantitativ metod ses som om att vara formaliserad och 
standardiserad (Holme, Solvang & Nilsson 1997, ss. 13-14) och forskarlaget bedömde att en 
undersökningsansats likt denna ej passade studien. Det beror på att studiens empiri inte kan 
genomgås utifrån ett standardiserat förfarande eftersom forskarlaget ej hade kännedom om 
hur det empiriska datamaterialet förhöll sig till syftesformulering samt forskningsfrågor.  
 
Den kvalitativa metoden påvisade sig vid användandet av innehållsanalys, eftersom vi i 
forskarlaget i linje med Olsson och Sörensen (2007, s. 129) argumentation hade avsikten att 
analysera dokument på ett vetenskapligt sätt. Enligt Esaiasson (2012, s. 210) är en kvalitativ 
innehållsanalys till för att analysera många objekt på ett likvärdigt sätt. Författaren beskriver 
kvalitativ innehållsanalys som en mer djupgående läsning av en texts helhet, delar och 
granskar närmare bestämt det underliggande innehållet hos studieobjektet. Användandet av en 
kvalitativ innehållsanalys föll studien naturligt eftersom det krävs en djupare läsning av 
årsrapporterna för att kunna få insikt över hur internt upparbetade immateriella tillgångar 
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behandlas i årsrapporterna. En kvalitativ innehållsanalys var i studien nödvändig för att kunna 
få förståelse för det underliggande innehållet, detta påvisade sig som starkast och tydligast vid 
utmynnandet av branschspecifika karaktärsdrag.  
 
I empirin har forskarlaget valt att framföra utdrag från ett antal företag inom angivna 
branscher. Utdragen är till för att ge djupare insikt av det underliggande innehållet hos 
studieobjektet, samtidigt som det förtydligar särskilda kännetecken inom branscher. Bilaga 1 
innehåller en förteckning över studerade företag och tillhörande nation- och 
branschtillhörighet samt storlek på börsvärdet. I likhet med Esaiasson (2012, s. 210) 
resonemang hade studien avsikten att djupare tolka och analysera innehållet i dokumenten. 
Kvalitativ innehållsanalys är ett lämpligt instrument vid multipel fallstudie med komparativa 
inslag. Valet av forskningsdesign medförde att studien kunde uppta underliggande 
information från de statiska årsrapporterna samtidigt som forskarlaget kunde se hur de förhöll 
sig mellan de europeiska nationsgränserna. Forskarlaget ansåg det som nödvändigt att 
använda kvalitativ innehållsanalys för att kunna besvara forskningsfrågor samt 
syftesförklaring.   

2.3 Datamaterial 
Bell och Nilsson (2006, s. 125) påpekar att det är viktigt att tydliggöra vilken typ av källa eller 
dokument som används i studien. Källor och data kan delas in i primära och sekundära (Bell 
& Nilsson  2006, s. 125; Halvorsen & Andersson  1992, s. 72). Halvorsen och Andersson 
(1992, s. 63) beskriver att forskare i sina studier antingen kan uppsamla ny data, primärdata, 
eller använda sig av redan befintlig data som är åtkomlig, sekundärdata. Avseende primärdata 
anser Halvorsen och Andersson (1992, ss. 80-81) att denna kan innefatta respondenter, 
dokument och andra avtryck från mänskligt beteende. Förhållandet till respondenten kan vara 
nära eller distanserat. Det nära förhållandet innebär att forskaren arbetar tillsammans med 
informanten medan distans medför att forskaren inte har någon personlig kontakt med 
informanterna (Halvorsen & Andersson  1992, s. 81). Närhet brukar vara sammankopplat med 
primärdata och distanserat sammankopplat med sekundärdata. 
 
I den empiriska delen av studien valde forskarlaget att lyfta fram årsrapporter som 
datamaterial. Dokumenten är publika och publiceras av bolagen själva. Det innebär att 
sammanställningen som redogjordes var framtagen av andra parter och forskarlaget kunde 
därför konstatera att det är sekundärdata. Resonemanget tillstyrks av Halvorsen och 
Andersson (1992, s. 81) som anser att bokföringsdata är en kategori inom sekundärdata, vilket 
innefattar finansiella rapporter och offentliga register. I teoridelen av studien valde vi i 
forskarlaget att använda oss av böcker, webbsidor, diverse publikationer och vetenskapliga 
artiklar. Insamlingen av informationen till denna del väljer vi i forkarlaget att tolka som 
sekundärdata. Författarna Olsson och Sörensen (2007, s. 31) anser att vetenskapliga artiklar 
samt böcker ingår i sekundärdata och därmed anses dessa källor vara sekundära. 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Teoretisk referensram 
Insamlandet av datamaterial utfördes i olika steg. Det första momentet var att forskarlaget i 
studien gjorde en noggrann och tydlig genomgång av IAS 38 och Accounting Standards 
Codification (ASC) 350-30 samt 730. Detta genomfördes för att forskarlaget skulle kunna få 
en helhetsuppfattning avseende redovisningen av internt upparbetade immateriella tillgångar. 
Det andra momentet var att genom databaser, summon och scopus (tillgängliga på Högskolan 
i Borås bibliotek) söka fram relevant kvalitativ ekonomisk- och juridisk litteratur. De 
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vetenskapliga källorna valdes om de var av relevans till studiens ämne. Det sista steget 
innefattade en teoretisk genomgång för att tydliggöra och kartlägga aktuella teorier i 
förhållande studiens syftesförklaring samt problemformulering.    
 
Vid insamlandet av kvalitativ ekonomisk- och juridisk litteratur användes särskilda sökord 
frekvent. Sökorden användes främst i enlighet med moment två. De mest frekvent använda 
sökorden var Research and Development och Internally generated intangible assets. 
Sökorden var genomgående centrala för studien. Vidare användes följande sökord i huvudsak; 
IASB, FASB, SEC, Form 20-F, IAS 38, ASC 350, ASC 730, SFAS No. 2, Institutional theory, 
Legitimacy theory, Intangible assets, Cross-listing, Convergene project IASB and FASB, 
financial reporting, Anglo Saxon, Cultural dimensions samt Continental accounting.  

2.4.2 Empiri 
Insamlingen av studiens empiriska data genomfördes genom avvändandet av NASDAQ:s 
databas för att finna relevanta europeiska korsnoterade företag i förhållande till syfte, 
forskningsfrågor och avgränsning. NASDAQ:s databas gav forskarlaget indikatorer på 
tillgängliga företag, sedan vidarelänkades forskarlaget till de europeiska korsnoterade företags 
hemsidor för inhämtandet av årsrapporterna. NASDAQ:s databas innehöll även 
valmöjligheten till att bredda sökningen till att inkludera NYSE. Databasen innehåller även 
koder gällande nations- och branschtillhörighet samt storleken på börsvärdet. Koderna har 
applicerats i studien (Bilaga 1).   
 
Det empiriska datamaterialet kvantifierades. Detta genomfördes för att empirin ska kunna 
illustreras på ett mer pedagogiskt vis. Pedagogiken visas bland annat då forskarlaget valt att 
variera, utifrån vad som i varje situation uppfattas som om att vara lämpligt, att presentera 
empirin antingen procentuellt eller i absoluta värden. Valen genomfördes främst för att göra 
studien mer lättbegriplig och användarvänlig för läsaren.   

2.5 Urval 
Bryman och Bell (2015, ss. 428-430) påvisar att en studies forskningsfrågor ska ge 
forskarlaget vägledning på vad som måste insamlas för att dessa skall kunna besvaras. 
Studiens forskningsfrågor innebär att urvalet är förenligt med det som Halvorsen och 
Andersson (1992, s. 102) beskriver som ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet är en 
urvalsmetod vanligt förekommande inom kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning och är 
förenligt med Bryman och Bell (2015, s. 428) resonemang gällande att kvalitativa 
forskningsmetoder använder sig av icke-sannolikhetsurval. Strategiskt urval har likheter med 
ett generiskt ändamålsurval beskrivet av Bryman och Bell (2015, ss. 433-444). I enlighet med 
urvalet upprättade forskarlaget först ett antal kriterier som varje företag var tvungna att leva 
upp till för att bli inkluderade i urvalet. Kriterierna var följande; europiska korsnoterade 
företag på börsmarknaderna NYSE eller NASDAQ, upprätta Form 20-F separat från 
årsrapporterna, kalenderår som räkenskapsår, inkluderandet av strategisk rapport och 
konsoliderade finansiella rapporter i årsrapporterna samt att dessa var upprättade enligt IFRS. 
Kriterierna möjliggjorde att forskarlaget fick ett urval där data fanns tillgängligt och all 
information kunde insamlas samtidigt. Kriterierna var fastställda utifrån problemdiskussion, 
forskningsfrågor och syftesformulering.  

De komparativa särdragen i en multipel fallstudie gick att uttyda då datamaterialet studerades 
för att urskilja hur rapporteringen samt redovisningen av interntupparbetade immateriella 
tillgångar förhåller sig sinsemellan de europeiska korsnoterade företagen. Likväl hur 
företeelser likt bransch- och nationstillhörighet respektive storlek på börsvärdet har inverkan 
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på redovisningen samt rapporteringen av dessa tillgångar. Val av forskningsdesign medförde 
att forskarlaget kunde få ett aktuellt urval utifrån rådande förhållanden eftersom empirin hade 
publikationer från år 2014. Data hänförlig till år 2015 valdes bort eftersom majoriteten av 
företagen i studien, i skrivande stund, ej publicerat sina årsrapporter för verksamhetsåret.  

Studiens population är samtliga europeiska korsnoterade företag på de amerikanska 
börsmarknaderna NYSE och NASDAQ, givet uppställda kriterier. Studiens urval (Bilaga 1), 
består av 40 korsnoterade europeiska företag. Majoriteten av företagen tillhör Large-Cap, 
medan tre företag till Mid-Cap och sex företag tillhör Small-Cap. Cap-indelningen utgår från 
företagens storlek på börsvärdet, där Small-Cap har lägst börsvärde och Large-Cap har högst 
börsvärde. Bryman och Bell (2015, s. 436) samt Halvorsen och Andersson (1992, s. 102) 
poängterar att urval i samhällsvetenskapliga forskningsstudier oftast brukar vara litet. Givet 
att argumentet appliceras på studien går det att se urvalet som litet, eftersom studien i sig 
endast innefattar 40 europiska korsnoterade företag. Däremot bör det påpekas att urvalet 
består av samtliga möjliga observationer, givet uppställda kriterier. Detta innebär att urvalet 
inte kan bli större, allt annat lika. Bryman och Bell (2015, s. 436) påvisar att urvalet varken 
ska vara för litet eller för stort, utan att urvalet vid samhällsvetenskaplig forskning bör 
bedömas utifrån varje enskild studie. I enlighet med detta anser forskarlaget att angivet urval 
är högst lämpligt för att kunna besvara forskningsfrågor och syftesförklaring.  

I studien har forskarlaget valt att kategorisera urvalets nationstillhörighet till nationskluster. 
Kategoriseringen genomfördes för att underlätta den empiriska genomgången samt analys av 
empiri. Vid kategoriseringen utgick forskarlaget från kulturella områden angivna av 
Hofstedes (Bilaga 2) (Gray 1998, s. 6). Hofstedes indelning innehöll inte samtliga europeiska 
korsnoterade företag i urvalet då Luxemburg ej återfinns i Hofstedes uppdelning. Enligt The 
Hofstede Center (2016) har nationen kulturella likheter med Tyskland och därmed ansåg 
forskarlaget att Luxemburg klassificeras som att tillhöra nationsklustret Germanic. 

2.6 Undersökningsmodell 
För att uppfylla studiens syfte valde vi i forskarlaget att framta och utforma en 
undersökningsmodell för genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen. Modellen har 
fokus på de europeiska korsnoterade företagens redovisning och rapportering av internt 
upparbetade immateriella tillgångar. Undersökningen är indelad i sex steg; genomgående 
läsning, meningsbärande enheter, kodning, kategorisering, tematisering och analys av data.  
 
Under det första steget bearbetades hela analysenheten, årsrapporterna, genom ingående 
läsning av texten. Steget var främst till för att forskarlaget skulle få en känsla av helheten. 
Enligt Bryman och Bell (2015, ss. 298-299) är det centralt att analysenheter läses upprepade 
gånger för att forskare ska kunna få en inneboende förståelse av data. Då resurserna är 
begränsade, valde forskarlaget att endast bearbeta varje enskild analysenhet en gång innan 
kommande steg påbörjades. Nästa steg var framtagandet av meningsbärande enheter. Steget 
innebar att fraser och meningar som var relevanta i förhållande till studiens syftesförklaring 
urskildes från analysenheterna. De meningsbärande enheterna sammanvägdes för att göra 
dessa mer lätthanterliga samt kortare. Forskarlaget var kontinuerligt uppmärksamma på att 
sammanvägningen lyckades bibehålla innehållet i de meningsbärande enheterna. I studien 
valde forskarlaget att framta meningsbärande enheter för samtliga analysenheter, vilket 
innebar att kommande steg underlättades. Det kommande steget innebar att de 
meningsbärande enheterna fick en kod, där varje enskild kod manifesterade innehållet i de 
meningsbärande enheterna. Vi valde att framta både ett kodningsschema (Bilaga 3) och en 
kodningsmanual för att undvika de potentiella fallgropar som Bryman och Bell (2015, ss. 308-
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309) beskriver. Författarna påvisar att den vanligaste fallgropen är att koderna överlappar 
varandra. Då forskarlaget gemensamt upprättade kodmanualen reducerades även 
sannolikheten för hamna i fallgropar likt dessa.  Nästa steg var kategorisering av kodningen. 
Kategorierna utgjordes av koder med liknande innehåll. Det sjätte steget utgjordes av 
tematisering av kategorierna. Tematiseringen innebar att forskarlaget i studien kunde se den 
underliggande meningen och därmed även den röda tråden i analysenheterna. De föregående 
stegen, steg ett till sex, utgjorde underlaget för det sjunde steget, nämligen den slutliga 
analysen av data. 

2.7 Tillämpad modell för analys 
Besvarandet av forskningsfrågan som berör nationstillhörighet besvarades enklast genom att 
forskarlaget framtog en egenupprättad modell, vilket applicerades vid analys. 
Forskningsfrågan är mer deduktivt lagd och forskarlaget har vid upprättandet av modellen valt 
att utgå ifrån Grays modell för dimensionerna sekretess kontra transparens respektive 
optimism kontra konservatism (se avsnitt 3.7). Forskarlagets upprättade modell har likvärdiga 
byggstenar som Grays men parametrarna för att mäta dimensionerna skiljer sig.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiens tillämpade modell illustreras ovan. Varje axel består av två dimensioner och sträcker 
sig från noll till ett, där origo representerar värdet 0,5. I modellen representerar y-axeln en 
skala från noll, sekretess, till ett, transparens. Liknande förhållanden råder för x-axeln, där 
konservatism representerar noll och optimism ett. Definitionen av dimensionerna och dess 
innebörd är desamma som Gray framlade. Det som skiljer sig är att forskarlaget har valt att 
sätta upp egna kriterier för dimensionerna och dessa är förankrade till IAS 38 gällande internt 
upparbetade immateriella tillgångar.  

2.7.1 Grad av sekretess kontra transparens 
Graden av sekretess kontra transparens bestäms huruvida de europeiska korsnoterade 
företagen lyckas uppfylla uppställda rekvisit. Ju fler rekvisit ett företag lyckas uppfylla desto 
mer transparent anses företaget vara i sin redovisning och rapportering av internt upparbetade 

Fig 1. Tillämpad modell för analys av nationstillhörighet (Egenupprättad). 
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immateriella tillgångar, motsatsvis för sekretess. Antaganden är satta utifrån Gray (1988, s. 
11) framförda resonemang om att hög grad av transparens kännetecknas av krav på 
information. Det återspeglar verkligheten genom en hög detaljnivå i redovisningen och 
rapporteringen samt förlitar sig på professionella bedömningar. Uppställda rekvisit skiljer sig 
beroende på om de europeiska korsnoterade företagen aktiverar eller kostnadsför utgifter 
hänförliga till utvecklingsfasen. Nedanstående tabell (tab. 1) anger uppställda rekvisit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekvisit IAS 38 p. 118a-eviii har underparagrafer och dess betydelse för framberäknade 
värden har fördelats utifrån hur många underkategorier det finns. Fördelningen medför att 
rekvisitets betydelse är densamma trots förekommande underparagrafer. Beträffande 
rekvisiten IAS 38 p. 21 och IAS 38 p. 57 har vi i forskarlaget valt att inte ha några 
underparagrafer, trots att det är föreskrivet i redovisningsstandarden. Det beror på att 
observerade europeiska korsnoterade företag väljer att antingen nämna samtliga 
underparagrafer i upplysningarna eller så anges ingenting. De sistnämnda är förekommande 
hos företag som ej aktiverar utgifter. Forskarlaget ansåg att ett aktivt val likt detta även 
förhindrar eventuella missöden vid inmatning av data vid analys. Förhållandet ser annorlunda 
ut för kostnadsförande företag, då det anses av forskarlaget acceptabelt att observationerna 
nämner orsak till varför företagen ej aktiverar utgifterna. Orsak är inte kopplat till IAS 38 p. 
21 samt IAS 38 p. 57, utan gäller endast en annan typ av förklaring för icke aktivering av 
utgifter. Rekvisitet orsak ger utrymme för tolkning men enligt forskarlaget måste orsaken vara 
riktad till internt upparbetade immateriella tillgångar, inte till samtliga immateriella tillgångar. 
Rekvisitet kan likställas med den lägsta nivån som ett företag väljer att upplysa om i sin 
redovisning samt rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar.  
 
Värdena viktas genom att ta andel uppfyllda rekvisit för ett nationskluster för att sedan sätta 
dessa i relation till andelen företag som aktiverar eller kostnadsför utgifterna. Principen följer 
ovanstående resonemang. I slutändan har värdena för kapitaliserade respektive 
kostnadsförande företag sammanvägts för att få fram värdet på x-axeln, det vill säga graden 
av transparens kontra sekretess. Sammanvägningen genomförs utefter tillhörande 
nationskluster. Nedan följer exempel på hur beräkning har genomförts: 
 
Kostnadsförande företag:  
(Orsak*1/3)/andel kostnadsförande företag 
 
Kapitaliserade företag, företaget nämner IAS 38 p. 118ei:  
((1/3*1/5)*1/8)/andel kapitaliserade företag 

2.7.2 Grad av optimism kontra konservatism 
Graden av optimism kontra konservatism bestäms huruvida de europeiska korsnoterade 
företagen lyckas applicera rekvisiten i IAS 38 p. 57. Ju fler europeiska korsnoterade företag 
inom ett nationskluster som uppfyller rekvisiten desto högre grad av optimism anses 
föreligga, motsatsvis gäller för konservatism. Gray (1988, s. 11) framför resonemanget att 

KAPITALISERING KOSTNADSFÖRING

IAS 38 p. 21 1/3 1/3
IAS 38 p. 57 1/3 1/3

IAS 38 p. 118a‐eviii 1/3

Orsak 1/3

TOTALT 1 1

Tab. 1 – Fördelning mellan rekvisit i tillämpad modell, 
sekretess kontra transparens. 
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konservatism ses som försiktighet vid bedömningen av erkännandet samt värderingar av 
tillgångar och skulder. Modellen påvisar att konservatism anses förekomma när företagsledare 
väljer att kostnadsföra utgifter hänförliga till utvecklingsfasen. Konservatism beskrivs som 
försiktighet vid bedömning av tillgångar samt värdering av tillgångarnas framtida ekonomiska 
fördelar (Gray 1988, s. 11). Antagandet stöds av Lev, Sarath och Sougiannis (2005, s. 981) 
som hävdar att en kostnadsföring innefattar ett mer konservativt synsätt (konservatism) medan 
en aktivering anses vara förenligt med en mer opportunistisk redovisning (optimism).  
 
Värdet för x-axeln beräknas genom att ta antalet europeiska korsnoterade företag inom ett 
nationskluster som kapitaliserar utgifter i utvecklingsfasen, i förhållande till den totala 
andelen observationer i urvalet.  

2.8 Studiens reliabilitet  
Reliabilitet benämner hur pålitligt och trovärdigt ett mått är, det vill säga ett sätt att beteckna 
om en studie har hög tillförlitlighet (Esaiasson  2012, s. 117; Halvorsen & Andersson  1992, s. 
42; Olsson & Sörensen  2007, s. 74). En del av reliabiliteten kan ses som stabilitet och handlar 
om en studies resultat, vid upprepade och oberoende mätningar, kan ge ett likvärdigt resultat 
som det som framkom vid studiens första genomförande. Studien ska med andra ord vara 
replikerbar (Halvorsen & Andersson  1992, s. 42). Problematiken är att det kan vara svårt att 
erhålla stabilitet likt denna, speciellt inom samhällsvetenskaplig forskning där attityd- och 
beteendeförändringar mäts (Olsson & Sörensen  2007, s. 74). Författarna påvisar att 
attitydmätningar försämrar studiens reliabilitet eftersom studieobjektet kan ändra sitt beteende 
mellan olika mätperioder samt att det enligt Bryman och Bell (2013, s. 401) är en omöjlig 
företeelse att ”frysa” en social natur och hänförliga sociala betingelser. 
 
Reliabiliteten i studien anser vi i forkarlaget vara hög, mot bakgrund att studiens 
replikerbarhet anses vara god. Bakgrunden till påståendet är att data som används i studien lätt 
finns att tillgå via företagens hemsidor. Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 190) anser 
att det är nödvändigt att ha datamaterial lättillgängligt för att en studie ska kunna benämnas av 
att ha hög reliabilitet. Likväl att genomförandet av studien inte medför några mätsvårigheter, 
då studiens datamaterial inte förändrar sitt beteende respektive attityd mellan de olika 
mättillfällena. Orsaken till uppfattningen är att datamaterialet inte ändrar sitt beteende 
eftersom materialet är fastställt av den årliga bolagsstämman. Data bedöms även att vara 
trovärdig eftersom denna fanns att tillgå i dess originalformat samt att forskarlaget inte hade 
någon inverkan på data. Årsrapporterna finns tillgängliga vid eventuell replikering av studien. 
Vi i forskarlaget förstärkte reliabiliteten genom att insamla all data direkt via studieobjektens 
hemsida, i hopp om att inga utomstående parter varit och förändrat det ursprungliga 
datamaterialet. Det empiriska genomförandet giver utrymme för tolkning, vilket i sig påverkar 
både studiens reliabilitet samt dess replikerbarhet. Studiens kvalitativa undersökningsansats, 
där vi i forskarlaget anser att utrymme för tolkning är fundamentala inslag för att kunna få en 
djupare förståelse av empirin. Det blir därmed oundvikligt att bortse från detta. Replikerbarhet 
anser vi i forskarlaget förstärks genom den transparens som forskarlaget påvisar i avsnittet 2.6 
undersökningsmodell. Förklaringar och beskrivningar i denna giver stöd åt en eventuell 
replikering av studien. Likvärdiga argument gäller även för tillämpad modell för att analysera 
nationskiljaktigheter avseende redovisningen och rapporteringen av internt upparbetade 
immateriella tillgångar (se avsnitt 2.7 tillämpad modell för analys utifrån nationstillhörighet).  
 
Tillämpad modell för att analysera nationsskiljaktigheter gällande redovisningen och 
rapporteringen av internt upparbetade immateriella tillgångar (se avsnitt 2.7 tillämpad modell 
för analys utifrån nationstillhörighet) kan negativt influera studiens tillförlitlighet då modellen 
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är upprättad utifrån eget uppsatta kriterier av forskarlaget. Däremot anser forskarlaget att 
reabiliteten ej påverkas åt det negativa eftersom Grays kulturdimensioner har beaktas vid 
upprättandet av modellen, samt att relevant teori stödjer forskarlagets val av rekvisit åt 
kulturdimensionerna. Gray (1988, s. 13) modell är enligt forskarlaget acceptabel att applicera 
vid studier som handlar om nationstillhörighet respektive kulturella egenskaper. Forskarlaget 
anser mot bakgrund av ovanstående resonemang att studien inte bara förstärker sin 
transparens, utan även dess reliabilitet.  
 
Intern reliabilitet handlar om att studiens forskarlag har en enhetlig syn på hur analys och 
empiriska genomgången ska genomföras (Bryman & Bell  2013, s. 401). Intern reliabilitet 
benämns även som inter-bedömmar-reliabilitet. Den interna reliabilitetens problematik kunde 
ha haft en negativ inverkan på studiens reliabilitet eftersom studiens empiriska och analytiska 
genomgång skulle kunna ha varit mer subjektivt laddad än vad den är. Olsson och Sörensen 
(2007, s. 29) rekommenderar att genomföra en förberedande undersökning i form av en 
pilotstudie. För att lyckas bibehålla och upprätthålla studiens reliabilitet genomfördes en 
pilotstudie, där forskarlaget kunde uttyda likheter och skillnader som fanns dem emellan. 
Utförandet av pilotstudien skedde på ett likvärdigt tillvägagångsätt som det officiella. På så 
sätt kunde forskarlagets inter-bedömmar-reliabilitet konstateras innan ett officiellt 
genomförande. Nyttan av att få en homogen syn på hur undersökningsinstrumenten skulle 
appliceras på datamaterialet ansåg vi i forskarlaget överväga kostnaden av genomförandet av 
den resurskrävande pilotstudien. Likvärdiga argument förekommer även för forskarlagets val 
att läsa varje enskild årsrapport. Med detta anser vi att studien har hög intern reliabilitet.  

2.9 Studiens validitet 
Validitet är ett begrepp synonymt med giltighet och relevans (Halvorsen & Andersson  1992, 
s. 41). Validitet är ett mätinstrument som handlar om studiens förmåga att lyckas mäta det 
som är avsikten att mäta (Bell & Nilsson  2006, s. 117; Jacobsen, Sandin & Hellström  2002, 
s. 21). Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 25) påvisar att det är centralt att en studie har 
hög validitet oberoende om studien använder sig av kvalitativ- eller kvantitativ data. Likväl 
poängterar Halvorsen och Andersson (1992, s. 41) att studiens giltighet avspeglas i hur väl 
studien inhämtar data som är relevant i förhållande till forskningsfrågor och syftesförklaring. 
Bedömningen om en studie anses ha hög validitet beror i viss mån på om studien anses ha hög 
reliabilitet (Halvorsen & Andersson  1992, s. 43).  
 
Validitet kan enligt Esaiasson (2012, s. 57) ses utifrån två paradigm; begrepps- och 
resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär att det finns en överenstämmelse mellan teoretisk 
definition och operationella indikatorer i empirin. Resultatvaliditet är förenligt med ett synsätt 
där en studie verkligen mäter det den ska. För att den sistnämnda ska anses vara god krävs det 
både god begreppsvaliditet och hög reliabilitet (Esaiasson  2012, s. 58; Halvorsen & 
Andersson  1992, s. 43). I detta sammanhang anser forskarlaget att begreppsvaliditeten har 
upprätthålls genom att en kontinuerlig växelverkan mellan innehållet i årsrapporterna samt 
den teoretiska referensramen, vilket återspeglas i studiens iterativa process.  
 
Resultatvaliditeten anser forskarlaget vara god, då både studiens reliabilitet och 
begreppsvaliditet bedöms vara hög. Bryman och Bell (2013, s. 93) påvisar att studier med 
multipel fallstudiedesign har en inneboende risk att studiens forskare är alltför fokuserade på 
jämförandet mellan fallen. Risken kan medföra att forskarna glömmer att mäta det som ska 
mätas. Vi i forskarlaget upplever att studien ej besitter dessa kontextuella problem på grund 
av studiens metodval samt att forskningsfrågorna har kontretiseras i takt med den empiriska 
genomgången. Därmed anses risken med att mäta det som är avsikten att mätas minimeras. I 
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studiens empiri och analys appliceras IAS 38 p. 21, IAS 38 p. 57 och IAS 38 p.118. De två 
förstnämnda posterna överlappar varandra i det avseendet då IAS 38 p. 21a-b är snarlika med 
IAS 38 p. 57d samt p. 57f. I IAS 38 p. 57d ska företagen visa hur den immateriella tillgången 
kommer att generera sannolika ekonomiska fördelar, i IAS 38 p. 21a föreligger inte kravet på 
att upplysa hur de ekonomiska fördelarna generas. Gällande IAS 38 p. 21b och IAS 38 p. 57f 
är dessa likvärdiga men forskarlaget anser att skiljaktigheterna i IAS 38 p. 21a samt IAS 38 p. 
57d är av större betydelse. Mot bakgrund av ovanstående resonemang anser forskarlaget att 
resultatvaliditeten hålls på en god nivå samt att validiteten inte skadas.  

Validitet inrymmer likväl en dimension hänförlig till extern validitet, vilket avser möjligheten 
att studien kan generaliseras och vara giltig inom andra sammanhang (Esaiasson  2012, s. 58; 
Jacobsen, Sandin & Hellström  2002, s. 22). Studiens syfte och forskningsfrågor utgörs ej av 
förverkligandet av ett generaliserbart resultat. Därmed anser forskarlaget att extern validitet är 
av lägre betydelse för studien.   

2.10  Källkritik 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, s. 219) har källkritik i huvudsak att göra med 
feltolkning eller förvrängning av insamlad information när forskare inte observerar 
verkligheten direkt utan ser den genom något annat. Esaiasson  (2012, ss. 281-285) beskriver 
en modell för att använda sig av källkritik på ett systematiskt sätt genom att titta på fyra olika 
källkritiska regler; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens för att avgöra hur 
sanningsenliga källorna tenderar att vara. Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 223-226) 
redogör en liknande modell och forskarlaget tolkar det därför som att modellen är ett vanligt 
redskap inom källkritik. 
 
Äkthet innebär att se till att materialet inte är förfalskat (Esaiasson  2012, ss. 282-283). Fokus 
ligger oftast på vart informationen är hämtad, vilken typ av källa det är och bedömning av 
innehållet. Författaren beskriver att Oberoende handlar om att undersöka om flera källor säger 
samma sak, avståndet mellan de som skapar källan och själva händelsen samt hur oberoende 
den som producerar informationen är. Samtidighet handlar om tidsperspektivet, det vill säga 
hur lång tid tar det från att något händer tills att det nedtecknas (Esaiasson  2012, ss. 284-
285). Den sista källkritiska regeln, Tendens, beskriver författaren som ett hjälpmedel för att 
avgöra hur sanningsenlig källan är, vilket beror på källans avsikt med framtagandet av 
informationen. 
 
I den teoretiska referensramen valde forskarlaget att använda sig av juridisk- och ekonomisk 
litteratur i form av vetenskapliga artiklar som är peer-review, bokverk samt 
redovisningsstandarder. Esaiasson (2012, s. 281) menar att forskare och andra avsändare 
många gånger använder källor för att tillstyrka sin argumentation. Därigenom gör de även ett 
aktivt val att utesluta källor som inte tillstyrker sin studie för att återge vad som upplevs som 
mer trovärdig information. Resonemanget är förenligt med Tendens. De vetenskapliga 
artiklarna samt övrig ekonomisk- och juridisk litteratur som vi i forskarlaget använt oss av, 
kan vara partiska och endast innehålla ett selektivt urval av den information de vill framföra. 
För att undvika detta försökte vi i forskarlaget genomgående använda oss av och läsa på om 
ämnet i andra källor, kopplat till Esaiasson (2012) oberoende, för att kunna säkerställa en 
högre sanningsgrad.  
 
I empirikapitlet valde vi i forkarlaget att använda oss av offentligt publicerade dokument 
utgivna av företag som är upprättade efter lagar och regler inom redovisningsprofessionen. 
Forskarlaget inhämtade årsrapporterna direkt från företagens hemsidor. Om de inte återfanns 
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där skickades en efterfrågan via mail till företagen. Baserat på ovanstående bedömde vi i 
forskarlaget att informationen vi fann är äkta. Det empiriska datamaterialet har blivit granskat 
av revisorer för att se om de följt redovisningsstandarder samt uttalanden från normgivande 
organ vilket innebär att problematiken med oberoende och tendens minskar. Sammantaget 
anser forskarlaget att samtliga källor är iakttagna med ett kritiskt förhållningssätt samt att vi 
genomgående försökte hålla en kritisk reflektion av litteraturen. 

2.11  Etisk reflektion 
Enligt Holme, Solvang och Nilsson (1997, s. 333) innefattar forskningsprocessen etiska val 
som i förväg inte går att konkretisera eller finns ett givet svar på hur dessa ska hanteras. Om 
en studie betraktar individer i sig uppstår ett större etiskt dilemma, där forskaren måste ta 
hänsyn till fler etiska val, än om personer betraktas som en del av en helhet eller i ett 
sammanhang (Holme, Solvang & Nilsson  1997, ss. 333-334). I denna studie valde vi i 
forskarlaget att endast använda oss av publicerat material som är offentliggjord, vilket innebär 
att forskarlaget anser det inte förelåg några problem med etiska beslut gällande enskilda 
individer. Vidare ansåg forskarlaget, då informationen var offentliggjord och tillgänglig, att 
företag och andra organisationer såväl som författare till dessa texter var medvetna om att 
innehållet kan användas av vem som helst. Däremot bör det uppmärksammas att forskarlaget 
ej bad om företagens medgivande för att använda dokumenten i studien. Eftersom 
dokumenten är offentliga rättfärdigas dess användning i studien.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Finansiella rapporter 

3.1.1 Finansiella rapporters syfte 
International Accounting Standards Board föreställningsram (IASB föreställningsram) är till 
för att vägleda nationella normgivare i deras standarsättning samt vara till användning för de 
som redovisar enligt standarden IFRS. IASB:s föreställningsram är främst till för att tolka 
standarderna på bästa sätt, då en paragraf är diffus eller vid tillfällen som saknar eller har 
bristande reglering inom ett visst område (IASB föreställningsram 2010 p. 1). IASB förklarar 
att finansiella rapporter upprättas och utformas av ett flertal företag världen över för att 
tillgodose externa användare. IASB menar att finansiella rapporter kan tyckas vara likvärdiga 
mellan länder men att det i de flesta fall finns skillnader (IASB föreställningsram 2010, s. 2). 
IASB har som avsikt att minska dessa skillnader och uppnå bättre harmonisering genom att 
fokusera på att syftet med upprättandet av finansiella rapporter ska vara densamma oberoende 
av nationstillhörighet. Syftet innebär bland annat att ekonomiska beslut ska kunna fattas 
genom den tillhandahållna informationen (IASB föreställningsram 2010 p. 12).  

3.1.2 Kvalitativa egenskaper – jämförbarhet 
För att kunna vägleda användarna till användbar information för ekonomiska beslut har ett 
antal kvalitativa egenskaper framtagits (IASB föreställningsram 2010 p. 5). Kvalitativa 
egenskaper innebär att information som återges i de finansiella rapporterna ska vara 
användbart samt lättbegripligt för dess användare (IASB föreställningsram 2010 p. 24-25). 
Jämförbarhet, begriplighet, tillförlitlighet och relevans nämns som de fyra främsta 
egenskaperna (IASB föreställningsram 2010 p. 24). Nobes och Stadler (2015, s. 584) visar i 
sin studie att företagsledare mestadels refererar till jämförbarhet när de förklarar hur de fattar 
beslut om redovisningen. De ser det som en viktig kvalitativ egenskap samt att denna bidrar 
till bättre jämförbarhet med andra företag när även nationella normgivare följer 
rekommendationerna. Jämförbarhet regleras i IASB:s föreställningsram 2010 p. 39-42 och 
beskriver hur användarna ska kunna skapa en mer jämförbar information. Det innebär att de 
externa användarna ska ges möjlighet till att få uppfattning om hur företagets ställning samt 
resultat brukar se ut och därigenom kunna jämföra informationen från år till år (IASB 
föreställningsram 2010 p. 39). Vidare innebär det även att informationen ska kunna jämföras 
med andra företags finansiella redovisning. För att visa på god jämförbarhet ska företag 
informera om vilka redovisningsprinciper som tillämpas samt eventuell förändring av dessa 
(IASB föreställningsram 2010 p. 40). De externa användarna ska med hjälp av god 
jämförbarhet kunna identifiera skillnader som uppkommer vid användandet av olika 
redovisningsstandarder, både mellan företag men också inom företag.  
 
IASB menar att det är viktigt att förstå att jämförbarhet inte är samma sak som likformighet 
(IASB föreställningsram 2010 p. 41). Företag ska även använda den standard eller princip 
som är mest relevant för företaget (IASB föreställningsram 2010 p. 41). Nobes och Stadler 
(2015, s. 591) påpekar specifikt att jämförbarhet borde tas hänsyn till och uppdateras i och 
med dess betydelse för företagsledarna i samband med den finansiella rapporteringen. 
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3.2 Immateriella tillgångar 

3.2.1 Innebörden av en immateriell tillgång 
Innovationer och idéer anses enligt Lev (2001, s. 7) vara startskottet för en process för 
upprättandet av immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar är till skillnad från materiella 
tillgångar kännetecknade av att sakna fysisk substans men bör ändå ses som värdeadderande 
för företag (Lev  2001, s. 7; Wyatt & Abernethy  2008, s. 96; Yallwe & Buscemi  2014, s. 18). 
Förhoppningen är att den värdeadderande aspekten ska leda till att företag erhåller långsiktiga 
framtida ekonomiska fördelar (Wyatt & Abernethy  2008, s. 96).  
 
Innovationer ses enligt Lev (2001, s. 14) som nödvändiga för att företag ska kunna överleva, 
då de kontinuerligt står inför konkurrens. Immateriella tillgångar har länge haft synsättet av 
att vara rena kostnader för företag och inte setts som investeringar (Edquist  2011, s. 660). 
Synsättet har förändrats då företag, nationer och ekonomier går alltmer mot att bli 
kunskapsorienterade, där immateriella tillgångar har en avgörande roll. Trots företagens 
strävan efter framtida överlevad menar Sacui och Sala (2012, s. 795) att investeringar i 
immateriella tillgångar bidrar till att företag kan erhålla konkurrensfördelar. För att lyckas 
upprätthålla konkurrensfördelar krävs det att företag kontinuerligt investerar i olika 
innovationer, vilket har skapat incitament att värdera dessa processer högt (Sacui & Sala  
2012, s. 796). Lev (2001, ss. 17-18) beskriver att immateriella tillgångar kan uppdelas i tre 
underkategorier, nämligen innovations-, organisatorisk- och humankapital. Innovations 
immateriella tillgångar inkluderar FoU. Uppdelningen av immateriella tillgångar kan enligt 
Wyatt och Abernethy (2008, s. 96) istället kategoriseras utefter om företag har separat 
förvärvat eller internt upparbetat de immateriella tillgångarna och författarna hänvisar till 
IFRS-kategorisering. Redovisningen och rapporteringen har till avsikt att ge inblick i företags 
strategiska beslutsfattande avseende immateriella tillgångar.  

3.2.1.1 Ekonomiska kännetecken 
Investeringar i immateriella tillgångar kännetecknas av att vara både resurs- och 
kapitalkrävande (Sacui & Sala  2012, s. 798). Immateriella tillgångar karaktäriseras av att 
vara icke resurskonkurrerande, till skillnad från materiella tillgångar (Lev  2001, s. 22). 
Orsaken är att enskilda immateriella tillgångar kan nyttjas vid en och samma tidpunkt utan att 
konkurrera om samma resurser. Den bakomliggande utgångspunkten är att investeringar i 
immateriella tillgångar karaktäriseras av att ha höga initiala investeringskostnader samtidigt 
som det bidrar till en lägre marginalkostnad (Cohen  2005, ss. 29-30). En låg marginalkostnad 
tillsammans med stordriftsfördelar kan för immateriella tillgångar enligt Cohen (2005, ss. 29-
31) bidra till nästintill obefintlig kostnad per producerad enhet. Innovationsprocesser leder till 
nyskapande av immateriella tillgångar (Lev 2001, s. 21). Cohen (2005, ss. 32-33) 
argumenterar för att innovationsprocesser bidrar till anskaffandet av äganderättsförhållande i 
form av patent med mera. Äganderättsförhållanden medför att företag erhåller ensamrätten för 
att producera en produkt och därmed erhåller de ekonomiska fördelar. 

3.2.2 Immateriella tillgångar enligt IFRS 
IASB:s standardsättning av immateriella tillgångar återfinns i IAS 38. Begreppet immateriella 
tillgångar definieras som en tillgång utan fysisk form samt att denna är en identifierbar icke-
monetär tillgång (IAS 38 p. 8).  
 
IAS 38 visar att det finns flera olika typer av immateriella tillgångar. Exempelvis 
vetenskaplig- eller teknisk kunskap, licenser, rättigheter samt utformningen och införandet av 
nya system samt processer (IAS 38 p. 9). För att ett företag ska kunna klassificera utgifter 
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hänförliga till ovanstående exempel som tillgångar uppställs tre rekvisit. Samtliga rekvisit 
måste vara uppfyllda för att företag ska kunna aktivera utgifter som en immateriell tillgång. 
Rekvisiten är att tillgången ska vara identifierbar, företaget ska ha kontroll över tillgången och 
erhålla ekonomiska fördelar från innehavet (IAS 38 p. 11-17).  
 
Förekomsten av identifierbarhetsrekvisitet beror på att företag ska kunna särskilja den 
immateriella tillgången från goodwill (IAS 38 p. 11). Innebörden av identifierbarhet betyder 
att den immateriella tillgången ska vara avskiljbar samt att den ska vara uppkommen ur 
avtalsenliga eller juridiska rättigheter (IAS 38 p. 12). Förekomsten av avtalsenliga eller 
juridiska rättigheter bidrar till ett förtydligande av identifierbarhet och underlättar även för ett 
företag vid särskiljandet mellan immateriella tillgångar och goodwill (Maria Ienciu & Matiş  
2014, s. 70). Kontrollrekvisitet i IAS 38 p. 13 har en mångsidig tolkning, där kontroll över en 
immateriell tillgång är föremål för subjektiva bedömningar och tolkningar. Förmågan att ha 
kontroll över tillgången har sin grund i juridiska rättigheter och rättigheterna kan ses som 
gällande vid en eventuell tvist eller vid ett domstolsavgörande. Ibland kan juridiska rättigheter 
saknas, men det innebär ändå att företag kan besitta förmågan att ha kontroll över den 
immateriella tillgången. Istället kan företag inneha kontroll över den immateriella tillgången 
genom att på ett annat sätt utöver juridiska rättigheter, kontrollera de framtida ekonomiska 
fördelarna. Nastase och Ciupitu (2015, s. 178) beskriver det som om att företag har en 
medvetenhet om att marknadstrender och teknisk kunskap i framtiden kan generera 
ekonomiska fördelar. I resonemanget skildras att företag har kontroll över de framtida 
ekonomiska fördelarna när kunskap är skyddad från andra företag. Det sistnämnda innebär en 
mer subjektiv bedömning jämfört med de tidigare nämnda och det är företagsledningens 
uppgift att genomföra denna bedömning. Trots rekvisitets mångsidiga tolkning grundar det sig 
på att företag ska kunna ha förmågan att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar tillfaller 
företaget och därmed även begränsar andra företags möjlighet att utnyttja dessa. Det sista 
kravet, framtida ekonomiska fördelar, innebär att företag kan erhålla intäkter från försäljning 
av diverse produkter, kostnadsbesparingar eller andra typer av ekonomiska fördelar vid 
innehavet av en immateriell tillgång. Kostnadsbesparing innebär att ett företag erhåller 
framtida ekonomiska fördelar genom att en immateriell tillgång kan reducera de framtida 
produktionskostnaderna (Nastase & Ciupitu  2015, s. 178). 

3.2.3 Immateriella tillgångar enligt US. GAAP 
Regleringen av immateriella tillgångar enligt US. GAAP finns stadgat i ASC-350. 
Redovisningsstandarden ASC-350 är uppdelad i subkategorierna: allmänt, goodwill, andra 
immateriella tillgångar än goodwill, intern användning av programvaror samt 
utvecklingskostnader för hemsidor (ASC 350-10-3). Immateriella tillgångar är enligt 
redovisningsstandarden förenligt med en tillgång som saknar fysisk substans (ASC 350-10-
20). I enlighet med redovisningsstandardens definition åtskiljs immateriella tillgångar från 
goodwill, då allt annat som ej går att härleda till definitionen av goodwill klassificeras som 
immateriella tillgångar.  

3.2.4 Internt upparbetade immateriella tillgångar 
Lev (2001, s. 88) hävdar att internt upparbetade immateriella tillgångar har fått stämpeln att 
vara synonymt med FoU. Orsaken anser författaren bero på att FoU tydligt exemplifierar 
associationen av att vara internt upparbetad. Likväl konkluderade Nastase och Ciupitu (2015, 
s. 178) i sin studie att den vanligaste förekommande formen av internt upparbetade 
immateriella tillgångar är FoU.  
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3.3 Redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar 
enligt IFRS 

3.3.1 IAS 38 
IAS 38 p. 51-67 behandlar redovisningen av internt upparbetade immateriella tillgångar. Lev 
(2001, s. 33), Sacui & Sala (2012, s. 799) och Yallwe & Buscemi (2014, s. 23) för ett 
resonemang beträffande svårigheten att bedöma nyttjandet av de framtida ekonomiska 
fördelarna hänförliga till en immateriell tillgång. I likhet påvisas även samma problematik 
gälla för internt upparbetade immateriella tillgångar enligt IAS 38 p. 51. Svårigheten är att 
urskilja om en identifierbar tillgång kan komma att generera framtida ekonomiska fördelar. 
Det ses även som komplicerat att fastställa anskaffningsvärdet på ett tillförlitligt sätt. Dessa 
svårigheter föranleder till problem huruvida en internt upparbetad immateriell tillgång lyckas 
uppfylla tillgångsrekvisiten i IAS 38 p. 18 och därmed möjligheten att aktiveras i rapporten 
över finansiell ställning. I IAS 38 p. 18 finns bestämmandet att erkännandekriterierna i IAS 
38 p. 21 ska vara uppfyllda för att en tillgång överhuvudtaget ska kunna redovisas och 
rapporteras i rapporten över finansiell ställning. Kriterierna i IAS 38 p. 21 innebär att 
anskaffningsvärdet för tillgången måste kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt samt att det 
även måste vara sannolikt att företaget ska kunna ta del av de framtida ekonomiska fördelarna 
hänförliga till tillgången. Osäkerheter avseende dessa kriterier medförde att IASB valde att, 
utöver de allmänna erkännandekriterierna i IAS 38 p. 21 samt den initiala värderingen av 
immateriella tillgångar, IAS 38 p. 24 framför ytterligare krav relaterade till interna projekt. 
Detta för att en internt upparbetad immateriell tillgång ska kunna aktiveras i rapporten över 
finansiell ställning (Bonham, Denton, Moore, Richards Gregory, Wilkinson-Riddle & 
Williams Allister  2008, s. 889). Kraven relaterades till att ett internt projekt ska vara 
tillräckligt framskridet, ekonomiskt genomförbart och endast inkludera direkta hänförliga 
kostnader. Bakgrunden till uppkomsten av rekvisiten anser Bonham et al. (2008, s. 889) bero 
på att normgivaren IASB hade incitament till att försöka undvika olämpliga erkännanden av 
tillgångar.  

3.3.2 Forsknings- och utvecklingsfas 
Möjligheten till att redovisa internt upparbetade immateriella tillgångar i rapporten över 
finansiell ställning bestäms bland annat i IAS 38 p. 51. För att kunna avgöra huruvida ett 
företag lyckas uppfylla kriterierna i paragrafen delas ett internt projekt upp i två faser: 
forskning- respektive utvecklingsfas (IAS 38 p. 52). Om ett företag inte kan särskilja mellan 
faserna anses utgifterna för det interna projektet enbart tillhöra forskningsfasen (IAS 38 p. 
53). Osäkerheten om en investering i internt upparbetade immateriella tillgångar kan komma 
att generera framtida ekonomiska fördelar är enligt Lev (2001, s. 83) den fundamentala 
anledningen till fasindelningen i IFRS redovisningsstandard.  

3.3.2.1 Forskningsfas 
Forskningsfasen utgörs av att vara den fas där företag inte kan påvisa sig inneha internt 
upparbetade immateriella tillgångar. Forskning anses inte kunna generera den här typen av 
tillgångar. Följden blir därmed att utgifter hänförliga till investeringar i interna projekt ska 
kostnadsföras när de uppkommer, istället för att redovisas i rapporten över finansiell ställning 
(IAS 38 p. 54-55). Resultaträkningen blir då belastad med kostnader hänförliga till 
forskningsfasen. Forskningsverksamheter under forskningsfasen exemplifieras i IAS 38 p. 56. 
Exempelvis beskrivs forskningsverksamheter som att vara ett sökande efter, samt 
utvärderingen av, resultat hänförliga till forskning och annan kunskap som kan ge förklaring 
till ett visst fenomen. Likväl antyder regleringen att forskningsverksamheter är den typ av 
verksamhet som primärt försöker skildra ny kunskap. Det kan utvisa sig i ett sökande efter 
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alternativa produkter, tjänster och processer, vilket därefter utvärderas men likaså kan 
sökandet leda till utformningen av dessa (IAS 38 p. 56). 

3.3.2.2 Utvecklingsfasen 
En immateriell tillgång kan uppkomma via utveckling (IAS 38 p. 57-58). Utvecklingsfasen 
möjliggör, till skillnad från forskningsfasen, att utgifter får erkännas i rapporten över den 
finansiella ställningen. Bonham et al. (2008, s. 889) framför resonemanget att interna projekt 
hänförliga till utvecklingsfasen är längre framskridna jämfört med projekt i forskningsfasen. 
Anledningen till erkännandet anses enligt redovisningsstandarden IAS 38 p. 57-58 vara att 
utveckling möjliggör uppkomsten av internt upparbetade immateriella tillgångar. Samtidigt 
som de interna projektens utvecklingsfas påvisar att tillgången för företag kan komma att 
generera sannolika framtida ekonomiska fördelar (IAS 38 p. 57-58). Verksamheter under 
utvecklingsfasen utgörs exempelvis av att vara konstruktionen, prövningen och designen av 
diverse modeller, prototyper samt verktyg. Utvecklingsverksamheter kan även vara 
upprättandet av pilotanläggningar, givet att denna ej har kapaciteten för ett kommersiellt bruk 
(IAS 38 p. 59). Utvecklingsfasen sträcker sig ändra fram till dess att ett företag påbörjar 
produktionen av tillgången (Bonham et al.  2008, s. 891). För att kunna erkänna den 
immateriella tillgången i den finansiella ställningen krävs det enligt IAS 38 p. 57 att samtliga 
av de nedanstående rekvisiten måste vara uppfyllda: 
 

a) Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att 
den kan användas eller säljas,   

b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja 
den, 

c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella tillgången, 
d) Företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika framtida 

ekonomiska fördelar. Företaget kan bland annat påvisa att det finns en marknad för det 
som produceras med den immateriella tillgången eller för den immateriella tillgången 
som sådan, eller, om tillgången är avsedd att användas internt, dess användbarhet,  

e) Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången, 

f) Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den 
immateriella tillgången under dess utveckling. 

(IAS 38 p. 57a-f) 
 
Bonham et al. (2008, ss. 890-891) lyfter fram svårigheten med att lyckas uppfylla samtliga 
rekvisit i IAS 38 p. 57. Anledningen är att författarna anser att uppfyllandet av rekvisit b beror 
på företagsledningens incitament. Medan rekvisit a, c, e och f är enhetsspecifika krav, vilket 
beror dels på aktiviteter inom utveckling och dels företags organisatoriska struktur. Rekvisit d 
baseras på företagsledningens bedömnings- och uppskattningsförmåga huruvida de antas 
kunna erhålla framtida ekonomiska fördelar.  

3.3.3 Överlappning mellan forskning- och utvecklingsfasen 
Bonham et al. (2008, ss. 891-892) och Bloomer (1996, s. 168) framför att distinktionen 
mellan forsknings- och utvecklingsfasen inte är lika tydlig i praktiken som den är beskriven i 
redovisningsstandarden. Distinktionen påvisas då det är svårt att veta när forskningsfasen 
lider mot sitt slut och därmed när utvecklingsfasen börjar (Bloomer  1996, s. 168). Bonham et 
al. (2008, ss. 891-892) beskriver att företag kan ha faser (stadier) som överlappar varandra, 
vilket dels gör det svårt att bedöma huruvida rekvisiten i IAS 38 p. 57 är uppfyllda och dels 
problematiken då både forsknings- och utvecklingsfasen går att applicera. Den problematiska 
situationen anses uppkomma när forsknings- och utvecklingsfasen inte definieras i 
redovisningsstandarden. Istället bör faserna tolkas utifrån ett bredare perspektiv i förhållande 
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till begreppen forskning och utveckling (Bonham et al. 2008, s. 889). Den begreppsmässiga 
definitionen av forskning och utveckling beskrivs av författarna. Begreppet forskning 
definieras som en planerad strategi för att erhålla ny vetenskaplig- och teknisk kunskap samt 
förståelse. Utveckling är således förenligt med appliceringen av forskningsresultat eller 
likvärdig erhållen kunskap (Bonham et al. 2008, s. 889). Forskningsfasen handlar inte om 
vilka aktiviteter och händelser som genomförs, utan snarare om att demonstrera en tidpunkt 
då en internt upparbetad immateriell tillgång inte existerar och som först vid ett framtida 
tillfälle skulle kunna generera framtida ekonomiska fördelar för företag (Bonham et al.  2008, 
ss. 891-892). Det innebär i sig att forskningsfasen kan inkludera aktiviteter som inte är 
förenliga med den begreppsmässiga definitionen av forskning. Likvärdig argumentation 
framförs gällande utvecklingsfasen, då fasen kan inkludera aktiviteter och händelser som ej 
till fullo lyckas uppfylla definitionen av utveckling (Bonham et al.  2008, ss. 891-892). 

 
 
 
 
Överlappningen mellan forsknings- och utvecklingsfasen konstateras utifrån flera olika 
perspektiv. Figur 2 och 3 visar olika situationer beskrivna av Bonham et al. (2008, ss. 891-
891), där figurerna förklarar de teoretiska aspekterna i IAS 38 samt återger ett exempel med 
överlappande faser. Den sistnämnda exemplifierar att överlappning främst beror på att företag 
har svårt att bevisa att samtliga rekvisit är uppfyllda i enlighet med IAS 38 p. 57. Vissa av 
rekvisiten kan vara uppfyllda samt även den begreppsmässiga förklaringen av utvecklingen, 
men på grund av rådande redovisningsstandard anses situationen fortfarande klassificeras 
under forskningsfas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 Värdering, nyttjandevärde och nedskrivning  
Värdeförändringar hänförliga till internt upparbetade immateriella tillgångar kan i enlighet 
med Marton, Rimmel, Falkman, Lumsden och Pettersson (2008, ss. 315-316) ske utifrån tre 
sätt. Det första sättet är att den internt upparbetade immateriella tillgången är föremål för 
systematisk värdenedgång över en given tid, avskrivningar. Det andra sättet är att 

Fig 2. Uppdelning i stadier enligt redovisningsstandarden IAS 38 p. 51-67 och Bonham et al. (2008, 
ss. 889-893) (Egenutformad). 

Fig 3. Exemplifierar en överlappning mellan stadier och faser (Bonham et al. 2008, s. 892). 
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värdeförändringar kan ske osystematiskt. Dessa är hänförliga till både minskningar av den 
internt upparbetade immateriella tillgångens värde samt att värdeförändringarna inträffar 
utifrån oförutsägbara omständigheter. I motsats till värdenedgångar kan en internt upparbetad 
immateriell tillgång även vara föremål för uppskrivningar i form av värdering till verkligt 
värde, vilket utgör det tredje alternativet. Marton et al. (2008, ss. 315-316) benämner att den 
sistnämnda värdeförändringen även karaktäriseras av att vara osystematisk.  

3.3.4.1 Värdering 
Aktiverade utgifter hänförliga till utvecklingsfasen ska vid den initiala värderingen till 
anskaffningsvärdet upptas i rapporten över finansiell ställning (IAS 38 p. 65). 
Anskaffningsvärdet inkluderar den totala mängden nedlagda utgifter som ett företag haft vid 
framtagandet av den internt upparbetade immateriella tillgången (IAS 38 p. 66). Det innebär 
att uppkomna utgifter från utvecklingsfasen utgör anskaffningsvärdet för den immateriella 
tillgången, dock exkluderas vissa utgifter. Enligt Doupnik och Perera (2015, s. 137) är utgifter 
likt dem i IAS 38 p. 66 likvärdiga med de utgifter som uppstår vid framtagandet av 
inventarier.  

3.3.4.2 Nyttjandeperiod, systematisk- och osystematiska värdeförändringar  
Nyttjandeperioden för kapitaliserade internt upparbetade immateriella tillgångar finns 
föreskrivet i IAS 38 p. 88. Redovisningsstandardens reglering anger att tillgångens 
nyttjandeperiod antingen kan ses som bestämd eller obestämd (IAS 38 p. 88). 
Nyttjandeperioden definieras i redovisningsstandarden som den period då tillgången förväntas 
användas av ett företag eller genom det antal genererade produktenheter som tillgången kan 
skapa. Bonham et al. (2008, s. 906) antyder att nyttjandeperioden är den period då tillgången 
förväntas inbringa nettoinbetalningar till företaget. Innebörden av en begränsad 
nyttjandeperiod är att företag är skyldiga att systematisk fördela tillgångens värde över 
nyttjandeperioden (IAS 38 p. 97). Om tillgången istället har en obestämd nyttjandeperiod 
föreligger inte kravet på systematisk avskrivning (IAS 38 p. 107). En obestämd 
nyttjandeperiod är dock ej oändlig (IAS 38 p. 91). Ett företag kan ha svårt att uppskatta om 
tillgången kan förse företaget med framtida ekonomiska fördelar, vilket enligt Marton et al. 
(2008, ss. 316-317) bidrar till ett synsätt där tillgången ändå uppfattas som oändlig. Vid 
obestämd nyttjandeperiod är tillgången ej föremål för systematiska avskrivningar, däremot 
prövas tillgången för ett eventuellt nedskrivningsbehov (IAS 38 p. 108). Osystematiska 
värdeförändringar likt nedskrivningar innebär att ett nedskrivningsbehov föreligger då en 
tillgångs redovisade värde är högre än återvinningsvärdet (IAS 36 p. 8).   
 
Doupnik och Perera (2015, s. 138) konstaterar att kapitaliserade internt upparbetade 
immateriella tillgångar har en bestämd nyttjandeperiod. Tillgången bör därmed systematisk 
avskrivas utifrån metoderna i IAS 38 p. 98 och väljs utefter dess förmåga att på bästa möjliga 
sätt avspegla förbrukning av de ekonomiska fördelarna. IAS 38 p. 98 beskriver att det finns 
tre metoder för systematisk avskrivning av tillgångar med bestämd nyttjandeperiod: linjär-, 
degressiv eller produktionsberoende avskrivningsmetod. Avskrivningen påbörjas först när 
tillgången kan användas (IAS 38 p. 97). Det avskrivningsbara beloppet belastar företags 
resultatrapport och minskar tillgångens bokförda värde i rapporten över finansiell ställning 
(Bonham et al.  2008, s. 911).  

3.3.5 IAS 38 p. 118 
Upplysningar som IFRS-företag är obligerade att lämna i de finansiella rapporterna återfinns i 
IAS 38 p. 118. Paragrafen innebär att upplysningar ska lämnas för varje slag av immateriell 
tillgång samt att det ska ske uppdelat på internt upparbetade immateriella tillgångar respektive 
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andra immateriella tillgångar. IAS 38 p. 118a behandlar nyttjandeperioden för dessa 
tillgångar, företag ska återge om de är bestämbara eller obestämbara samt tillämpade 
nyttjandeperioder vid bestämbara tidsperioder eller avskrivningsansatser. IAS 38 p. 118b 
föreskriver att företagen ska upplysa om tillämpad avskrivningsmetod för immateriella 
tillgångar som har en bestämbar nyttjandeperiod. Företagen ska belysa om det uppskrivna 
anskaffningsvärdet, ackumulerade- avskrivningar och nedskrivningar vid periodens början 
samt slut (IAS 38 p. 118c). Företagen är även obligerade att återge information om i vilken 
post i totalresultatet som belastas vid värdeförändringar av dessa tillgångar (IAS 38 p. 118d). I 
IAS 38 p. 118e förespråkas det att: 
 

En avstämning av det redovisade värdet vid periodens början och slut som visar 
 

i. tillägg, med angivelser för sig av tillägg genom intern utveckling, tillägg som 
förvärvats separat och tillägg som förvärvats i rörelse, 

ii. tillgångar klassificerade som att de innehas för försäljning eller som ingår i en 
avyttringsgrupp klassificerad som att den innehas för försäljning i enlighet med IFRS 5 
och andra avyttringar, 

iii. ökningar eller minskningar under perioden, som är följden av omvärderingar enligt 
punkterna 75, 85, 86 och från nedskrivningar som redovisas eller återförs i övrigt 
totalresultat i enlighet med IAS 36 (i förekommande fall), 

iv. (eventuella) nedskrivningar som redovisas i periodens resultat i enlighet med IAS 36,  
v. (eventuella) nedskrivningar som återförts i periodens resultat enligt IAS 36,  

vi. periodens eventuella avskrivningar, 
vii. nettot valutakursdifferenser som uppkommit vid omräkning av de finansiella 

rapporterna till rapporteringsvalutan, och vid omräkningen av en utlandsverksamhet till 
företagets rapporteringsvaluta, och 

viii. andra förändringar av det redovisade värdet under perioden 
(IAS 38 p. 118 ei-viii) 

3.4 Redovisning av FoU enligt US. GAAP 
Regleringen av internt upparbetade immateriella tillgångar enligt US. GAAP, återfinns i ASC 
350-30. FASB:s reglering innebär att utgifter för att internt utveckla, underhålla eller 
återställa immateriella tillgångar ska kostnadsföras vid den period då de uppkommer (ASC 
350-30-25-3). Kostnadsföringen innebär att utgifterna kommer belasta resultaträkningen och 
därmed blir företagets egna kapital samt balansomslutning lägre vid applicering av US. 
GAAP. 
 
US. GAAP innehåller dock en undantagsregel som medför att visa utgifter hänförliga till FoU 
kan rapporteras i rapporten över finansiell ställning i enlighet med ASC 350-40. 
Undantagsregeln påvisar att programvaror vars användning är för internt bruk får erkännas i 
rapporten över finansiell ställning. Om programvarorna har avsikten eller incitamenten att 
användas för kommersiellt bruk ska utgifterna istället kostnadsföras när de uppkommer (ASC 
350-40-05). Programvaror för intern användning karaktäriseras av att antigen vara förvärvad, 
internt upparbetad eller modifierad för att bemöta ett företags interna behov gällande 
programvaror (ASC 350-40-05-2).  

3.5 De framtida ekonomiska fördelarnas osäkerhet 

3.5.1 Internt upparbetade immateriella tillgångar 
Investeringar i internt upparbetade immateriella tillgångar har kännetecken av att vara 
förenligt med hög osäkerhet (Dinh, Eierle, Schultze & Steeger  2015, s. 267; Kothari, 
Laguerre & Leone  2002, s. 356; Wyatt  2005, s. 970). Sacui och Sala (2012, ss. 798-800) 
förklarar att investeringar i internt upparbetade immateriella tillgångar skapar osäkerhet och 



 

 - 27 -

definieras som att vara riskfyllda. Osäkerheten anser författarna återspeglar om ett företag kan 
få ta del av de framtida ekonomiska fördelarna som en investering är tänkt att generera. 
Samtidigt som Lev och Zarowin (1999, s. 377) påpekar att osäkerheten inte handlar om de 
bakomliggande orsakerna för att företag ska kunna erhålla framtida ekonomiska fördelar utan 
snarare till den grad företag kan inbringa dessa. Kothari, Laguerre och Leone (2002, s. 380) 
konkluderar att osäkerheten kring de internt upparbetade immateriella tillgångarnas framtida 
ekonomiska fördelar är tre gånger högre i jämförelse med andra kapitalinvesteringar. En hög 
osäkerhet är inget önskvärt, vilket bekräftas av Sacui och Sala (2012, s. 800) som påvisar att 
det kan innebära en möjlig förlust av konkurrensfördelar. Dinh et al. (2015, s. 266) 
konstaterar att ju lägre osäkerheten är desto bättre blir företags prognostiserade rörelseresultat. 
Förhållandet kan även tolkas motsatsvis vid en högre grad av osäkerhet.  

3.5.2 IFRS och FASB 
Normgivarna IASB och FASB har i sitt stadgande antagit olika synsätt gällande osäkerhet 
kring de framtida ekonomiska fördelarna. Lev, Sarath och Sougiannis (2005, s. 981) hävdar 
att en icke aktivering av internt upparbetade immateriella tillgångar, likt FASB:s 
normgivning, har en konservativ syn på dessa investeringar. Författarna beskriver det som att 
FASB:s i sin normgivning valt att vara mer försiktiga och detsamma gäller för IASB:s 
normgivning beträffande forskningsfasen. FASB:s motivering angående gängse 
standardsättning är att det råder hög osäkerhet kring om utgifter hänförliga till investeringar i 
internt upparbetade immateriella tillgångar kan leda till framtida ekonomiska fördelar (ASC 
730-10-05-2). Samtidigt som det överhuvudtaget är svårt att uttyda om investeringar bidrar till 
uppkomsten av en ekonomisk resurs (Lev & Sougiannis  1996, s. 108). FASB:s motivering 
har av Kothari, Laguerre och Leone (2002, s. 358) förklarats som att det saknas tillräckligt 
trovärdiga bevis för att företag ska kunna ta del av de framtida ekonomiska fördelarna. FASB 
benämner även att det ej, på ett tillförlitligt sätt, går att uttyda om investeringarna 
överhuvudtaget kan bidra till fördelar för företag (ASC 730-10-05-3). Följden innebär att det 
bli svårt att matcha intäkter och kostnader. Matchningsproblematiken, eller svårigheten att se 
samband mellan en investeringsorsak (kostnad) och effekt (intäkt) medför likaså att det blir 
problematiskt att uppskatta den systematiska samt den rationella allokeringen av den 
ekonomiska resursen. Kapitalisering, likt IASB:s normgivning angående utvecklingsfasen, 
anser Lev, Sarath och Sougiannis (2005, s. 981) vara förenligt med en mer opportunistisk och 
aggressiv redovisning. Osäkerheten kring investeringen finns löpande under 
innovationsprocessen, men aktiveringen av utgifter i rapporten över finansiell ställning 
innebär att osäkerheten gällande de framtida ekonomiska fördelarna är mer sannolikt att 
komma företag tillhanda. Rekvisiten i IAS 38 p. 57 utgörs av att vara skiljelinjen mellan vad 
som anses vara en acceptabel och hanterbar nivå gällande investeringars ekonomiska fördelars 
osäkerhet (Lev, Sarath & Sougiannis  2005, s. 981). Likaså beskriver Dinh et al. (2015, s. 
267) att kapitaliseringen innebär att företag bedömer sannolikheten för ett framtida inflöde av 
ekonomiska fördelar som högt i jämförelse med en kostnadsföring.  

3.5.3 Investeringsprocessens osäkerhet 
Ett företags investeringsbeteende hämmas enligt Lev (2001, ss. 37-39) av osäkerheten. 
Osäkerheten i investeringsprocessen innebär att det finns en underliggande risk med 
investeringar i internt upparbetade immateriella tillgångar och det handlar om ett företags 
möjlighet att erhålla framtida ekonomiska fördelar. Sannolikheten finns alltid att 
innovationsprocessen tar en plötslig negativ vändning och Lev (2001, s. 39) förtydligar 
resonemanget genom att hävda följande; ”A few products or processes are blockbuster, while 
the rest are duds” (Lev 2001, s. 39). 
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På samma sätt menar Czarnitzki och Toole (2013, s. 26)  att internt upparbetade immateriella 
tillgångar är ekonomiskt begränsade. Med detta menas att dessa tillgångar dels saknar fysisk 
substans och dels riskfaktorn att investeringar inte kan komma generera framtida ekonomiska 
fördelar. Den inneboende risken påvisas främst i tidigt skedde, men kan fortlöpande ändras 
fram till slutskedet av innovationsprocessen. Lev (2001, s. 41), Sacui och Sala (2012, s. 798) 
samt Wyatt (2005, s. 970) framför en generell förklaring av sambandet mellan variablerna 
osäkerhet och innovationsprocess. Innovationsprocessen beskrivs som att vara ett företags 
teknologiska tidscykel (Wyatt  2005, s. 970). Innebörden är den genomsnittliga tidsåtgång, 
oftast uttryckt i år, som det tar från det att ett företag framtagit en idé till den kommersiella 
lanseringen. Innovationsprocessen antyder att intensiteten i investeringar ökar vid en större 
mängd nedlagd tid på investeringar. Idéer och innovationer påverkas internt av företags 
inneboende kunskap inom innovationsområdet, tiden de har varit verksamma och externa 
faktorer såsom marknadens efterfrågan (Wyatt  2005, s. 972). Sambandet mellan variablerna 
osäkerhet och innovationsprocess påvisas vara negativt och ju längre fram i tiden som en 
innovationsprocess har framskridit desto lägre är osäkerheten (fig. 4) (Lev  2001, s. 41; Sacui 
& Sala  2012, s. 798; Wyatt  2005, s. 970). Sacui och Sala (2012, s. 798) anser att lutningen, 
det vill säga den negativa riktningskoefficienten mellan variablerna varierar utefter företags 
branschtillhörighet. Exempelvis kännetecknas teknologibranschen av att ha kontinuerligt hög 
osäkerhet under innovationsprocessen eftersom teknologiska framsteg kan anses vara 
föråldrade redan dagen därpå. Samtidigt som tidsåtgången i innovationsprocessen varierar 
utefter produkt och process. Det innebär att den negativa lutningen är mindre jämfört med den 
i figur 4. Ett annat exempel är sjukvårdsbranschen som karaktäriseras av likartade drag men 
dess riktningskoefficient anses vara mer förenlig med riktningskoefficienten i figur 4. 
Osäkerheten sjunker ju längre fram företag är i innovationsprocessen, då det bedöms vara mer 
troligt att investeringen kan fullgöras samt inbringa ekonomiska fördelar åt företagets vägnar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4 Marknadsosäkerhet 
Ciftci och Darrough (2015, s. 96) förklarar i sin studie att marknadsosäkerhet har en direkt 
inverkan på företagsledningens förmåga att uppskatta sannolikheten för att erhålla de framtida 
ekonomiska fördelarna avseende internt upparbetade immateriella tillgångar. Graden av 
marknadsosäkerhet beror på inverkan från aktörer såsom affärsverksamhetens kunder, 
konkurrenter, leverantörer och stater (Dinh et al.  2015, s. 259). Hög marknadsosäkerhet 
innebär att företagsledningen aktivt väljer att minska nedlagda resurser, kapital och 
arbetskraft på dessa tillgångar. Däremot påvisas det att marknadsosäkerheten kan neutraliseras 

Fig 4. Relationen mellan graden av osäkerhet i förhållande till 
innovationsprocessen (Egenutformad).  
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genom faktorer som marknadsrivalitet och företagsstorlek. Ett stort och kapitalstarkt företag 
reagerar i lägre utsträckning på marknadsosäkerhet jämfört med ett mindre företag, samtidigt 
som en marknad karaktäriserad av låg rivalitet föranleder till en signifikant lägre påverkan på 
företagsledningens bedömningsförmåga. 

3.5.5 Sammanfattning av de framtida ekonomiska fördelarnas osäkerhet 
De normgivande organen, FASB och IASB, har stor inverkan på företags incitament för att 
kapitalisera eller kostnadsföra investeringsutgifter hänförliga till internt upparbetade 
immateriella tillgångar (Kothari, Laguerre & Leone  2002, s. 356). Däremot har osäkerheten 
kring de framtida ekonomiska fördelarna en mer signifikant inverkan på incitamenten. 
Kothari, Laguerre och Leone (2002, s. 356) sammanfattar att ju större osäkerheten är gällande 
de framtida ekonomiska fördelarna, desto lägre är incitamenten för kapitalisering. Argument 
stöds av Wyatt (2005, s. 970). Cazavan-Jeny, Jeanjean och Joos (2011, s. 162) beskriver att 
kapitaliseringen av investeringsutgifter inte är relaterat till företagsfrågan. Istället signalerar 
det en högre sannolikhet för erhållandet av de framtida ekonomiska fördelarna.  

3.6 Börsmarknad 
Aktörer på börsmarknaden har varierande syn på kapitaliseringens och kostnadsföringens 
effekt på börsmarknaden (Kothari, Laguerre & Leone  2002, ss. 358-359). Aktörerna påvisar 
att det är viktigt, oberoende av kapitalisering eller kostnadsföring, att de finansiella 
rapporterna förmedlar information som är värderelevant för investerare. Värderelevant 
information definieras som förmågan att kunna framföra information i de finansiella 
rapporterna som är tillräckligt innehållsrik för att återspegla företags värde (Lev & Sougiannis  
1996, s. 134). För företag är det vitalt att investerare uppfattar den presenterade information 
som värderelevant då företag tenderar att finansiera investeringar i innovationer med hjälp av 
det egna kapitalet (Kothari, Laguerre & Leone  2002, s. 358). Oswald och Zarowin (2007, s. 
703) menar att kapitalisering, till skillnad från kostnadsföring, även bidrar till att 
företagsledare bättre kan kommunicera information till investerare gällande investeringar i 
FoU, och därmed även internt upparbetade immateriella tillgångar, samt hänförliga framtida 
ekonomiska fördelar. Följden blir, enligt Oswald och Zarowin (2007, s. 703), att ett företag 
upplevs ha ett mer informativt aktievärde jämfört med kostnadsförande företag. Landry och 
Callimaci (2003, s. 136) tillstyrker detta då de framför ett motargument till sin egen forskning 
där de hävdar att erkännandet innebär att bolagen blir mer transparenta. 
 
Oswald och Zarowin (2007, s. 705) konstaterar att graden av värderelevant information, och 
därmed även de börsnoterade företagens börsvärde, påverkas negativt vid kapitalisering. 
Marknadens aktörer kan tvivla på offentliggjord information eftersom de har incitament till att 
tro att företagsledare har manipulerat dessa. Den subjektiva bedömningen som inryms i bland 
annat IAS 38 p. 57 bidrar till ett synsätt likt resultatmanipulering enligt Oswald och Zarowin 
(2007, s. 705). De negativa inverkningarna på börsvärdet vid kapitalisering beror även på den 
höga osäkerheten hänförligt till investeringar i internt upparbetade immateriella tillgångar 
(Oswald & Zarowin  2007, s. 705). Hög osäkerhet medför att den finansiella rapporteringen 
vid kapitaliseringen är enligt författarna värdelös eftersom informationen är 
prognosgrundande och även den bästa möjliga prognosen är skral. Även Landry och 
Callimaci (2003, s. 151) ser negativt på kapitalisering av internt upparbetade immateriella 
tillgångar eftersom de hävdar att erkännandet är ett förhållningssätt hänförligt till 
inkomstutjämnande resultatmanipulering. 
 
Lev och Sougiannis (1996, s. 134) beskriver att kapitalisering har, för börsnoterade företag, en 
positiv effekt på börsvärdet. Företag kommer utifrån kapitaliseringen presentera högre 
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rörelseresultat, vilket signalerar ett attraktivt företag utifrån aktieinvesterarnas perspektiv. 
Benägenheten för att investera kapital i kapitaliserande företag är högre jämfört med 
kostnadsförande företag på börsmarknaderna. Samtidigt som Kothari, Laguerre och Leone 
(2002, ss. 358-359) och Lev och Sougiannis (1996, s. 134) konkluderar att kapitalisering 
bidrar till att investerare erhåller mer värderelevant information. Den positiva effekten på 
börsvärdet som Lev och Sougiannis (1996, s. 134) konstaterade, förklaras vidare av Lev, 
Sarath och Sougiannis (2005, s. 982) som menar att kostnadsförande företag är 
undervärderade medan kapitaliserande företag är övervärderade på börsmarknaderna. Orsaken 
är investerares fixering av det rapporterade resultatet, givet att förhållandet berör investeringar 
i internt upparbetade immateriella tillgångar. Ju högre det rapporterade resultatet är desto 
större sannolikhet är det att företaget är övervärderat på börsmarknaden. Felaktiga värderingar 
leder även till försämrad allokering av resurserna (Lev, Sarath & Sougiannis  2005, s. 1018). 
Undervärderade företag belastas med högre kapitalkostnader, vilket leder till suboptimala 
investeringar och att företags tillväxt stagnerar. En felaktig värdering, med undervärdering 
som utgång, förorsakar även ett skifte gällande förmögenheten hos aktieinvesterare. 
Nytillkomna aktieinvesterare gynnas av undervärdering då de har möjligheten att förvärva 
aktier till ett lägre pris jämfört med vad det egentligen skulle ha varit, givet en optimal 
resursallokeringen.  Lev, Sarath och Sougiannis (2005, s. 1018) ovanstående resonemang har 
motsatt effekt vid övervärdering.  

3.7 Kulturella dimensioner och redovisningstraditioner 

3.7.1 Grays åtta principer för redovisning kopplat till kultur 
Hofstede (1984, ss. 83-84) har framtagit en modell för att beskriva samhälle och kultur. 
Modellen innefattar fyra olika kulturella dimensioner. Hofstedes modell är, utöver 
bedömningen av kulturella särdrag, till för att kunna beskriva nationer genom att se över olika 
principer (Hofstede 1984, s. 85). De olika principerna är till för att se likheter samt skillnader 
och därigenom kunna jämföra nationer sinsemellan. Utifrån Hofstedes modell avseende 
kulturella dimensioner valde Gray (1988 s. 6) att ta fram åtta olika principer, även dessa 
presenteras i fyra dimensioner för att beskriva två motsatser i varje uppställning. Grays syfte 
med dimensionerna är att förklara och visa hur Hofstedes kulturella dimensioner kan kopplas 
till redovisningen och dess traditioner. 
 
Den första av Grays dimensioner beskriver professionalism kontra lagstadgad styrning. 
Professionalism handlar om graden av självreglering samt utövandet av professionella 
bedömningar inom redovisningen. I motsats beskrivs lagstadgad styrning som en dragning till 
högre krav på lagar och regler samt acceptans av lagstadgad kontroll (Gray 1988, s. 8). 
Professionalism är vanligt förekommande i länder där maktens distans är låg och svagare 
osäkerhetsundvikande förekommer (Gray 1988, s. 9). 
 
Den andra dimensionen är konservatism kontra optimism som handlar om inställningen till 
hantering av osäkerhet. Konservatism innebär en mer försiktig bedömning av framtida 
händelser, och inom finansiell redovisning innebär det en mer försiktig värdering av tillgångar 
respektive skulder (Gray 1988, s. 8). Optimism blir i motsats en mer optimistisk bedömning 
och risktagande strategi. Nationer med principen konservatism ter sig att vara mer 
osäkerhetsundvikande samt ha större inslag av feminimitet (Gray 1988, s. 10). 
 
Enhetlighet och dess motsats flexibilitet beskriver Gray (1988, s. 8) som huruvida ett företag 
använder sig av ett enhetligt sätt att redovisa och rapportera eller om de är mer flexibla vid 
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ändrade förutsättningar. Enhetlighet uppstår i samhällen med stor distans till makten, inslag 
av kollektivism samt präglas av ett starkt osäkerhetsundvikande (Gray 1988, s. 9). 
 
Sekretess kontra transparens handlar om huruvida företag är begränsade eller öppna vid 
utvidgandet av information (Gray 1988, s. 8). Sekretess innebär att företag utelämnar viss 
information offentligt och återger annan information till de inom företaget. Transparens 
innebär ett informationsutlämnande som återspeglar mer öppenhet och ett större offentligt 
ansvarstagande. Sekretess sammankopplas med svagt osäkerhetsundvikande, maskulinitet 
samt hög distans till makten (Gray 1988, s. 11). 

3.7.2 Anglosaxisk- och kontinentaleuropeiska redovisningstradition 
Gray (1988, ss. 6-12) beskriver, utöver framtagandet av sin modell, även kopplingarna som 
dimensionerna har till redovisningstraditionerna. Nedan redogörs endast två kulturella 
dimensioner eftersom dessa ligger till underlag inför studiens tillämpade modell vid analys. 

3.7.2.1 Konservatism kontra optimism 
Enligt Gray (1988, s. 10) är konservatism centralt inom redovisning, oavsett 
nationstillhörighet, då detta är något som alltid till viss grad återfinns. Därför innebär 
konservatism kontra optimism inte riktigt som att ett land kategoriseras som det ena eller det 
andra utan snarare handlar denna dimension om att optimism ska vara ett hjälpmedel för att 
beskriva graden av konservatism inom ett land. Genom denna bedömning menar Gray (1988, 
s. 10) att kontinentaleuropeiska länder tenderar att vara mer konservativa i sin redovisning, 
medan länder med anglosaxisk redovisningstradition i motsats präglas av att vara mer 
optimistiska i sina bedömningar. 

3.7.2.2 Sekretess kontra transparens 
Baserat på skillnaderna i redovisningssystem för anglosaxiska och kontinentaleuropeiska 
redovisningstraditioner menar Gray (1988, s. 11) att kontinentaleuropeiska länder ter sig av 
att ha lägre detaljnivå i redovisningen. Gray (1988, s. 8) poängterar att utvecklingen av 
redovisningsprofessionen har kommit längre och är mer etablerad i anglosaxiska länder 
jämfört med kontinentaleuropeiska länder. Anledningen till denna kategorisering beror bland 
annat på företags utomstående intressenter. Ägarinflytandet inom den kontientaleuropeiska 
redovisningstraditionen beskrivs enligt Alexander och Nobes (1994, s. 68) som att vara 
familjeägda, även stat och banker anses tillhöra ägarstrukturen inom denna 
redovisningstradition. Aktörerna kallas för insiders, vilket enligt Alexander och Nobes (1994, 
s. 68) innebär att aktörerna ställer lägre krav på detaljerad information. Intressenterna, inom 
kontinentaleuropeisk tradition, har inte samma krav och förväntningar på redovisningen 
(Nobes 1998, s. 181). Baserat på ovanstående resonemang genererar den 
kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen en högre nivå av sekretess i redovisningen och 
rapporteringen. 
 
Nobes (1998, s. 169) menar att anglosaxiska nationer inte är styrda med hårt gällande lagar 
och regler. Istället förespråkas det en högre grad av flexibilitet vid utformandet och utförandet 
av redovisningen då professionalismen anses vara hög. Gray (1988, s. 11) anser att länder 
med anglosaxisk redovisningstradition präglas av att ha intressenter med högre krav på 
informationsutgivande och därmed även en högre grad av professionalism. Likväl att 
individualism samt svagt osäkerhetsundvikande innebär att dessa länder har en högre grad av 
transparens i sin redovisning. Anglosaxisk redovisningstradition har en spridd ägarstruktur där 
finansiering av företagen i huvudsak tillkommer genom aktiekapital eller lånekapital 
(Alexander & Nobes 1994, ss. 67-68). Enligt Smith, Brännström och Jansson (2015, s. 124)  
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är aktieägarna tvungna att förlita sig på extern information då de inte har tillgång till intern 
information. Alexander och Nobes (1994, ss. 67-68) beskriver aktieägarna som outsiders. I 
och med den spridda ägarstrukturen ställs det högre krav på att företag är transperanta inom 
anglosaxisk redovisningstradition.  

3.7.2.3 Grays modell för dimensionerna sekretess kontra transparens & 
optimism kontra konservatism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 illustrerar en av Gray (1988, s. 13) framtagna modeller. Modellen är baserad på 
Hofstedes kategorisering av nationer i kulturella dimensioner och visar nationers 
karaktärsdrag inom dimensionerna transparens kontra sekretess samt optimism kontra 
konservatism. Nationer med anglosaxisk redovisningstradition, anglo, är mer transparenta och 
opportunistiska i sin redovisning medan länder med kontinentaleuropeisk 
redovisningstradition, germanic, är mer benägna att ha hög sekretess och är mer konservativa 
i sin redovisning (Gray 1988, ss. 8-13).  

3.7.2.4 Anglosaxisk och kontinental redovisningstradition på 2000-talet 
Skillnaden mellan redovisningstraditionerna har under de senaste decennierna suddats ut 
(Alexander & Nobes 1994, s. 84; Nobes & Parker 2004, s. 69; Smith, Brännström & Jansson 
2015, s. 126). Nobes och Parker (2004, s. 126) menar att det finns fler likheter än 
skiljaktigheter sinsemellan redovisningstraditionerna. Enligt Smith, Brännström & Jansson 
(2015, s. 126) sägs utvecklingen vara att den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen 
börjar anamma anglosaxisk redovisningstraditionen. Författarna anser att det främst beror på 
att fler företag idag blir multinationella och att dessa företag är korsnoterade på ett flertal 
olika börsmarknader. Likväl att IFRS är uppbyggd utifrån den anglosaxiska 
redovisningstraditionen och dess filosofi samt att IASB:s normgivning har blivit globalt 
erkänd (Nobes & Parker 2004, s. 247; Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 126).  

Fig 5. Förhållandet mellan nationstillhörighet kopplat till de kulturella dimensionerna 
transparens kontra sekretess samt optimism kontra konservatism (Gray 1988, s. 13).  
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3.8 Redovisningsteorier 

3.8.1 Institutionell teori 
Institutionell teori hade sin uppstart i slutet på 1800-talet och har vuxit fram inom områden 
såsom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (Eriksson-Zetterquist  2009, s. 7). Det 
centrala inom institutionell teori är antagandet att institutioner är något som människor skapar 
genom att konstruera sin sociala verklighet. Detta inspirerade forskare till att applicera 
institutionalisering för att förklara organisationers beteenden (Eriksson-Zetterquist  2009, s. 
7). Broadbent, Jacobs och Laughlin (2001, s. 509) förklarar institutioner som att människor 
lever i socialt konstruerade omgivningar fyllda av regleringar vilka tas för givna, med andra 
ord oskrivna regler. Eriksson-Zetterquist (2009, s. 19) anser att det krävs en ny generation 
individer för att kunna bekräfta och fullända en institutionalisering. Institutionell teori inom 
organisationer bidrar till bättre förståelse och en annan synvinkel på organisationsstrukturen, 
teorin influeras av och skapas genom både externa och interna påtryckningar (Zucker  1987, s. 
443). 
 
Institutionell teori handlar primärt om organisationers omgivning, effekter av utomstående 
påtryckningar och hur organisationerna integrerar dessa påtryckningar i praktiken (Broadbent, 
Jacobs & Laughlin  2001, s. 508; Zucker  1987, s. 446). Författarna förklarar också att 
organisationer måste interagera med sin omgivning för att kunna överleva. Eriksson-
Zetterquist (2009, s. 7) lyfter fram vikten av att förstå att institutionell teori definitionsmässigt 
är varierande och att det inte finns en tydlig innebörd eller beskrivning eftersom teorin i sig 
skulle gå i graven om en definition fastställs. Istället menar Eriksson-Zetterquist (2009, ss. 23-
24) att institutionell teori är ett perspektiv och ska ses som en typ av riktlinje för hur en 
organisation kan observeras. 
 
Svårigheten med teorin ligger i att förstå varför organisationer liknar varandra och hur de 
egentligen blir livskraftiga (DiMaggio & Powell 1983, s. 149). Det lyfts fram att strukturer 
som spridit sig handlar mer om att organisationer tittar på varandra och försöker finna en 
gemensam struktur inom ett organisationsfält. Det innebär att organisationer påverkar 
varandra genom norm och kultur i processer utan att nödvändigtvis komma i kontakt med 
varandra. Då en ny innovativ idé fungerar väl eller blir framgångsrik har andra organisationer 
tendenser att kopiera dessa för att kunna erhålla och förbättra legitimiteten. Däremot innebär 
det inte nödvändigtvis att företags prestation blir bättre (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). 
Homogenisering uppstår för organisationer när ett fält har etablerats vilket nästintill är en 
oundviklig företeelse (DiMaggio & Powell 1983, s. 148; Eriksson-Zetterquist  2009, s. 78).  
 
De isomorfiska processerna kan hjälpa till att förklara att organisationer blivit alltmer 
homogena, vilket ökar chansen för framtida organisatorisk fortlevnad inom samma fält 
(DiMaggio & Powell 1983, s. 157). Det innebär att organisationer som försöker förändra sin 
struktur och gå emot andra inom samma fält, ändå så småningom kommer att röra sig tillbaka 
till strukturer liknande andra. Det behöver nödvändigtvis inte ske för att skapa effektivitet 
utan istället i huvudsak för att erhålla legitimitet från andra aktörer (Broadbent, Jacobs & 
Laughlin  2001, s. 509; DiMaggio & Powell 1983, ss. 153-154; Eriksson-Zetterquist  2009, s. 
82; Zucker 1987, ss. 443-444).  
 
Det finns tre mekanismer inom den isomorfiska processen som påverkar organisationer till att 
bli mer lika andra, nämligen tvingande-, mimetisk- och normativ isomorfism (DiMaggio & 
Powell 1983, s. 150; Eriksson-Zetterquist  2009, s. 78). Isomorfism beskriver olika processer 
för hur organisationer applicerar eller adopterar institutionalisering i sin struktur, processerna 
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i sig sker över varierad tid och yttre krafter har inverkan på hur detta går till (Broadbent, 
Jacobs & Laughlin  2001, s. 509; DiMaggio & Powell 1983, s. 149). Studien bortser från 
normativ isomorfism. 

3.8.1.1 Tvingande isomorfism 
Tvingande isomorfism förklaras som ett resultat av både formella och informella 
påtryckningar på organisationer från aktörer som har en betydande roll samt kulturella 
påtryckningar från samhället (Broadbent, Jacobs & Laughlin  2001, s. 509; DiMaggio & 
Powell 1983, s. 150). I vissa fall är direkta förändringar av strukturer kopplade till offentliga 
sektorers beslut, exempelvis om organisationer måste anpassa sig efter nya lagar och regler 
(DiMaggio & Powell 1983, s. 150; Eriksson-Zetterquist  2009, s. 79). Eriksson-Zetterqvist 
(2009, s. 79) menar att påtryckningarna kan dels ske via övertalning och dels ske via inbjudan 
att samverka i dolda överenskommelser. DiMaggio och Powell (1983, s. 150) hävdar att 
påtryckningar likt dessa ej behöver vara av tvingande karaktär men att det uppkommer men 
att det ändå uppfattas som tvingande på grund av dess karaktärsdrag, lockande och 
övertygande. Med detta som bakgrund kommer organisationer inom samma område eller fält, 
med ökade standardiserade förhållningssätt samt utvecklingen av dessa, att bli alltmer 
homogena.  

3.8.1.2 Mimetisk isomorfism 
Mimetisk isomorfism, eller imiterande krafter, innefattar att organisationer tar för givet att 
använda sig av ett uttalat svar i osäkra situationer istället för att skapa en egen lösning 
(Eriksson-Zetterquist  2009, ss. 79-80). Det vill säga att osäkerhet i en situation kommer driva 
organisationer till att imitera varandra mer. Det grundar sig i att organisationer försöker likna 
andra som är mer framgångsrika än dem själva inom sitt fält för att inte behöva lägga resurser 
på att finna egna sätt (Broadbent, Jacobs & Laughlin  2001, s. 509; Eriksson-Zetterquist  
2009, ss. 79-80). Organisationer som är osäkra eller hamnar i ovana situationer har därför 
tendensen att kopiera och efterlikna andra som haft framgång med sina koncept inom dessa 
områden (DiMaggio & Powell 1983, s. 151). Författarna belyser dock att processen och 
appliceringen av liknande modeller kan ske både medvetet och omedvetet. Oftast sker detta 
för att erhålla mer legitimitet och för att organisationen ska bli mer framgångsrik.  

3.8.2 Legitimitetsteorin 
Guthrie och Parker (1989, s. 343) belyser att forskare under det senaste århundradet har haft 
fokus på redovisningens karaktär och hur den influeras av det yttre samhället. Dels hur 
omgivningen har påverkat utvecklingen av redovisningspraktiken och dels vilka sociala 
konsekvenser redovisningens utformning har lett till. 
 
Legitimitetsteorin handlar i huvudsak om att organisationer kontinuerligt söker sig till 
aktiviteter som uppfattas som legitima samt att företag vill skicka signaler till externa aktörer 
att de arbetar på ett idealiskt och regelrätt sätt (Deegan & Unerman  2011, s. 323). Aktiviteter 
samt uppfattningen om vad som är rätt kan ändras i samband med att omgivningen förändras 
vilket leder till nya krav på företagen. Teorin grundar sig på en social konstruktion som 
innebär en överenskommelse mellan ett företag och dess omgivning. Den sociala 
konstruktionen består av både underförstådda outsagda och tydliga uttalade regler 
(Bebbington, Larrinaga-Gonzalez & Moneva-Abadia 2008, s. 372; Deegan & Unerman  2011, 
s. 325). Det beskrivs som ett socialt kontrakt. Om företag bryter eller går emot det sociala 
kontraktet innebär det att företagen äventyrar sin framtida överlevnad, vilket förtydligar att 
teorin är mer orienterad kring rykten och anseende (Bebbington, Larrinaga-Gonzalez & 
Moneva-Abadia  2008, s. 372). 
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Begreppet legitimitet handlar om att företag ser det som en nödvändighet att genomföra 
legitima handlingar för att kunna överleva på marknaden (Deegan & Unerman  2011, s. 324). 
Legitimitet ses som en resurs för företag samt ger ett bättre anseende utåt mot omvärlden, 
dock är det viktigt att ha i åtanke att företagen kan välja vad som kommuniceras. Företag 
brukar därmed kommunicera ut det som skapar legitimitet, i motsats försöker de att inte 
omnämna aktiviteter eller förhållanden som kan häva legitimiteten (Deegan & Unerman  
2011, s. 324). Legitimitetsteorin är enligt Bebbington, Larrinaga-Gonzalez och Moneva-
Abadia (2008, s. 372) även ett verktyg för att förklara och förstå företags ambition att inge 
trygghet genom att visa att de är transparenta samt informativa gentemot externa aktörer. 
Deegan och Unerman (2011, s. 324) beskriver att det är av stor vikt att uttalanden och annan 
offentlig information är genomtänkt för att organisationer ska kunna erhålla legitimitet. 
Eftersom legitimitet är något som konstrueras i den sociala verkligheten och baseras på kultur 
innebär detta att den inte mäter hur regelrätt företag beter sig, därför blir legitimiteten enklare 
att manipulera (Deegan & Unerman  2011, s. 324). De företag som förstår att legitimitet är en 
tillgång eller förutsättning för att bemöta påtryckningar från samhället skapar strategier för att 
kunna upprätthålla, erhålla och förbättra legitimiteten.  
 
Företag möter både institutionella påtryckningar samt strategiska utmaningar i sin 
verksamhet, därför är det vanligt att legitimitetsteorin hanteras med antingen en strategisk 
eller institutionell syn (Chelli, Durocher & Richard  2014, s. 293). Chelli, Durocher och 
Richard (2014, s. 290) belyser den institutionella synen på legitimitetsteorin med 
beskrivningen att yttre konstruktioner och samhällen alltid påverkar organisationer. 
Institutionaliseringen och omgivningens konstruktioner påverkar företagare till att efterleva 
dessa påtryckningar för att försäkra sig om att erhålla legitimitet samt öka chanserna att 
överleva. De isomorfiska processerna inom den institutionella teorin hjälper företag inom den 
institutionella teorin att förstå sig på omgivningen och därigenom kunna skapa en strategi som 
fungerar för att erhålla legitimitet. Chelli, Durocher och Richard (2014, s. 286) förklarar att 
den strategiska synen inom legitimitetsteorin handlar om att företag ser legitimitet som en 
operativ resurs som bidrar till hur organisationerna ska organisera och uppnå sina mål.  
 
Det finns olika strategier för att försöka erhålla legitimitet (Deegan & Unerman  2011, s. 328). 
Aktiviteterna kan vara varierande och ha sin grund i hur väl företagsledningen känner till och 
bryr sig om omgivningens åsikter, likväl det etablerade sociala kontraktet som finns. Den 
dynamiska omgivningen förändras kontinuerligt vilket innebär att företag måste rätta sig 
utefter förändringarna (Deegan & Unerman  2011, ss. 329-330). Det är av vikt att företag 
kommunicerar förändringar som sker inom verksamheten eftersom omgivningen ska kunna se 
företags transformation samt vad företaget gör för att kunna leva upp till de nya krav som 
ställs på dem. Det har identifierats två större risker inom legitimitetsteorin. Den första risken 
som finns i företagens arbete för att erhålla legitimitet är att samhället samt omgivningen 
ställer nya krav som företaget eventuellt inte är införstådda med och reagerar först när det är 
för sent (Chelli, Durocher & Richard  2014, s. 286; Deegan & Unerman  2011, ss. 329-330). 
Följden kan bli att företag motarbetar omgivningens uppfattningar vilket innebär att de istället 
mister legitimitet på grund av att de inte är införstådda i omgivningens förändring. Den andra 
risken är när information som tidigare undanhållits kommer ut till omgivningen. Det innebär 
att företag måste lägga resurser för att upprätthålla sin legitimitet givet att denna går att rädda 
(Chelli, Durocher & Richard  2014, s. 287; Deegan & Unerman  2011, ss. 329-330). 
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Kapitalisering Kostnadsföring Kapitalisering Kostnadsföring Kapitalisering Kostnadsföring Kapitalisering Kostnadsföring

Tjänster 1

Teknologi 1 2 1 2 5
Sjukvård 1 2 3 1 1 1

Konsumtionsprodukter 2 1 1 1

Kapitalvaror 1
Finansiering 1 5 1 1 1

Basindustri 2 1 1

TOTALT 3 2 11 6 2 5 8 3

More developed Latin Anglo Germanic Nordic

4 EMPIRI 

4.1 Undersökta europeiska korsnoterade företag 
Tabell 2 illustrerar de 40 europeiska korsnoterade bolagen i urvalet som väljer att antingen 
kapitalisera eller kostnadsföra sina utgifter hänförliga till utvecklingsfasen. Tabellen påvisar 
även hur denna fördelning ter sig utifrån nationskluster och branschtillhörighet. Appliceringen 
av IAS 38 p. 57 är varierande utefter både bransch- och nationklusterstillhörighet. I 
förhållande till tabell 2 är det svårt att finna ett tydligt mönster då tabellen uppvisar stor 
variation. I finansieringsbranschen går det att uttyda en hög spridning sinsemellan 
observationerna inom branschen, dock är det övervägande kapitalisering hos nationsklustret 
anglo. Avseende branschen konsumtionsprodukter väljer samtliga nationskluster att göra 
bedömningen att kostnadsföra utgifter i utvecklingsfasen, med undantag för more developed 
latin som istället väljer att aktivera utgifterna i rapporten över finansiell ställning. 
Bedömningen att antingen kapitalisera eller kostnadsföra nedlagda utgifter är tudelat för 
sjukvårds- och finansieringsbranschen avseende nationsklustret nordic. Tabell 2 påvisar även 
att kapitalisering av utgifter är mest förekommande för företag inom nationsklustret anglo, 
avseende notering på NYSE och NASDAQ. Därefter följer nationsklustren nordic, germanic 
och more developed latin. Värt att notera är att tjänste- och kapitalvarubranschen enbart 
omfattar en observation vardera. Enligt tabell 2 föreligger det en övervägande andel av 
nationskluster (more developed latin, anglo och nordic) som bedömer sig kunna aktivera 
utgifter hänförliga till utvecklingsfasen. Motsatsen gäller för nationsklustret germanic där den 
övervägande andelen istället kostnadsför likvärdiga utgifter. 
 
 

 
 

4.2 Börsvärdets storlek 
Vid fokus på appliceringen av IAS 38 p. 57 samt hur detta förhåller till företagens börsvärde 
(cap-indelning) blir följden, i enlighet med figur 6, att majoriteten av de europeiska 
korsnoterade företagen på NYSE och NASDAQ bedömer sig kunna aktivera utgifter 
hänförliga till utvecklingsfas (fig. 6). Andelen kapitaliserade företag uppgår till 60 procent 
(motsvarar ”Ja-andelen”) och resterade del väljer istället att kostnadsföra likvärdiga utgifter. 
Figur 6 påvisar att företag tillhörande Large-Cap mer frekvent bedömer sig kunna aktivera 
utgifter hänförliga till utvecklingsfasen, jämfört med Mid- och Small-Cap.  
 
 
 
 
 
 
 

Tab 2. Förhållandet mellan nations- och branschtillhörighet och IAS 38 p. 57. 
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4.3 Bransch 

4.3.1 Branschspecifika karaktärsdrag 
De europeiska korsnoterade företagen är verksamma inom sju olika branscher. Varje bransch 
har säregna egenskaper som är unika för respektive bransch, trots det går det ändå att uttyda 
gemensamma karaktärsdrag. Det handlar främst om att företagen är internationellt verksamma 
samt opererar på en global nivå. Konsekvensen blir att företagen regelbundet måste anpassa 
sig utefter den lokala kontexten, där verksamheten bedrivs. Ytterligare återfinns en enhetlig 
beskrivning, från de europeiska korsnoterade företagen, att de ej kan undgå den globala 
ekonomins effekter.  
 
Basindustrin avser förädling och utvinning av råvaror. Utifrån observationerna går det att 
uttyda att branschen karaktäriseras av att vara konkurrenskraftig med låga vinstmarginaler. De 
europeiska korsnoterade företagen investerar i innovation för att förbättra den dagliga 
verksamheten för att reducera marginalkostnaden. Företagen upplever likväl att kunder och 
stat ställer allt högre krav på dem. Kraven handlar om att ha en förädling och utvinning som 
minimerar miljöpåverkan. Det har inneburit att företagen har blivit alltmer beroende av att 
kontinuerligt investera i FoU och teknologiska innovationer.  
 
Teknologibranschen är en av de branscher där företagen säger sig vara beroende av att 
fortlöpande behöva utveckla nya produkter och förbättra befintliga för framtida överlevnad. 
De europeiska korsnoterade företagen inom branschen lägger ned stora mänger kapital- och 
arbetskraftsresurser för tekniska innovationer. Det ses även som en osäkerhet då det ur ett 
företagsperspektiv inte går att förutsäga om nedlagda resurser kan utbringa någon avkastning. 
Branschen karaktäriseras av snabba teknologiska förändringar, vilket i sig skapar incitament 
för ökad konkurrens och stärker den redan konkurrenskraftiga branschen. Även om de 
teknologiska förändringarna skapar affärsmöjligheter konkluderar företaget AB Ericsson4 att 
branschen är komplex och dess komplexitet kommer att bli allt större i framtiden. 
Konsekvensen innebär att framtagandet av nya innovationer och produkter blir allt dyrare. 

                                                 
4	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	

Fig 6.  Förhållandet mellan appliceringen av IAS 38 p. 57 och branschtillhörighet.  
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Samtidigt som komplexiteten har föranlett till att AB Ericsson, men även andra företag inom 
branschen, förespråkar outsourcing genom att etablera partnerskap med både leverantörer och 
konkurrenter samt samarbeten med universitet. Det görs för att minimera 
framtagningskostnader. ARM Holding N.V.5 poängterar att branschen utmärks av att ha 
produkter med kort livstid. Orsaken är marknadens kännetecknande av snabba teknologiska 
förändringar, men likväl ett skiftande konsumentbeteende. Industrin sägs även vara föremål 
för prispress, vilket ses som en konkurrentstrategi, men som även innebär att avyttrad 
teknologi blir allt billigare för konsumenterna. Följden är att företag hamnar likt det som 
Aixtron6 benämner som status quo. De lägre vinstmarginalerna tillsammans med snabba 
teknologiska förändringar har inneburit och innebär svårigheter för företag att kunna fortsätta 
investera i nya produkter samt processer då det är kapitalkrävande.  
 
Tjänstebranschen karaktäriseras av att vara en tillväxtmarknad då Pearsons PLC7 påpekar att 
allt fler företag under de senaste åren valt att etablera sig, vilket har lett till högre konkurrens. 
Tjänstebranschen har förändrats då utförda tjänster stöttas alltmer med digitala plattformar. 
De digitala plattformarna har förankrats i takt med det teknologiska skiftet i samhället och 
effekten har blivit att företag inom branschen blir alltmer beroende av teknologiska lösningar 
för att underlätta det dagliga arbetet. Persons PLC nämner att de investerar alltmer i digitala 
plattformar och att en stor del utgörs av att vara insourcing, det vill säga att företaget själva är 
de som framtar de digitala plattformarna.  
 
Konsumtionsprodukter avser den bransch som är återförsäljare åt produkter vars konsumtion 
sker dagligen. Branschen utmärks av att de europeiska korsnoterade företagen har låg 
vinstmarginal på sina produkter, vilket framförallt beror på den prispress som föreligger på 
marknaden. Utvägen för att förbättra vinstmarginalen anses vara att ha lägre 
produktionskostnader, vilket i sin tur åstadkoms med investeringar i teknologi. Teknologiska 
innovationer understryks av Diageo PLC8 bidra till viktiga konkurrensfördelar och det ses 
som en fundamental aspekt för att kunna bibehålla samt förbättra marknadstillväxten. Lägre 
produktionskostnader uppstår även vid partnerskap och samarbeten. Konsumenternas 
beteende har förändrats till att idag använda alltmer digitala plattformar. Dessa teknologiska 
förändringar har inneburit och innebär att företag inom branschen inte bara måste vara 
uppmärksamma på ändrade konsumtionsbeteenden utan även teknologiska lösningar, för 
underlättandet av konsumtionen.   
 
Sjukvårdsbranschen är den bransch där det uttryckligen beskrivs att investeringar i FoU är en 
nödvändighet för framtida överlevnad. Branschen kännetecknas av att vara under långsiktig 
branschtillväxt, då patientgrupper runt om i världen blir större och allt äldre. Den ökade 
efterfrågan har i sin tur föranlett till hög konkurrens. Framtagna produkter inom branschen 
utgörs till en övervägande del vara läkemedelsrelaterade. Framtagandet av 
läkemedelsrelaterade produkter är både kapital- och resurskrävande, utmärkande för 
branschen är att framtagandet av nya produkter tar lång tid tills dess att de kan bli 
kommersiella. Processen för att utveckla nya produkter är en process förankrad med hög risk 
och osäkerhet, vilket konstateras av samtliga europeiska korsnoterade företag inom 
branschen. Bolagen beskriver det som att en produktkandidant närsomhelst under processen 
kan ta en oväntad negativ vändning, vilket kan ske efter att företagen nedlagt en stor mängd 
resurser. Galapagos9 skildrar att det är en omöjlig uppgift för företags beslutfattare att 

                                                 
5	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
6	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
7	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
8	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
9	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
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förutsäga sannolikheten för att en produktkandidant ska bli lyckosam eller inte. De anser 
likväl att det är svårt att prognostisera framtida utgifter relaterade till en produktkandidant. 
Tidsaspekten hänförlig till nya produktkandidater varierar utefter varje företag samt 
produktkandidat. GSK10 framför att det tar företaget, för deras vaccinrelaterade 
produktkandidater, upp till 17 år innan en kommersiell lansering. AstraZeneca11 beskriver sin 
process för framtagande av potentiella läkemedel i olika steg och att denna tar tio till 15 år. 
Till en början handlar det om att identifiera icke tillgodosedda medicinska behov samt 
fastställandet av prekliniska studier där dessa genomförs för att utvärdera om ett potentiellt 
läkemedel modifierar sjukdomsprocessen och uppfyller tidiga säkerhetskrav. Därefter inleds 
fas-arbetet, där fas ett innebär studier på mindre grupper. Fasen innebär även att AstraZeneca 
börjar utforma en stabil och kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Fas två innebär att studier 
genomförs för att utvärdera effekten av ett potentiellt läkemedel. Fas tre kan innefatta fortsatta 
studier på människor, bekräfta sista frågetecken och skapa varumärkesprofil inför lansering. 
Sannolikheten för att en produktkandidant ska bli en kommersiell produkt är, enligt 
AstraZeneca, endast tio procent. Novo nordisk A/S12 framför likvärdiga argument då de 
beskriver i deras tre stadie-modell, gällande diabetesrelaterade produkter, att sannolikheten att 
en produktkandidat ska bli kommersiell är 35 procent i första stadiet. I andra stadiet ökar 
sannolikheten till 40 procent och stiger ytterligare till 70 procent i sista stadiet. Antagandet 
baseras på tidigare erfarenheter. 
 
Sjukvårdsbranschen karaktäriseras även av att vara kraftigt reglerad eftersom myndigheter 
och lagstiftande organ vill att kommersiella produkter på marknaderna ska vara säkra, 
högkvalitativa samt effektiva. Likväl ställs det krav på tillverkningsprocessen, distributionen, 
försäljningen och marknadsföringen av produkterna. Regleringen gäller både för potentiella 
och befintliga produktkandidater. Befintliga produkter måste under tiden som de säljs 
efterleva uppställda krav som regelbundet ändras och varieras utefter varje nation där 
produkterna säljs. Avseende potentiella produktkandidater är de europeiska korsnoterade 
företagen, oberoende av marknad, ej tillåtna att marknadsföra sina produktkandidater förrän 
de har fått ett myndighetsgodkännande. Registreringsmyndigheternas krav för att de 
europeiska korsnoterade företagen ska erhålla ett myndighetsgodkännande kan variera utefter 
varje nation, vilket medför att ett företag kan få ett nekat anslag på en produkt trots att den 
redan har lanserats i andra länder. Nationer bestämmer själva huruvida en produkt är 
tillräckligt säker och effektiv för att säljas kommersiellt inom nationen, likväl förekommer det 
registreringsmyndigheter utefter större geografiska regioner såsom EU. Möjligheten och 
sannolikheten för att erhålla ett myndighetsgodkännande är en bidragande faktor till den höga 
risken respektive osäkerheten. Samtidigt som det även ökar utvecklingskostnaderna och tiden 
till dess att en produktkandidat når marknaden. AstraZeneca beskriver att bolaget under 
verksamhetsåret 2014 hade nio potentiella produktkandidater som avbröts. Orsaken till detta 
beror åtta av dessa gånger på sämre säkerhets- och effektivitetsresultat än förväntat, 
återstående fall beror på ekonomiska skäl.  
 
Sjukvårdsbranschen är enligt ICON13, AstraZeneca, GSK, GW Pharmaceuticals14 och 
Galapagos under strategiska förändringar. Branschen har under de senaste åren valt att minska 
nedlagda insourcing resurser och istället förespråkas outsourcing. De europeiska korsnoterade 
företagen säger sig även vara mer villiga att ingå olika samarbeten och partnerskap med 
företag inom branschen. GW Pharmaceuticals uttrycker sig tydligt i denna fråga då de ser att 

                                                 
10	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
11	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
12	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
13	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
14	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
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partnerskap och samarbeten bidrar till ökad tillgång samt förståelse för nya områden samtidigt 
som inblandade parter kan sprida riskerna sinsemellan varandra.  
 
Finansieringsbranschen har sedan finanskrisen 2007 till 2008 förändras då branschen har 
blivit alltmer reglerad. Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A.15 framför att den sociala 
legitimiteten hos finansiella aktiviteter har förbrukats i samband med finanskrisen. Branschen 
kännetecknas likväl att vara förenlig med makroekonomiska omgivningar med låg tillväxt där 
incitament för kostnadsbesparingsstrategier är vanligt förekommande. Barclays PLC16 och 
HSBC Holding PLC17 framför resonemanget att investeringar i teknologiska lösningar är 
viktiga instrument för att lyckas uppfylla kostnadsbesparande strategier. Aegon N.V18 lyfter 
fram att branschen är och har varit under förändring under en längre tid eftersom branschen 
har blivit alltmer beroende av den teknologiska infrastrukturen i samhällena. Företaget säger 
sig ha ett ökat behov för tillgångsskydd, erbjuda säkra produkter och tjänster till kunder 
samtidigt som kunder idag vill utföra sina ärenden via digitala plattformar. För att uppfylla det 
ökade behovet krävs det enligt företagen att det genomförs regelbundna investeringar i 
teknologi.  
 
Kapitalvarubranschen kännetecknas av hög cyklisk efterfrågan på utbjudna produkter 
samtidigt som branschen har hög konkurrens. Företag inom branschen måste kontinuerligt 
förbättra nuvarande produktportfölj samtidigt som investeringar görs för framtiden, likväl att 
det inom branschen ställs ökade krav gällande företagens miljöpåverkan. Det sistnämnda 
gäller både på lokal- samt global nivå. Branschen har låg tillväxt, vilket har föranlett till att 
produktionen idag ligger över efterfrågan. Rådande situation har bidragit till ökad prispress 
där stordriftsfördelar blir vitala inslag för en framtida överlevnad.  

4.3.2 Appliceringen av IAS 38 p. 57  
Figur 7 illustrerar fördelningen sinsemellan branscher och huruvida de europeiska 
korsnoterade företagen inom respektive bransch bedömer sig kunna applicera IAS 38 p. 57. 
Gällande konsumtions- och sjukvårdsbranschen går det att uttyda att en övervägande andel av 
de europeiska korsnoterade företagen inte ser sig kunna aktivera utgifter hänförliga till 
utvecklingsfasen. Resterade branscher är snarlika då de procentuella andelarna uppgår mellan 
25 - 33,33 procent, givet att företagen inte bedömer sig kunna aktivera utgifterna.  
 
De europeiska korsnoterade företagen nämner att IFRS standardsättning och appliceringen av 
dess redovisningsprinciper är föremål för uppskattningar, bedömningar och antaganden. IAS 
38, gällande internt upparbetade immateriella tillgångar är en av dessa redovisningsprinciper. 
Uppskattningar, bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och övriga 
faktorer som anses vara troliga respektive sannolika vid tillfället. Övriga faktorer innefattar 
information som finns tillgängligt vid den tid då uppskattningar och bedömningar genomförs. 
Likväl att tillgänglig information avspeglar rådande förhållanden och fakta men dessutom 
även visar antaganden om framtida händelser. Bedömningar, uppskattningar och antaganden 
är subjektiva och kan variera från person, organisation samt bransch. Samtliga företag påvisar 
att genomförda bedömningar mycket väl kan avvika från det faktiska resultatet. 
 
 
 

                                                 
15	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
16	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
17	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
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4.3.3 Slag av internt upparbetade immateriella tillgångar 
Europeiska korsnoterade företag som bedömer sig kunna aktivera utgifter hänförliga till 
utvecklingsfasen, anses klassificeringen vara av olika slag av internt upparbetade immateriella 
tillgångar. Redovisning och rapportering i årsrapporterna utgörs i huvudsak av fyra slag, vilka 
är övriga immateriella tillgångar, teknologiska tillgångar, utvecklingskostnader – internt 
upparbetade och programvaror. Figur 8 illustrerar hur identifierade slag ter sig. Det 
dominerade slaget av internt upparbetade immateriella tillgångar är programvaror, vilket 
uppgår till 75 procent. Resterade slag har en tudelad fördelning och uppgår vardera till 8,33 
procent.  
 
Programvaror anses vara det mest framträdande slaget bland de observerade företagen. Slaget 
karaktäriseras av att ha två användningsområden. Om avsikten för aktiverade utgifter är till 
för att användas internt (programvaror – intern användning) eller om det istället framtas för en 
kommersiell försäljning (programvaror – extern användning).  

 
 
 
 
 

Fig 7.  Förhållandet mellan appliceringen av IAS 38 p. 57 och branschtillhörighet.  

Fig 8. Fördelning slag av internt upparbetade immateriella tillgångar. 

Användning av IAS 38 p. 57 ‐ Bransch
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Ett flertal av de europeiska korsnoterade företagen redovisar och rapporterar i årsrapporterna 
att bägge underkategorierna, programvaror extern och intern användning, är förekommande i 
en finansiell post som avser internt upparbetade immateriella tillgångar.  
 
Aktiverade utgifter hänförliga till programvaror – intern användning har, enligt de europeiska 
korsnoterade företagen, syftet att främst förbättra organisationens dagliga verksamhet. Det 
handlar om att förbättra nuvarande processer och system. Syftet är likväl att öka effektiviteten 
samt underlätta för organisationernas anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Flera företag 
benämner att programvaror – intern användning utgörs av att vara digitala plattformar och 
informationssystem. Aktiverade utgifter hänförliga till programvaror – extern användning, 
syftar till att förbättra organisationernas produktportföljer, vilket innefattar både framtagandet 
av nya produkter samt förbättrandet av befintliga produkter. Beträffande förbättrandet av 
befintliga produkter anser de europeiska korsnoterade företagen att det främst handlar om att 
förbättra funktionaliteten samt bemöta ett eventuellt förändrat behov från kunder. 
Fördelningen mellan programvaror – intern användning, och programvaror – extern 
användning, är nästintill jämt fördelat. Den förstnämnda uppgår till 56 procent medan den 
sistnämnda utgör 44 procent.  
 
Internt upparbetade immateriella tillgångar av slaget utvecklingskostnader – internt 
upparbetade uppgår till 8,33 procent. Redovisningen och rapporteringen i årsrapporterna 
varierar mellan de observerade företagen AB Ericsson och FCA Group19. AB Ericsson väljer 
att se sina aktiverade utgifter i utvecklingsfasen som orderrelaterade. Syftet med nedlagda 
investeringar och aktiverade utgifter är till för att både förnya och förbättra nuvarande 
produktportfölj. FCA Group har ett likvärdigt syfte med aktiverade utgifter, men ser inte 
dessa som orderrelaterade. Avseende de två återstående slagen av internt upparbetade 
immateriella tillgångar, teknologiska tillgångar och övriga immateriella tillgångar, har de ett 
likvärdigt syfte med aktiverade utgifter. Dessa har avsikten att förbättra och nyansera 
företagens nuvarande produktportfölj. Bägge slagen av internt upparbetade immateriella 
tillgångar uppgår vardera till 8,33 procent i förhållande till den totala andelen slag.  
Fördelningen och andelarna hänförligt till slag går även att uttyda i tabell 3 (se avsnitt 
4.2.3.1).  

4.3.3.1 Branschtillhörighet 
Slag av internt upparbetade immateriella tillgångar sätts i relation till branschtillhörighet i 
tabell 3. Programvaror är, som tidigare framförts i 4.2.3, det slag som är mest förekommande. 
Givet att programvaror ses utifrån branschtillhörighet har de en hög spridning då dessa 
nästintill är förekommande inom samtliga branscher, med undantag från 
kapitalvarubranschen. Finansieringsbranschen är den bransch där programvaror förekommer 
flest antal gånger. Denna iakttagelse gäller även utifrån samtliga branscher. Branscher som 
teknologi och sjukvård inom slaget programvaror har procentuella andelar på 16,67 respektive 
12,50 procent. Beträffande teknologiska tillgångar är de endast förekommande inom 
teknologibranschen. De två återstående slagen av internt upparbetade immateriella tillgångar, 
utvecklingskostnader – internt upparbetade och övriga immateriella tillgångar ter sig jämfört 
med övriga slag ha en mer spridd fördelning. Utvecklingskostnader - internt upparbetade är 
det slag som endast är förekommande för företag inom kapitalvaru- samt teknologibranschen. 

                                                 
19	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
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4.3.4 Ekonomisk livslängd 
Den ekonomiska livslängden av internt upparbetade immateriella tillgångar är varierande hos 
de europeiska korsnoterade företagen. Bolagen uppskattar att gjorda investeringar och 
kapitaliserade utgifter har skiftade tidshorisont som de anses inbringa ekonomiska fördelar. 
Trots att det föreligger en delad mening är samtliga bolag överens om att nyttjandeperioden är 
begränsad. Likaså poängteras det att internt upparbetade immateriella tillgångars systematiska 
värdeförändringar sker utefter en linjär avskrivningsmetod.  
 
I tabell 4 illustreras den ekonomiska livslängden i förhållande till slag av internt upparbetade 
immateriella tillgångar samt branschtillhörighet. Utifrån varje slag föreligger det variation 
beträffande den ekonomiska livslängden, förutom programvaror där ett flertal företag 
bedömer sig ha en nyttjandeperiod på tre till fem år. Därutöver bedömer bolagen sig kunna 
inbringa framtida ekonomiska fördelar från ett till tio år. Avseende resterade slag av internt 
upparbetade immateriella tillgångar föreligger det även variation av gjorda uppskattningar hos 
företagen. Beträffande utvecklingskostnader – internt upparbetade anser sig dessa ha en 
längre nyttjandeperiod jämfört med övriga slag. Likaså föreligger bedömningen att ha en 
nyttjandeperiod på sju till tio år på nästintill samtliga slag, förutom slaget programvaror. Ett 
fåtal företag inom teknologi- och finansieringsbranschen, däribland Barclays PLC, AVG 
Technologies20 och Vodafone Group21 framför motivet till respektive företags uppskattning 
av nyttjandeperiod. Bolagens motivering bygger på att de anser att det är svårt att göra 
bedömningar likt dessa på programvaror eftersom det kontinuerligt sker snabba teknologiska 
förändringar. Följden är enligt Barclays PLC, AVG Technologies och Vodafone Group att de 
istället väljer att ha en lägre nyttjandeperiod, det vill säga en nyttjandeperiod på ett till tre 
respektive två till fem år.  
 
Utifrån branschtillhörighet går det att uttyda att det föreligger en hög spridning. Inom 
finansieringsbranschen förekommer en ekonomisk livslängd på tre till fem år, flest gånger 
bland de europeiska korsnoterade företagen. Utöver denna observation är angivna 
nyttjandeperioder spritt mellan de europeiska korsnoterade företagen.  
 

                                                 
20	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
21	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	

                                   Slag
Bransch

Programvaror Teknologiska tillgångar Utvecklingskostnader ‐ 
internt upparbetade

Övriga immateriella 
tillgångar

Basindustri 8,33% 4,17%

Finansiering 25,00%

Kapitalvaror 4,17%

Konsumtionsprodukter 8,33%

Sjukvård 12,50% 4,17%
Teknologi 16,67% 8,33% 4,17%

Tjänster 4,17%

Totalt, % 75,00% 8,33% 8,33% 8,33%

Tab 3. Förhållandet mellan slag av internt upparbetade immateriella tillgångar och branschtillhörighet.  
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Bransch a b c d e:i e:ii e:iii e:iv e:v e:vi e:vii e:viii
Basindustri 100,00% 100,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Finansiering 100,00% 100,00% 50,00% 16,67% 50,00% 33,33% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Kapitalvaror 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Konsumtionsprodukter 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Sjukvård 100,00% 100,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

Teknologi 100,00% 100,00% 42,86% 14,29% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 0,00%

Tjänster 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligatroiska upplysningar enligt IAS 38 p. 118

                                     Slag

Nyttjandeperiod

Programvaror Teknologiska 
tillgångar

Utvecklingskostnader - 
internt upparbetade

Övriga immateriella 
tillgångar

1-3 år 2
1-10 år 1
2-5 år 1
2-6 år 1
3-5 år 9 1
3-7 år 1
3-8 år 4
5-6 år 1
7-10 år 1 1 1

SUMMA 18 2 2 2

                                     Slag

Nyttjandeperiod

Basindustri Finansiering Kapitalvaror Konsumtionsprodukter Sjukvård Teknologi Tjänster

1-3 år 1 1
1-10 år 1

2-5 år 1

2-6 år 1
3-5 år 1 5 1 2 1

3-7 år 1

3-8 år 1 1 1 1
5-6 år 1

7-10 år 1 1 1

SUMMA 3 6 1 2 3 8 1

 
 

4.4 Upplysningar – Bransch 

4.4.1 Upplysningar – kapitaliserande företag 
Inledningsvis görs en genomgång av de obligatoriska upplysningarna i IAS 38 p. 118 och 
därefter redogörs de frivilliga upplysningarna i IAS 38 p. 21 och IAS 38 p. 57. I bilaga 4 
återfinns en samlad figur av lämnade upplysningar. 

4.4.1.1 Obligatoriska upplysningar 
Tabell 5 visar frekvensen av publicerad information enligt IAS 38 p. 118. Kravet i IAS 38 p. 
118e avser en avstämning av den internt upparbetade immateriella tillgångens redovisade 
värde och genomförda bedömningar under redovisningsperioden.  

 
 
Tabell 5 indikerar att mängden obligatoriska upplysningar varierar stort mellan branscherna. 
Däremot påvisar tabell 5 även att det föreligger likheter, vilket visas i IAS 38 p.118a-b då 
dessa upplysningar är förekommande i årsrapporterna hos samtliga europeiska korsnoterade 
företag. Förhållandet gäller oberoende av bransch. Upplysningar om IAS 38 p. 118eviii är ej 
förekommande i årsrapporterna hos någon av de europeiska korsnoterade företagen. Av tabell 
5 framgår det att den procentuella andelen har en tendens att minska, ur ett perspektiv där 
tabellen utläses i alfabetisk ordning ifrån IAS 38 p.118a till p. 118eviii. Avvikelser från denna 
tendens förekommer inom finansieringsbranschen under punkterna d och eiii. Likaså 
föreligger det liknande avvikelser för konsumtionsbranschen, dessa avser ei samt eiii. 

Tab 4.  Sambandet mellan nyttjandeperiod och slag av internt upparbetad immateriell tillgång samt branschtillhörighet.  

Tab 5. Obligatoriska upplysningar enligt IAS 38 p. 118 – bransch.
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Avvikelser likt dessa bidrar till att IAS 38 p. 118c-e inte lyckas överstiga mer än 50 procent, 
oberoende av branschtillhörighet.  
 
Företag inom tjänstebranschen särskiljer sig från företag i övriga branscher eftersom 
europeiska korsnoterade företag inom branschen väljer att inte redogöra för upplysningarna i 
IAS 38 p. 118c-e. Basindustribranschen är snarlik tjänstebranschen eftersom de inte 
informerar om IAS 38 p.118e, endast 33,33 procent återger IAS 38 p. 118c-d. 
Kapitalvarubranschen är den bransch där nästan samtliga upplysningar lämnas förutom IAS 
38 p. 118eviii. Iakttagelsen medför att branschen uppvisar sig ha, i jämförelse med studiens 
resterande branscher, högst procentuella andelar. 
 
Ett flertal branscher däribland sjukvård, basindustri, tjänster och teknologi, har en låg 
procentuell andel vid upplysningar enligt IAS 38 p. 118. Orsaken till denna företeelse beror 
på att de europeiska korsnoterade företagen i sin finansiella redovisning väljer att blanda 
samman information gällande internt upparbetade immateriella tillgångar med övriga 
immateriella tillgångar. Koninklijke Philips22 och Nokia23 anger exempelvis att den totala 
andelen ackumulerade avskrivningar (IAS 38 p. 118c) för internt upparbetade immateriella 
tillgångar tillsammans med resterande immateriella tillgångar. Ett annat exempel på 
sammanblandning är vid appliceringen av IAS 38 p. 118d, där bland annat Grifols24, Pearsons 
PLC och Barclays PLC i vare sig resultaträkningen eller notapparaten anger vart gjorda 
avskrivningar belastar resultatet.  

4.4.1.2 Frivilliga upplysningar  
Tabell 6 visar hur de europeiska korsnoterade företagen frivilligt väljer att upplysa om IAS 38 
p. 21 och IAS 38 p. 57 samt även huruvida bolagen inte väljer att lämna några upplysningar. 
Företag inom konsumtionsprodukts-, basindustri-, kapitalvaru-, sjukvårds- och 
tjänstebranschen väljer att skriva ut att de har efterföljt IAS 38 p. 21 vid sin bedömning om 
nedlagda utgifter kan aktiveras i rapporten över finansiell ställning. I motsats anger företag 
inom finansiering- och teknologibranschen sig inte vara villiga att lämna någon upplysning 
om hur bedömningen har genomförts enligt dessa rekvisit. Den förstnämnda, 
finansieringsbranschen, uppvisar att 83,33 procent av de europeiska korsnoterade företagen 
inte lämnar någon frivillig information angående sin bedömning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplysningen om IAS 38 p. 57 appliceras till 100 procent av företagen inom branscherna 
konsumtionsprodukter och tjänster, medan företag inom sjukvårdsbranschen visar en andel på 
50 procent. I övriga branscher är förekomsten av informationen i IAS 38 p. 57 hos de 
europeiska korsnoterade företagen mindre än en tredjedel av observationen inom varje 
bransch. Observationer gällande IAS 38 p. 57 återfinns i samtliga branscher förutom 

                                                 
22	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
23	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	
24	Företag	förekommande	i	studien,	se	bilaga	1.	

Bransch IAS 38 p. 21 IAS 38 p. 57 Ingen skriven information

Basindustri 100,00% 33,33% 0,00%
Finansiering 16,67% 16,67% 83,33%
Kapitalvaror 100,00% 0,00% 0,00%
Konsumtionsprodukter 100,00% 100,00% 0,00%
Sjukvård 100,00% 50,00% 0,00%
Teknologi 85,71% 28,57% 14,29%
Tjänster 100,00% 100,00% 0,00%

Frivilliga upplysningar

Tab 6. Frivilliga upplysningar, internt upparbetade immateriella tillgångar - bransch 
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kapitalvaror där det går att uttyda att inga företag upplyser om denna. Ytterligare iakttagelser i 
tabell 6 är att IAS 38 p. 57 ej förekommer med en högre frekvens jämfört med IAS 38 p. 21.  

4.4.2 Upplysningar kostnadsförande företag 
Tabell 7 visar en genomgång av kostnadsförande företag som frivilligt utger upplysningar om 
varför bolagen inte anser sig kunna genomföra en aktivering av utgifter tillhörande 
utvecklingsfasen. Företag inom konsumtion- och teknologibranschen är unika i det avseendet 
att samtliga europeiska korsnoterade företag ej återger någon information avseende IAS 38 p. 
21 samt IAS 38 p. 57. Företag inom teknologibranschen återger heller inga orsaker till varför 
utgifterna belastar resultatrapporten istället för möjligheten att erkännas i rapporten över 
finansiell ställning.   
 
Erkännandekriterierna i IAS 38 p. 21 anses av branscherna vara den punkt som har störst 
betydelse till varför de europeiska korsnoterade företagen inte bedömer sig kunna aktivera 
utvecklingsutgifterna. Däremot är det inom konsumtions- respektive teknologibranschen brist 
på information om IAS 38 p. 21. Tabell 7 visar även att IAS 38 p. 57 endast tillämpas av 
basindustrin. Företag inom basindustribranschen väljer i sina årsrapporter att dela upp 
rekvisiten i punkten och säger sig därefter ha gjort en samlad bedömning av samtliga rekvisit i 
IAS 38 p. 57. Den samlade bedömningen ledde till att utgifter kostnadsfördes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplysningar avseende orsak till kostnadsföring varierar mellan branscherna, då bland annat 
företag inom teknologi- och basindustribranschen inte lämnar någon information 
överhuvudtaget kring detta (tab. 7). Företag inom sjukvårdsbranschen särskiljer sig eftersom 
samtliga europeiska korsnoterade företag beskriver orsak för genomförd bedömning. Figur 9 
illustrerar orsakerna till kostnadsföring i förhållande till branschtillhörighet. Ur 
observationerna har tre orsaker uttyds. Sannolika ekonomiska fördelar är den orsak som 
förekommer flest gånger och samtliga observationer är förekommande inom 
sjukvårdsbranschen. Det beror på att företagen ej kan uppskatta om 
registreringsmyndigheterna kommer att tilldela dem ett myndighetsgodkännande. Situationen 
anses därmed ha en inneboende risk och osäkerhet. En annan orsak till kostnadsföring är att 
företagen, inom finansiering- och konsumtionsproduktbranschen istället väljer att outsourca 
före insourcing. Detta ger en förklaring till konsumtionsbranschens nollvärden på IAS 38 p. 
21 respektive IAS 38 p. 57, enligt tabell 7. Den sista orsaken är att företaget, inom 
finansieringsbranschen, ej väljer att aktivera hänförliga utvecklingsutgifter förrän ett 
kommersiellt bruk av produkter och processer.  
 

Bransch Orsak IAS 38 p. 21 IAS 38 p. 57
Basindustri 0,00% 100,00% 100,00%

Finansiering 66,67% 66,67% 0,00%

Konsumtionsprodukter 25,00% 0,00% 0,00%

Sjukvård 100,00% 100,00% 0,00%

Teknologi 0,00% 0,00% 0,00%

Frivilliga upplysningar

Tab 7. Frivilliga upplysningar kostnadsförande företag - bransch. 
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4.5 Redovisning utefter nationstillhörighet 
I tabell 2 (se avsnitt 4.1) framgår det att oberoende av tillhörande nationskluster föreligger en 
övervägande del av företag som kapitaliserar sina utgifter tillhörande utvecklingsfasen. 
Nationskluret germanic är det enda klustret som påvisar en majoritet av andelen 
kostnadsförande företag i förhållande till nationsklustren. I nationsklustret nordic visar sig den 
kapitaliserande andelen vara mer än det dubbla jämfört med den kostnadsförande andelen. 
Liknande förhållande gäller även för nationsklustret anglo. Däremot ser det annorlunda ut för 
nationsklustret more developed latin eftersom nationsklustret nästintill har en jämn fördelning 
(3 kapitaliserande företag och 2 kostnadsförande företag).  

4.5.1 Upplysningar – kapitaliserade företag 

4.5.1.1 Obligatoriska upplysningar 
I tabell 8 visas upplysningar enligt IAS 38 p. 118 utifrån nationsklustertillhörighet. IAS 38 p. 
118a-b är förekommande i årsrapporterna hos de europeiska korsnoterade företagen, 
oberoende av nationsklustertillhörighet. Av tabellen framgår det att punkterna a-c är av större 
betydelse eftersom upplysningar om dessa lämnas av företag inom samtliga nationskluster, 
dock i varierande omfattning. Resterande punkter i IAS 38 p. 118, det vill säga d till evii 
påvisar ett mer varierat resultat. Nationsklustret germanic särskiljer sig i det avseendet att 
upplysningar enligt IAS 38 p. 118d-eviii ej uppges. Upplysningar om IAS 38 p. 118evii 
lämnas inte, oberoende av nationsklustertillhörighet. Nationsklustret anglo varierar sig i IAS 
38 p. 118c-evii, då andelen upplysningar uppgår mellan 45,45 till 63,64 procent för dessa 
punkter. Ur nationsklustret anglo går det även att uttyda att IAS 38 p. 118eii och p. 188eiv 
understiger, till skillnad från övriga upplysningar, hälften av den totala andelen observationer 
ur nationsklustret anglo. 
 
Nationsklustret more developed latin uppvisar att punkterna d, ei och eiii i IAS 38 p. 118 är 
förekommande med 66,67 procent medan övriga punkter (exklusive a och b) uppgår till 33,33 
procent. Nordic är det nationskluster där framförda upplysningar i IAS 38 p.118 är minst 
förekommande, då punkterna c, ei till evii endast uppgår till en fjärdedel av observerade 
europeiska korsnoterade företag tillhörande nationsklustret. Nordic lämnar dock fler 
upplysningar hänförliga till IAS 38 p. 118d, då de påvisar en andel på 50 procent.   
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Fig 9. Förhållandet mellan orsak till kostnadsföring och branschtillhörighet.  
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4.5.1.2 Frivilliga upplysningar  
Tabell 9 visar hur de europeiska korsnoterade företagen frivilligt väljer att uppvisa hur de 
bedömer sig kunna aktivera utgifter hänförliga till utvecklingsfasen, givet att detta ses utifrån 
IAS 38 p. 21 och p. 57. Företag inom varje nationskluster väljer att utlämna upplysningar 
enligt IAS 38 p. 21 och dess värden överstiger 50 procent. Nationsklustret anglo är det kluster 
med lägst grad av upplysningar hänförliga till IAS 38 p. 21 (63,64 %) jämfört med övriga 
nationskluster. Tätt därpå följer nationsklustret nordic med ett värde på 75 procent. Germanic 
och more developed latin är unika i det avseendet att samtliga europeiska korsnoterade företag 
gör gällande för IAS 38 p. 21. Nationsklustret more developed latin särskiljer sig desto mer då 
nationsklustret påvisar att samtliga företag även väljer att upplysa om IAS 38 p. 57. 
Hänvisning till denna punkt är ur nationsklustret germanic inget önskvärt att informera om då 
inga företag inom nationsklustret väljer att upplysa om IAS 38 p. 57 (0 %). Nationsklustren 
anglo och nordic har en lägre grad av benägenhet att upplysa om IAS 38 p. 57 då dessa 
uppgår till 27,27 procent (anglo) och 37,50 procent (nordic). De två angivna nationsklustren 
påvisar även att IAS 38 p. 57 är av lägre betydelse jämfört med IAS 38 p. 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2 Upplysningar – kostnadsförande företag 
Tabell 10 visar frivilliga upplysningar som kostnadsförande europeiska korsnoterade företag 
uppger i förhållande till nationsklustertillhörighet. Redovisade och rapporterade upplysningar 
enligt IAS 38 p. 57 är väldigt låg, då endast nationsklustret germanic uppger information om 
denna och andelen uppgår till 20 procent. IAS 38 p. 21 är av större betydelse jämfört med IAS 
38 p. 57 eftersom fler företag återger information om IAS 38 p. 21. Däremot är det inga 
europeiska korsnoterade företag inom nationsklustret more developed latin som väljer att 
framföra uppgifter om IAS 38 p. 21. More developed latin visar dock att 50 procent av 
observerade företag anger orsak till varför de inte aktiverar utvecklingskostnader, denna orsak 
är hänförlig till outsourcing istället för insourcing.  
 
 
 
 
 
 

Nationskluster a b c d e:i e:ii e:iii e:iv e:v e:vi e:vii e:viii
More developed Latin 100,00% 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 33,33% 66,67% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00%

Germanic 100,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anglo 100,00% 100,00% 54,55% 63,64% 54,55% 45,45% 54,55% 45,45% 54,55% 54,55% 54,55% 0,00%
Nordic 100,00% 100,00% 25,00% 50,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

Obligatroiska upplysningar enligt IAS 38 p. 118

Tab 8. Obligatoriska upplysningar enligt IAS 38 p. 118 – nation.

Nationskluster IAS 38 p. 21 IAS 38 p. 57
More developed Latin 100,00% 100,00%

Germanic 100,00% 0,00%
Anglo 63,64% 27,27%
Nordic 75,00% 37,50%

Frivilliga upplysningar

Tab 9. Frivilliga upplysningar, internt upparbetade immateriella tillgångar – nation.
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I tabell 10 framgår det att nationsklustren anglo och nordic uppgår till samma procentuella 
andelar inom samtliga frivilliga upplysningar. I figur 9 (se avsnitt 4.3.2) illustreras orsaker till 
kostnadsföring. 

4.5.3 Sekretess kontra transparens och konservatism kontra optimism 
De europeiska korsnoterade företagen har enligt tabell 11 varierande nivåer av transparens 
kontra sekretess samt optimism kontra konservatism. Tabellen visar att det föreligger 
variation inom optimism kontra konservatism, då beräknade värden sträcker sig från 0,29 
(Germanic) till 0,73 (Nordic). Germanic är även det enda nationskluster som har ett beräknat 
värde understigande 0,5.  
 
Transparens kontra sekretess visar en något jämnare fördelning sinsemellan nationskluster då 
framtagna värdena sträcker sig från 0,38 (Germanic) till 0,53 (more developed latin). 
Nationsklustret germnaic visar sig även ha ett lägre värde jämfört med resterande 
nationskluster. Bilaga 5 innehåller underlag för framberäknade värden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationskluster Orsak IAS 38 p. 21 IAS 38 p. 57
More developed Latin 50,00% 0,00% 0,00%
Germanic 20,00% 40,00% 20,00%
Anglo 66,67% 66,67% 0,00%
Nordic 66,67% 66,67% 0,00%

Frivilliga upplysningar

Tab 10. Frivilliga upplysningar kostnadsförande företag – nation.  

TRANSPARENS& 
SEKRETESS

OPTIMISM & 
KONSERVATISM

MORE DEVELOPED LATIN 0,53 0,60
ANGLO 0,49 0,65
GERMANIC 0,38 0,29
NORDIC 0,51 0,73

Tab 11. Transparens kontra sekretess samt optimism kontra konservatism.  
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5 ANALYS 

5.1 Forsknings- eller utvecklingsfas? 
Undersökningen visar att 60 procent av de undersökta korsnoterade företagen, (fig. 6) 
bedömer sig uppfylla rekvisiten i IAS 38 p. 57 och därmed aktiveras utgifterna i rapporten 
över finansiell ställning. Vid en granskning av fördelningen går det att uttyda att 
kapitaliserade europeiska korsnoterade företag lyckas undgå den problematik som Sacui & 
Sala (2012, s. 799) och Yallwe & Buscemi (2014, s. 23) benämner, att det är problematiskt att 
uppskatta om en identifierad tillgång kan generera framtida ekonomiska fördelar för en 
affärsenhet. Författarnas resonemang bekräftas i studiens empiri då 40 procent av undersökta 
europeiska korsnoterade företag vid sin bedömning av dessa tillgångar, inte anser sig kunna 
uppfylla utvecklingsfasens uppställda rekvisit i IAS 38 p. 57. Det i sig innebär att IASB 
lyckas upprätthålla målsättningen, att försöka undvika erkännandet av olämpliga tillgångar i 
rapporten över finansiell ställning (Bonham et al. 2008, s. 889).  
 
Studiens resultat visar att de europeiska korsnoterade företagens börsvärde har inverkan på 
huruvida företagens utgifter för interna projekt anses tillhöra forsknings- eller 
utvecklingsfasen (fig. 6). Europeiska korsnoterade företag på NYSE och NASDAQ indikerar 
att ju större bolagets börsvärde är, desto större sannolikhet är det att en aktivering av 
utgifterna sker i rapporten över finansiell ställning. Sambandet mellan börsvärdet och 
sannolikheten att ha utgifter i utvecklingsfasen är negativt. Mid-Cap bolagen visar en jämn 
fördelning, då fördelningen är tudelad och uppgår till 50 procent. Det kan innebära att 
kapitaliserande företag har ett mer informativt börsvärde jämfört med kostnadsförande 
företag, då företagsledare genom kapitalisering på ett bättre sätt kan kommunicera lyckade 
såsom misslyckade investeringar i FoU till aktieinvesterarna (Oswald och Zarowin 2007, s. 
703). Kapitalisering bör därmed vara av större betydelse för europeiska korsnoterade företag 
vars börsvärde är högre. Investerare kommer även uppleva kapitaliserande företag som mer 
attraktiva, vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på börsvärdet (Lev och Sougiannis 1996, s. 
134). Ovanstående resonemang i kombination med resultatet från empirin tyder på att de 
europeiska korsnoterade företagen tillhörande Large-Cap har ett mer informativt börsvärde 
jämfört med Mid- och Small-Cap, givet att det endast handlar om appliceringen av IAS 38 p. 
57, allt annat är lika. Förhållandet kommer till slut, enligt Lev och Sougiannis (1996, s. 134), 
leda till att investerare kommer ha högre benägenhet att vilja investera sitt kapital i 
kapitaliserande företag, vilket gynnar Large-Cap företagen.  
 
Oberoende av bransch- respektive nationsklustertillhörighet antyder resultatet i figur 6 att 
börsvärdet för de europeiska korsnoterade företagen kan influera redovisningen och 
rapporteringen. Organisationer kommer bli alltmer harmoniserade, eftersom organisationer 
enligt DiMaggio och Powell (1983, s. 149) tenderar att kopiera framgångsrika koncept för att 
erhålla och förbättra legitimeten. Aktiveringen av utgifterna i utvecklingsfasen kan uppfattas 
som ett gynnande koncept eftersom börsvärdet påverkas positivt. Å andra sidan anser en del 
av de europeiska korsnoterade företagen att investeringar i innovationer är förenligt med en 
hög osäkerhet. Mimetisk isomorfism förklarar att organisationer, vid osäkra situationer väljer 
att imitera andra organisationer (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 79-80). Förhållandet skulle 
kunna innebära att aktiveringen av utgifterna i rapporten över finansiell ställning blir en 
legitim handling för företag tillhörande Large-Cap, motsatsvis tolkning för Small-Cap 
företagen. En aktivering kan, enligt legitimitetsteorin, ses som ett verktyg för att inge trygghet 
i den bemärkelsen att de europeiska korsnoterade företagen blir alltmer transparanta gentemot 
externa aktörer (Bebbington, Larrinaga-Gonzalez och Moneva-Abadia 2008, s. 372).   
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Aktiveringen av utgifterna kan uppfattas som en legitim handling, trots det uppvisar resultatet 
att det finns europeiska korsnoterade företag som inte bedömer sig kunna aktivera utgifterna. 
Detta indikerar på intrycket av att ha ett informativt börsvärde och den positiva effekten på 
börsvärdet inte är av allt för stor betydelse, utan andra faktorer spelar även in. De europeiska 
korsnoterade företagen uppger i årsrapporterna att de vid bedömning huruvida de kan aktivera 
utgifterna bygger sina uppskattningar och antaganden på historiska erfarenheter och övriga 
faktorer, som anses vara sannolika samt troliga vid bedömningstillfället. Bedömningar är 
subjektiva och kan variera från person, organisation samt bransch. Det sistnämnda kan vara 
förklaringen till varför det ej föreligger enhetlig syn på appliceringen av IAS 38 p. 57. En mer 
försiktig värdering, kostnadsföring, kan därigenom även ses som en legitim handling.  

5.1.1 Forskning- och utvecklingsfas i förhållande till branscher 
Redovisning utifrån branschtillhörighet illustrerar att det inom och mellan branscher inte finns 
en enhetlig syn på huruvida företag anser sig ha utgifter i forsknings- eller i utvecklingsfasen 
(fig. 7). Enhetlighet föreligger dock inom tjänste- samt kapitalvarubranschen, då 100 procent 
lyckas uppfylla IAS 38 p. 57. Figur 7 uppvisar inte enhetlighet, men den lyckas däremot 
bevisa att europeiska korsnoterade företag inom vissa branscher har en högre benägenhet att 
bedöma sig ha utgifter hänförliga till utvecklingsfasen. Resultatet i figur 7 illustrerar även att 
vissa europeiska korsnoterade företag inom respektive bransch bedömer att nedlagda resurser 
och gjorda investeringar har en större sannolikhet till ett framtida inflöde av ekonomiska 
fördelar. Det innebär att europeiska korsnoterade företag vars bedömning utmynnar till 
upptagandet av internt upparbetade immateriella tillgångar anser i enlighet med Lev, Sarath & 
Sougiannis (2005, s. 981), att osäkerheten avseende investeringens framtida ekonomiska 
fördelar är hanterbar och acceptabel. Det innebär även att europeiska korsnoterade företag 
som kostnadsför sina nedlagda utgifter eftersom investeringarna uppfattas som om att vara 
riskfyllda, bekräftar Sacui och Sal (2012, ss. 798-800) tes.  
 
Benägenheten att aktivera utgifter i utvecklingsfasen i rapporten över finansiell ställning är 
för företag inom branscherna basindustri (75%), därefter teknologi (70%) och finansiering 
(66,66%). I motsats är benägenheten som lägst inom konsumtionsprodukt- (33,33%) och 
sjukvårdsbranschen (44,44%). Den lägre benägenheten inom konsumtionsproduktbranschen 
kan ses utifrån branschens karaktärsdrag, där det inom branschen påpekas att de europeiska 
korsnoterade företagen har uppmärksammat ett förändrat köpbeteende hos konsumenterna. 
Digitala plattformar har blivit vitala inslag för konsumenterna vid deras konsumtion, dessa 
teknologiska förändringar kan uppfattas av företagen som att vara förenliga med hög 
osäkerhet. Det förändrade köp- och konsumtionsbeteendets inverkan på företag inom 
branschen kan förklaras med hjälp av tvingande isomorfism inom institutionell teori. 
Omgivningens påtryckningar innebär att organisationer måste interagera med sin omgivning 
för att kunna överleva (Broadbent, Jacobs & Laughlin 2001, s. 508; Zucker 1987, s. 446). 
Integrationen sker i samband med förändrat köp- och konsumtionsbeteendet. De informella 
påtryckningarna kommer från branschens tyngsta aktörer, nämligen kunderna.  
 
Empirin utpekar att ett flertal andra branscher är utsatta för snarlika informella påtryckningar. 
De informella påtryckningarna är även förekommande för företag inom tjänste-, finansierings-
, kapitalvaru- och basindustribranschen. Resultatet visar att europeiska korsnoterade företag 
inom angivna branscher har blivit alltmer beroende av teknologiska lösningar i takt med 
samhällets förändrade teknologiska infrastruktur. Likväl att det inom både kapitalvaru- och 
basindustribranscherna påvisas att påtryckningar hänförliga till reducerad miljöpåverkan är 
förekommande inom branschen. Företagen beskriver sina investeringar i innovationer för 
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teknologiska lösningar som att vara riktade mer mot intern användning. Det uppvisas bland 
annat att de europeiska korsnoterade företagen har incitament för att gjorda respektive 
kommande investeringar åstadkoms för att uppfylla kostnadsbesparingsstrategier. De 
europeiska korsnoterade företagen utgår från att kapitalsatsningar ska leda till 
stordriftsfördelar, vilket i sig bidrar till förbättrade marginalkostnader och lägre 
produktionskostnader. Incitament likt dessa är enligt Cohen (2005, ss. 29-31) karaktäristiska 
faktorer till varför bolag väljer att investera i immateriella tillgångar. Författaren menar likväl 
att effekten av investeringar i immateriella tillgångar kan leda till nästintill obefintliga 
kostnader per producerad enhet.  
 
Framtida ekonomiska fördelar kan enligt Nastase och Ciupitu (2015, s. 178) tillfalla företag i 
form av kostnadsbesparingar. Därmed är det naturligt för företagen att genomföra 
investeringar, i det avseendet att det i framtiden kan bidra till förverkligandet av uppsatt 
kostnadsbesparingsstrategi. Resonemangen kan förklara varför företag inom basindustri-, 
kapitalvaru-, finansierings- och tjänstebranscherna har högre benägenhet att aktivera utgifter 
för interna projekt i utvecklingsfasen jämfört med konsumtionsproduktsbranschen. 
Ovanstående resonemang kan även förklaras med hjälp av legitimitetsteorin, då erkännandet 
av utgifter för interna projekt i rapporten över finansiell ställning kan uppfattas, av 
omgivningen, som att vara en mer legitim handling inom vissa branscher. Det förekommer 
främst inom de branscher där majoriteten av företagen aktiverar sina utgifter för interna 
projekt. Samtidigt bekräftas iakttagelsen av Deegan och Unerman (2011, s. 323) då författarna 
beskriver att organisationer kontinuerligt söker sig till aktiviteter som uppfattas som legitima. 
Organisationer vill även signalera till externa aktörer, att de arbetar på ett idealiskt och 
regelrätt sätt. Aktiveringen av utgifter för interna projekt i utvecklingsfasen kan för företagen 
inom branscherna vara ett förhållningssätt för att upprätthålla det sociala kontraktet.   
 
Företag inom teknologibranschen visar en högre benägenhet för att ha interna projekt i 
utvecklingsfasen. Branschens karaktäriserade drag indikerar att branschen i sig är förenlig 
med snabba teknologiska förändringar och att produkterna inom branschen uppmärksammas 
ha kort livstid samtidigt som konsumenterna har ett skiftande beteende och behov. Faktorer 
likt dessa kan påverka företagsledningens förmåga att bedöma huruvida investeringar i interna 
projekt kan bidra till erhållandet av ekonomiska fördelar. Däremot innebär resultatet, trots 
branschens karismatiska kännetecken, att europeiska korsnoterade företag inom 
teknologibranschen lyckas motbevisa det som Sacui & Sala (2012, s. 799) beskrev som 
problematiskt, nämligen att bedöma nyttjandet av ekonomiska fördelar.  
 
Sjukvård- och teknologibranschen är snarlika i det avseendet att företag inom bägge branscher 
beskriver att investeringar i produkter, där det krävs forskning samt utveckling, är resurs- och 
kapitalkrävande. Samtidigt som branscherna även benämner att investeringar i FoU är en 
nödvändighet för framtida överlevnad. Investeringarna är förenliga med hög risk och 
osäkerhet då det inte finns någon garanti för att nedlagda resurser utmynnar i avkastning till 
de europeiska korsnoterade företagen. Företagen upplyser även att investeringsprocessen för 
framtagandet av nya produkter är lång. GSK benämner att det kan ta upp till 17 år fram till 
kommersiell lansering, medan AstraZeneca beskriver tidsåtgången till att vara mellan tio till 
15 år. Likaså att potentiella produktkandidater när som helst kan ta en negativ vändning vilket 
skulle innebära att den förväntade framtida utdelningen uteblir. Det europeiska korsnoterade 
företaget Galapagos framlägger argumentationen att det för företagets beslutfattare är 
omöjligt att prognostisera om en produktkandidat blir lyckosam eller inte. Det samma gäller 
framtagningskostnaden för en produktkandidat. Iakttagelser likt denna indikerar att 
investeringsprocessen för företag inom sjukvårdsbranschen är förenlig med hög osäkerhet. 
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Detsamma gäller för teknologibranschen, men företagen inom sjukvårdsbranschen är 
tydligare med att framföra osäkerheten. Iakttagelsen bekräftar Lev (2001, ss. 37-39) 
argumentation där investeringsprocessen har en underliggande risk, nämligen osäkerheten att 
erhålla framtida ekonomiska fördelar. Novo nordisk A/S och GSK framlägger resonemanget 
att sannolikheten för att en produktkandidat ska bli kommersiell är 10 till 30 procent, vilket 
anses som lågt. Novo nordisk A/S framlägger att osäkerheten reduceras i samband med 
tidsåtgången i innovationsprocessen. Iakttagelsen bekräftar det negativa sambandet som 
föreligger mellan osäkerhet och tidsåtgång i innovationsprocessen (fig. 5) (Lev 2001, s. 41; 
Sacui & Sala 2012, s. 798; Wyatt 2005, s. 970). Osäkerheten sjunker ju längre skriden 
innovationsprocessen är, därmed är det troligare att en innovation kan inbringa ekonomiska 
fördelar åt företaget i slutet av innovationsprocessen. Novo nordisk A/S framför dock ett nytt 
paradigm som indikerar på att osäkerheten inte kan bli noll. Det är ett tecken på att de 
europeiska korsnoterade företagen inom sjukvårdsbranschen aldrig kan frångå osäkerheten 
oavsett vart en produktkandidat befinner sig i innovationsprocessen. 
 
Företag inom teknologibranschen visar att det negativa sambandet mellan tidsåtgång och 
osäkerhet (Lev 2001, s. 41; Sacui & Sala 2012, s. 798; Wyatt 2005, s. 970) ej är lika starkt på 
grund av produkternas korta livslängd, höga investeringskostnader samt prispress vilket leder 
till lägre vinstmarginaler. Aixtron benämnde situationen som status quo, vilket försvårar 
genomförandet av nödvändiga investeringar. Lev (2001, s. 14) framför resonemanget att 
investeringar är nödvändigt för att inte bli utkonkurrerade av konkurrenterna inom branschen. 
Förhållandet bekräftar Sacui och Sala (2012, s. 798) tes att lutningen av det negativa 
sambandet ser olika ut beroende på branschtillhörighet. Benägenheten att erkänna det interna 
projektets utgifter är 70 procent hos de europeiska korsnoterade företagen inom 
teknologibranschen. Den höga benägenheten kan förklaras av Lev och Sougiannis (1996, s. 
134) som menar att kapitaliseringen har en positiv effekt på börsvärdet och aktieinvesterare är 
mer villiga att investera sitt kapital i kapitaliserade företag. Kothari, Laguerre och Leone 
(2002, s. 358) menar att företag tenderar att finansiera sina investeringar med hjälp av eget 
kapital. Inom teknologibranschen kan europeiska korsnoterade företag, genom en aktivering, 
bidra till att de i större utsträckning erhåller det kapital som behövs för investeringar från 
investerare på grund av den positiva effekten på börsvärdet. Företag inom teknologibranschen 
visar därmed att de kan undgå Bonham et al. (2008, s. 893) förklarade problematik om att 
företag inom verksamhetsområden såsom dataprogram och media skulle ha svårighet att 
kunna aktivera utgifter för interna projekt hänförliga till utvecklingsfasen. Studiens resultat 
visar även att sju av elva europeiska korsnoterade företag inom teknologibranschen aktiverar 
sina utgifter i rapporten över finansiell ställning.  
 
Företagen inom sjukvårdsbranschen utmärker sig då de bekräftar Bonham et al (2008, ss. 891-
892) resonemang att det är svårt att veta när utvecklingsfasen tar vid i ett projekt. 
AstraZenecas framförda beskrivningar av fasindelningen ger indikationer på att företaget 
redan i fas ett, och ännu mer i fas två och tre, befinner sig i utvecklingsfasen enligt IAS 38 p. 
59 samt att den begreppsmässiga definitionen av utveckling uppfylls enligt Bonham et al. 
(2008, s. 889). Företagets beskrivna faser innefattar en applicering av tidigare 
forskningsresultat, då produktkandidater bland annat prövas på mänskliga individer. 
Observationen innebär att det inom AstraZeneca sker en överlappning mellan forsknings- och 
utvecklingsfasen avseende produktkandidaterna eftersom företaget lyckas uppfylla den 
begreppsmässiga definitionen av utveckling men inte uppställda rekvisit i IAS 38 p. 57 (se 
avsnitt 5.4.2.1). Iakttagelsen kan ses ur ett större perspektiv, nämligen inom branschen i sig, 
eftersom ett flertal av de korsnoterade europeiska företagen inom denna bransch har liknande 
fas-beskrivningar. 
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Det europeiska korsnoterade företaget, FCA Group, inom kapitalvarubranschen beskriver att 
marknaden kännetecknas av att ha hög cyklisk efterfrågan på utbjudna produkter. 
Marknadsosäkerheten skulle enligt Ciftci och Darrough (2015, s. 96) påverka 
företagsledningens möjlighet att uppskatta sannolikheten för erhållande av framtida 
ekonomiska fördelar. Resultatet i studien påvisar det motsatta, eftersom företaget trots hög 
marknadsosäkerhet ändå anser sig kunna aktivera det interna projektets utgifter i rapporten 
över finansiell ställning. Marknadsosäkerhet kan därmed ses som en faktor av lägre betydelse, 
givet att observationen endast behandlar europeiska korsnoterade företag inom 
kapitalvarubranschen.  
 
Studiens resultat illustrerar att de europeiska korsnoterade företagen har olika 
investeringsincitament, men att incitamenten ändå utmynnar till förbrukningen av kapital- och 
arbetskraftsresurser gällande internt upparbetade immateriella tillgångar.  
Investeringsincitamentens skiljaktigheter grundar sig i att motverka de gemensamma 
karaktärsdragen hög konkurrens, prispress och låga vinstmarginaler. Oberoende av incitament 
samt branschtillhörighet är investeringar värdeadderande för de europeiska korsnoterade 
företagen. Upptäckten bekräftar Wyatt och Abernethy (2008, s. 96) argument då 
förhoppningen är att företagen ska erhålla långsiktiga framtida ekonomiska fördelar, det vill 
säga att investeringarna uppfattas som om att vara värdeadderade.  

5.2 Slag av internt upparbetade immateriella tillgångar 
De europeiska korsnoterade företagen har utifrån studiens resultat varierande syn på vilken 
typ av slag de internt upparbetade immateriella tillgångarna tillhör (fig. 8 och tab. 3). Trots 
rådande variation indikerar studiens resultat på att programvaror är den typ av internt 
upparbetade immateriella tillgång som är av störst betydelse för de europeiska korsnoterade 
företagen. I studien är programvaror det vanligaste slaget (75%), vilket utifrån Wyatt och 
Abernethy (2008, s. 96) resonemang innebär att företagsledningarnas strategiska 
beslutfattande avseende immateriella tillgångar. Vilket kan tolkas som att programvaror 
utgörs vara en del av företagsledningens strategi. Programvaror är det slag som är 
förekommande inom nästan samtliga branscher, undantaget är kapitalvarubranschen där 
internt upparbetade immateriella tillgångar anses som att tillhöra slaget utvecklingskostnader 
– internt upparbetade. Slaget teknologiska tillgångar är endast förekommande inom 
teknologibranschen, samtidigt som branschen även påvisar sig ha en kraftig spridning 
huruvida internt upparbetade immateriella tillgångar ska aktiveras i rapporten över finansiell 
ställning. Inom teknologibranschen är slagen teknologiska tillgångar (8,33%) och 
utvecklingskostnader – internt upparbetade (4,17%) även förekommande, dock är 
programvaror (16,67%) det dominerade alternativet.  
 
Företag är måna om att beskriva att erkända programvaror har olika användningsområden, det 
vill säga antigen internt eller externt bruk. Programvaror för externt bruk är den dominerade 
typen av programvaror (56%). Det förekommer dock att europeiska korsnoterade företag 
benämner sig inneha både programvaror för internt och externt bruk. De europeiska 
korsnoterade företagens uppdelning kan förklaras med att de är börsnoterade på NYSE och 
NASDAQ, där FASB är förespråkad normgivare, samt att företagen upprättar sina finansiella 
rapporter enligt IFRS. Likaså att FASB tillåter ett erkännande av programvaror för internt 
bruk (ASC 350-40-05). 
 
Slaget utvecklingskostnader – internt upparbetade, är det enda slag där europeiska 
korsnoterade företag tydligt visar vad som avses vara internt upparbetade immateriella 
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tillgångar. Övriga slag sammanför internt upparbetade immateriella tillgångar tillsammans 
med andra typer av immateriella tillgångar. Det tydligaste exemplet är att redovisningen av 
internt upparbetade immateriella tillgångar sker inom slaget övriga immateriella tillgångar. 
Det indikerar att de finansiella rapporternas användbarhet och lättbegriplighet (IASB 
föreställningsram 2010, p. 24-25) inte är av större vikt gällande internt upparbetade 
immateriella tillgångar. Dessutom motarbetas den kvalitativa egenskapen jämförbarhet. 
Jämförbarhet innebär att användarna av de finansiella rapporterna ska kunna få ta del av en 
jämförbar information (IASB föreställningsram 2010, p. 39-42). Svårigheten blir, för externa 
användare, att dels uppskatta vad som avser internt upparbetade immateriella tillgångar och 
dels erhålla information som är jämförbar gentemot andra företag. Resultatet visar att det 
endast är europeiska korsnoterade företag som klassificerar tillgången inom slaget 
utvecklingskostnader – internt upparbetade, som den kvalitativa egenskapen jämförbarhet 
upprätthålls. Följden innebär även svårigheten att kunna jämföra hur de europeiska 
korsnoterade företagen förhåller sig gentemot de amerikanska företag som följer US. GAAP. 
Den bristande jämförbarheten kan försvaras med att IASB menar att jämförbarhet inte ska 
tolkas som likformighet (IASB föreställningsram 2010 p. 41).  

5.3 Nyttjandeperiod 
Det har tidigare i studien uppmärksammats att det föreligger osäkerhet huruvida en internt 
upparbetade immateriell tillgång kan generera framtida ekonomiska fördelar åt en affärsenhet 
(se avsnitt 5.1). Studiens resultat påvisar att utgifter hänförliga till utvecklingsfasen har 
varierande nyttjandeperiod (Tab. 4) då de europeiska korsnoterade företagen anser sig ha 
olika uppfattningar om förväntade framtida nettoinbetalningar (Bonham et al. 2008, s. 906). 
Studiens empiriska resultat visar att samtliga observationer gör likvärdiga bedömningar 
avseende bestämbar nyttjandeperiod, vilket bekräftar Doupnik och Perera (2015, s. 138) 
resonemang om att internt upparbetade immateriella tillgångar har begränsad nyttjandeperiod. 
Trots delade meningar om nyttjandeperiod är de europeiska korsnoterade företagen överens 
om att systematiska värdeförändringar sker med hjälp av linjäravskrivningsmetod.  
 
Av tabell 4 framgår det att spridningen och variationen av nyttjandeperiod är lägre för slag av 
internt upparbetade immateriella tillgångar jämfört med en fördelning utifrån 
branschtillhörighet. Den mest förekommande nyttjandeperioden är tre till fem år och tillhör 
slaget programvaror (tio observationer). Därefter anser företagen att nyttjandeperioden tre till 
åtta år är en lämplig nyttjandeperiod för erkända programvaror (fyra observationer). De 
europeiska korsnoterade företagen, vars erkännande sker i form av programvaror visar 
tendenser för mimetisk isomorfism, då företagen använder sig av ett uttalat svar i osäkra 
situationer istället för att komma med egna lösningar (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 79-80). 
Imitationen och de uttalade svaren visar sig i form av att ha en nyttjandeperiod på tre till fem 
år då perioden förekommer flest antal gånger. Tidigare har det även visats sig vara 
komplicerat för företag att överhuvudtaget kunna inbringa framtida ekonomiska fördelar för 
internt upparbetade immateriella tillgångar (se avsnitt 5.1). Kombinationen av parametrarna 
ger förståelse till den höga andelen företag som vid slaget programvaror bedömer sig ha en 
nyttjandeperiod på tre till fem år. Liknande analys går att applicera för slaget programvaror 
vars nyttjandeperiod är tre till åtta år. Oberoende om bedömningen av nyttjandeperioden sker 
medvetet eller omedvetet hos företagsledarna, bidrar det enligt DiMaggio och Powell (1983, 
s. 151) till erhållande av legitimitet.  
 
Slagen teknologiska tillgångar, utvecklingskostnader-internt upparbetade och övriga 
immateriella tillgångar i tabell 4 uppvisar sig ha en lång ekonomisk livslängd på erkända 
internt upparbetade immateriella tillgångar. Inom angivna slag förekommer det observationer 
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vars nyttjandeperiod är sju till tio år. Denna observation förekommer inte för slaget 
programvaror. Iakttagelsen indikerar att de europeiska korsnoterade företagen genomför, i 
likhet med Gray (1988, s. 10) uttalande, en mer optimistisk bedömning av nyttjandeperiod 
och därmed har förtagen en mer optimistisk inställning till framtida händelser. I motsats 
påvisar företagen som redovisar slaget programvaror sig som att vara aningen mer 
konservativa då nyttjandeperioderna är lägre jämfört med företag som redovisar studiens 
övriga identifierade slag. Observationen bekräftar Gray (1988, s. 8) resonemang då studien 
antyder att de europeiska korsnoterade företagen är mer försiktiga vid sin bedömning av 
framtida händelser. Det stödjer även förekomsten av mimetisk isomorfism, beskrivs av 
DiMaggio och Powell (1983, s. 151) samt Eriksson-Zetterqvist (2009, s. 79-80), inom slaget 
programvaror.  
 
Nyttjandeperioden är utifrån branschtillhörighet kraftigt spridd, både inom och sinsemellan 
branscherna (Tab. 4). Tydligaste exemplet på hög spridning är inom teknologibranschen där 
nästintill samtliga observerade nyttjandeperioder förekommer. Finansieringsbranschen har 
fem europeiska korsnoterade företag vars nyttjandeperiod är tre till fem år. Iakttagelsen inom 
finansieringsbranschen ger indikatorer på Eriksson-Zetterqvist (2009, ss. 79-80) resonemang 
om imiterande krafter och mimetisk isomorfism, samtidigt som observationen även ger stöd åt 
förda resonemang angående den ekonomiska livslängden inom slaget programvaror. 
Finansieringsbranschen är den bransch som har störst inverkan på det homogena synsättet 
avseende nyttjandeperioden med hänsyn till studiens resultat. Däremot säger sig företag inom 
basindustri-, kapitalvaru- och teknologibranscherna i årsrapporterna ha en nyttjandeperiod på 
sju till tio år. Teknologibranschen särskiljer sig gentemot övriga branscher, då det inom 
branschen föreligger hög spridning av företagens bedömning avseende nyttjandeperioden. 
Variationen inom teknologibranschen indikerar på att det existerar en högre grad av 
professionalism gällande nyttjandeperioden för internt upparbetade immateriella tillgångar. 
Gray (1988, s. 9) förklarar att professionalism kännetecknas av självreglering samt utövandet 
av professionella bedömningar. Professionella bedömningar visar sig i form av företagens 
uppskattning av nyttjandeperiod och utifrån empirins höga spridning. En mer homogen syn på 
nyttjandeperioden hos de europeiska korsnoterade företagen skulle i motsatts inneburit en 
lägre grad av professionalism. Finansieringsbranschen ger indikatorer på lägre grad av 
professionalism, dock går det i övriga branscher att uttyda hög grad av professionalism. 

5.4 Upplysningar 
Tidigare forskning visar att företagsledare redovisar internt upparbetade immateriella 
tillgångar olika (Jones 2011, s. 58). Bland annat har författaren konstaterat att rapporteringen 
och den finansiella redovisningen av dessa tillgångar visas, respektive värderas, olika 
beroende på hur väl företaget presterar på marknaden. Tabell 5, 6 och 7 visar att 
upplysningarna om internt upparbetade immateriella tillgångar varierar både mellan och inom 
branscher. Skillnaderna illustreras främst mellan branscherna gällande obligatoriska 
upplysningarna för företag som aktiverar sina utgifter hänförliga till utvecklingsfasen i 
rapporten över finansiell ställning, IAS 38 p. 118 (tab. 5). Olikheterna visar sig även i frivillig 
information om bedömningen av dessa tillgångar sker enligt IAS 38 p. 21 och p. 57 eller om 
ingen information lämnas (tab. 6) samt huruvida kostnadsförande företag anger information 
om och orsak till gjorda val (tab. 7). Det föreligger olika förklaringar till varför det går att 
uttyda skillnader mellan branscher i redovisningen av dessa tillgångar. Eriksson-Zetterquist 
(2009, ss. 72-73) beskriver att företags agerande och information, tenderar till att likna 
varandra givet att de verkar inom samma organisationsfält. Det kan kopplas till DiMaggio och 
Powell (1983, s. 151) som belyser att organisationer som hamnar i en ovan situation gärna 
tittar på andra aktörer som har framgångsrika koncept och att det i de flesta fall uppkommer 
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för att företag ska kunna erhålla legitimitet från dess omgivning. Bedömningsfrågor 
hänförliga till rapportering samt redovisningen av internt upparbetade immateriella tillgångar 
kan vara exempel på en ovan situation för företagsledarna.  

5.4.1 Obligatoriska upplysningar 
Mängden obligatorisk information från europeiska korsnoterade företag, hänförliga till 
egenupparbetade tillgångar, varierar mellan branscher. Obligatorisk information enligt IAS 38 
p. 118 handlar om att visa en avstämning på det redovisade värdet, både vid periodens början 
och slut, samt förändringar som skett under året. Informationen som återges i tabell 5 visar att 
den procentuella andelen av IAS 38 p. 118c-e som företag anger varierar mellan branscherna. 
 
Empirin (se avsnitt 4.4.1.1) uppvisar att samtliga europeiska korsnoterade företag i studien 
rapporterar och redovisar information hänförligt till IAS 38 p. 118a-b. Innebörden av 
observationen är att de europeiska korsnoterade företagen anser att det är av stor vikt att 
återge de internt upparbetade immateriella tillgångarnas förväntade nettoinbetalningar 
(Bonham et al. 2008, s. 906) samt förbrukningen av de framtida ekonomiska fördelarna (IAS 
38 p. 98). De europeiska korsnoterade företagens rapportering och redovisning av punkterna 
kan förklaras som en legitim handling eftersom Deegan & Unerman (2011, s. 323) menar att 
organisationer söker sig till aktiviteter som uppfattas vara legitima. Likaså att de europeiska 
korsnoterade företagen har kommit till insikt med att angivandet av punkterna, och därmed 
den transparens som medföljer, är ett verktyg för att kunna inge trygghet till dess omgivning 
(Bebbington, Larrinaga-Gonzales och Moneva-Abadia (2008, s. 372). Rapporteringen och 
redovisningen av punkterna motbevisar en av FASB:s farhågor, att gjord investering kan bidra 
till framtida fördelar för företag (ASC 730-10-05-3). De europeiska korsnoterade företagen 
som aktiverar utgifter hänförliga till utvecklingsfasen visar att de kan uppskatta den rationella 
allokeringen av den ekonomiska resursen.  
 
Företag inom tjänste- och basindustribranschen visar sig ha lägre intention att redovisa och 
rapportera information jämfört med övriga branscher, exkluderat IAS 38 p. 118a-b. Angivna 
branscher är därmed inte lika transparanta i sin rapportering och redovisning eftersom dem är 
de enda som i empirin visar på ett värde av noll procent i IAS 38 p. 118e. Företag inom 
sjukvårds- och teknologibranschen visar även en andel på 50 procent, givet att det handlar om 
upplysningar om IAS 38 p. 118e. En förklaring är att de europeiska korsnoterade företagen 
väljer att blanda samman internt upparbetade immateriella tillgångar med övriga immateriella 
tillgångar i redovisningen och rapporteringen (se avsnitt 5.2). Företagens transparens kan 
ifrågasättas, dock endast hänförligt till internt upparbetade immateriella tillgångar, eftersom 
de utifrån ett beaktande av immateriella tillgångar i sin helhet antyder på att vara transparenta. 
Företag inom basindustri-, finansierings-, sjukvårds-, tjänste- och teknologibranschen visar på 
en andel under 50 procent avseende upplysningar om avstämningen på det redovisade värdet 
(IAS 38 p. 118e). Den procentuella andelen skiljer sig mellan branscherna på samtliga 
underkategorier inom IAS 38 p. 118e. Det kan återkopplas till Eriksson-Zetterquist (2009, ss. 
72-73) resonemang, att företags agerande och information tenderar att förändras och bli 
liknande varandra inom ett organisationsfält. Observationerna illustrerar även att IAS 38 p. 
118d är av mindre betydelse att redovisa och rapportera, det vill säga i vilka poster i 
totalresultatet som eventuell avskrivning hamnar gällande internt upparbetade immateriella 
tillgångar. Även här återfinns stora procentuella skillnader mellan branscherna (0%-100%, 
tab. 5), där företag inom sjukvårds- och teknologibranschen informerar minst om IAS 38 p. 
118d, (0%, tab. 5), i förhållande till resterande branscher. 
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En övergripade iakttagelse är att ju längre fram i den alfabetiska ordningen gällande IAS 38 p. 
118 desto lägre sannolikhet är det att företagen är tydliga och transparanta i sin redovisning 
och rapportering av de internt upparbetade immateriella tillgångarna. Det vill säga att IAS 38 
p. 118a har högst procentuell andel och IAS 38 p.118 eviii har lägst procentuell andel inom 
branscherna. Däremot föreligger det mindre undantag av IAS 38 p. 118d. Årets avstämning av 
det redovisade värdet, IAS 38 p. 118e, är europeiska korsnoterade företag oavsett 
branschtillhörighet inte måna att upplysa om internt upparbetade immateriella tillgångar 
separat från andra immateriella tillgångar. Iakttagelsen uppfattas inte som att vara ovanlig då 
de europeiska korsnoterade företagen bland annat inte är villiga att upplysa om uppskrivna 
anskaffningsvärden samt ackumulerade värden för avskrivningar respektive nedskrivningar 
(IAS 38 p. 118c). Trots iakttagelsen om ett liknande mönster återfinns en procentuell skillnad 
i samtliga punkter i IAS 38 p. 118, exklusive a-b, mellan branscherna. Enligt IASB 
föreställningsram (2010, p. 12) är syftet med rapporteringen att ekonomiska beslut ska kunna 
tas baserat på tillhandahållen information. Lev och Sougiannis (1996, s. 134) för ett 
resonemang om att värderelevant information är av stor vikt för intressenter, speciellt 
investerare. Kravet innebär att de finansiella rapporterna återger information som är relevant 
och återspeglar företagens värde. Empirin påvisar att IASB:s normgivning inom området 
internt upparbetade immateriella tillgångar kan tolkas på flera olika sätt av europeiska 
korsnoterade företag. Lämnandet av upplysningar och information ser trots allt olika ut inom 
och mellan branscher. IASB anser att jämförbarhet är en av de fyra främsta egenskaperna med 
rapporteringen när standarderna ger utrymme för tolkning (IASB föreställningsram, 2010 p. 
24). Den förekommande låga transparensen kan också förklaras utifrån att marknadens 
aktörer vid aktiverade utgifter tvivlar på den offentliggjorda informationen (Oswald & 
Zarowin 2007, s. 705). Det påträffas när aktörerna misstror företagsledare på grund av att de 
misstänker resultatmanipulering, vilket innebär en negativ inverkan på börsvärdet vid 
kapitalisering. Påståendet gäller även frivilliga upplysningar vid aktivering av utgifterna (se 
avsnitt 5.4.2).  

5.4.2 Frivilliga upplysningar 
Tabell 6 och 7 uppvisar europeiska korsnoterade företags frivilliga upplysningar. Den 
kategori som omnämns flest gånger i årsrapporterna, oberoende av bransch samt att företagen 
bedömer sig ha utgifter i forsknings- eller utvecklingsfasen, är IAS 38 p. 21. Däremot 
föreligger det undantag från observationen då samtliga företag inom finansieringsbranschen, 
vars utgifter aktiveras, har lägre intention att nämna IAS 38 p. 21 i sin redovisning (Tab. 6). 
Istället visar resultatet att företag inom finansieringsbranschen inte är måna om att informera 
årsrapporternas användare om vad de har beaktat vid bedömningen av aktiverade utgifter. 
Företagen inom finansieringsbranschen visar att 83,84 procent inte utger någon skriven 
information. Undantag förekommer även för företag som inte ser sig kunna aktivera 
utgifterna, men att observationen anses istället föreligga för företagen inom konsumtions- och 
teknologibranschen (0% - tab. 7).  
 
Tabell 6 och 7 visar att redovisningen och rapportering enligt IAS 38 p. 57 sker i mindre 
omfattning, oavsett branschtillhörighet och om utgifter aktiveras eller inte, i förhållande till 
erkännandekriterierna i IAS 38 p. 21. Europeiska korsnoterade företag inom 
konsumtionsprodukt- och tjänstebranschen, är de enda branscher där samtliga observationer 
informerar om IAS 38 p. 57, givet att utgifterna aktiveras (tab. 6). För europeiska 
korsnoterade företag som inte aktiverar utgifterna i utvecklingsfasen är det endast företag 
inom basindustribranschen som upplyser om IAS 38 p. 57. Iakttagna observationer innebär att 
de europeiska korsnoterade företagen är mer måna om att upplysa att de har följt IAS 38 p. 21 
snarare än IAS 38 p. 57. Den sistnämnda punkten har till skillnad från erkännandekriterierna 
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ett direkt samband med interna projekt avseende immateriella tillgångar, medan IAS 38 p. 21 
gäller för samtliga typer av immateriella tillgångar. IAS 38 p. 57 är även mer detaljrik, då den 
innehåller fler och mer utförliga rekvisit. Bonham et al. (2008, s. 889) beskriver att orsaken 
till uppkomsten av rekvisiten är till för förhindra osäkerheten som kriterierna i IAS 38 p. 21 
har vid interna projekt. Resultatet visar att företag inom samtliga branscher informerar att 
bedömningen främst görs utefter erkännandekriterierna i IAS 38 p. 21 och det kan förklaras 
med hjälp av legitimitetsteorin. Denna antyder att organisationer vill skicka signaler till 
omgivningen och årsrapporternas externa användare att företagen redovisar och rapporterar på 
ett regelmässigt sätt (Deegan & Unerman 2011, s. 323). Det regelmässiga sättet kan tolkas 
som redovisning och rapportering enligt erkännandekriterierna, som därmed utgör den 
fundamentala delen av det sociala kontraktet. Iakttagelsen påvisar även att IAS 38 p. 57 är 
något som företagen är obligerade att följa, men att det snarare beaktas internt än att externt 
kommuniceras.  

5.4.2.1 Orsak till kostnadsföring av utgifter i utvecklingsfasen 
Resultatet av studien visar att företag, som inte aktiverar sina utgifter hänförliga till 
utvecklingsfasen, inte är måna om att informera anledning till gjord bedömning i 
årsrapporterna. Tabell 7 visar att det förekommer procentuella skillnader mellan branscherna 
som återger kategorin orsak. Det går att se att företag inom teknologi- och 
basindustribranschen inte lämnar någon förklaring (0%), medan sannolikheten stiger för 
konsumtionsproduktsbranschen (25%) och finansieringsbranschen (66,67%). Företag inom 
sjukvårdsbranschen särskiljer sig i resultatet gentemot resterande branscher, då samtliga 
företag lämnar orsaksförklaringar.  
 
Företag inom sjukvårdsbranschen anger att orsaken till kostnadsföring av utgifter är hänförligt 
till osäkerheten att erhålla framtida ekonomiska fördelar. Det innebär att företagen har svårt 
att uppfylla IAS 38 p. 21a och IAS 38 p. 57d. Iakttagelsen bekräftar Bonham et al. (2008, ss. 
890-891) resonemang att det är svårt att uppfylla samtliga rekvisit uppställda i IAS 38 p. 57. 
Författaren menar att rekvisitet IAS 38 p. 57d baseras på företagsledningens 
bedömningsförmåga om huruvida företaget anses kunna erhålla de ekonomiska fördelarna 
som tillgången förväntas generera (Bonham et al. 2008, ss. 890-891). Därmed blir det svårt 
för företagsledningen att uppfylla kravet i IAS 38 p. 57d, på grund av osäkerheten. Den 
bidragande orsaken till osäkerheten är att både potentiella produktkandidater samt befintliga 
ska ha ett myndighetsgodkännande för att de ska kunna tas upp som en tillgång 
(omsättningstillgång). Myndighetsgodkännandet kan uppfattas som att vara en juridisk 
rättighet. En juridisk rättighet kan enligt Nastase och Ciupitu (2015, s. 178) innefatta 
kontrollen över de framtida fördelarna. Den höga osäkerheten för företagen inom 
sjukvårdsbranschen för erhållandet av de framtida fördelarna innebär att företag kan ha svårt 
att ha kontroll över en internt upparbetade tillgång (IAS 38 p. 13-16), åtminstone tills 
företagen erhåller ett myndighetsgodkännande.  
 
Myndighetsgodkännandet kan förklaras utifrån tvingande isomorfism (Broadbent, Jacobs & 
Laughlin 2001, s. 509; DiMaggio & Powell 1983, s. 150), där formella påtryckningar från 
registreringsmyndigheterna inom olika nationer måste vara uppfyllda för att kunna få 
avkastning på genomförda investeringar. De formella påtryckningarna ger även förklaring till 
den institutionalisering som har skett för företag inom sjukvårdsbranschen, på grund av att 
organisationerna måste interagera sig med påtryckningar i praktiken (Broadbent, Jacobs & 
Laughlin 2001, s. 508; Zucker 1987, s. 446). Valet att inte aktivera utgifterna kan ses som en 
strategi för erhållandet av legitimitet enligt Deegan och Unerman (2011, ss. 329-330). 
Omgivningen har som krav på företag inom sjukvårdsbranschen att framställda produkter ska 
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vara högkvalitativa, säkra och effektiva. Legitimitetsteorin påpekar att legitimiteten kan 
påverkas negativt om information som tidigare undanhållits tillfaller omgivningen (Cheli, 
Durocher & Richard 2014, s. 286; Deegan & Unerman 2011, ss. 329-330). Företag inom 
sjukvårdsbranschen undviker en risk likt denna då inväntade av ett myndighetsgodkännande 
blir en form av garanti i förhållande till omgivningens uppställda krav. 
 
Figur 9 visar att ett företag inom finansieringsbranschen inte säger sig vara villig att aktivera 
utgifter förrän produkter och processer kan användas för ett kommersiellt bruk. Förklaringen 
bekräftar Gray (1988, ss. 8-10) resonemang som beskriver att en försiktig värdering av 
tillgångar uppfattas som att vara konservativt och att förhållningsättet är vanligt 
förekommande för att undvika osäkerhet. Företag inom finansierings- och sjukvårdsbranschen 
beskriver även att orsaken till undvikandet att aktivera utgifter beror på att de väljer 
outsourcing framför insourcing. Wyatt och Abernethy (2008, s. 96) menar att företeelse likt 
denna kan ge insikten över företagens framtida strategier avseende immateriella tillgångar. 
Denna strategiska anblick innebär att företag i framtiden kan komma att minska andelen 
interna projekt för att istället ålägga dem hos samarbetspartnerns. Även europeiska 
korsnoterade företag som väljer att aktivera utgifter beskriver att det sker strategiska 
förändringar inom branscherna, vilket är förekommande inom bland annat sjukvårds- och 
teknologibranschen. Företagen är mer benägna till samarbeten och partnerskap för ökad 
kunskapsbank, riskspridningen hos projekt samt underlätta komplexiteten inom en bransch. 
Empirin illusterar skillnader mellan branscherna. Det går dock att uttyda att en eventuell 
strategisk förändring inom området internt upparbetade immateriella tillgångar är på väg att 
etableras. 

5.5 Nationstillhörighet 
Figur 10 visar resultatet av hur nationsklustren förhåller sig till sekretess kontra transparens 
samt konservatism kontra optimism. Beräknade värden återfinns i bilaga 4.   
 
Gray (1988, s. 8) förklarar att konservatism innebär en mer försiktig bedömning av framtida 
händelser, vilket handlar om genomförandet av försiktiga värderingar och bedömningar av 
tillgångar samt skulder. Gray (1988, s. 10) kostaterar att kontinentaleuropeiska länder, som 
germanic, ter sig att vara mer konservativa i sin redovisning och rapportering. Figur 10 
illustrerar att nationsklustret germanic har hög grad av konservatism i sin redovisning och 
därmed låg grad av optismism (0,29, tab. 11). Anledningen återfinns i tabell 2 (se avsnitt 4.1) 
som visar att fem företag inte anser sig kunna aktivera utgifter tillhörande utvecklingsfasen i 
rapporten över finansiell ställning. Gray (1988, s. 10) beskriver att länder med anglosaxisk 
redovisningstradition i motsats till den kontinentaleuropeiska tenderar att vara mer 
optimistiska i sin redovisning och rapportering. Detta kan i sin tur kopplas till att graden av 
proffessionalism, utövande av bedömningar i redovisningen, är högre i dessa nationer och 
osäkerhetsundvikande är lägre (Gray 1988, s. 8). I likhet med Grays modell (se avsnitt 
3.7.3.3) påvisar resultet (fig. 10) att länder tillhörande nationsklustret anglo har lägre grad av 
konservatism i sin redovisning (0,65, tabell 11), då de europeiska korsnoterade företagen 
tillhörande nationsklustret ser mer optimiskt på bedömningen av aktiverade utgifter i 
utvecklingsfasen (tab. 2). Vidare visar figur 10 att nationskusterna nordic (0,73) och more 
developed latin (0,60) hamnar i samma område som nationsklustret anglo. Enligt Alexander 
& Nobes (1994, s. 84) och Smith, Brännström & Jansson (2015, s. 126) har skillnderna 
mellan redovisningsraditionerna suddats ut de senaste decenierna. Resonemanget ger stöd till 
varför dessa tre nationskluster hamnar inom ett och samma område.  



 

 - 61 -

More developed Latin (0.60,0.53)

Nordic (0.73,0.51)

Anglo (0.65,0.49)

Germanic (0.29,0.38)

0 KONSERVATISMOPTIMISM  1

SEKRETESS

0

1
TRANSPARENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smith, Brännström och Jansson (2015, s. 126) menar att kontinentialeuropeiska länder börjar 
röra sig mer mot den anglosaxiska redovisningstraditionen. Påståendet kan uppfattas som 
tvetydligt, sett ur studiens resultat, då nationsklustret germanic är längre ifrån att vara mer 
optimiskt i sin redovisning avseende internt upparbetade immateriella tillgångar. Samtidigt 
som nationsklustren nordic och more developed latin är närmre nationsklustret anglo, givet ett 
beaktande av x-axeln i figur 10. Den höga graden av konservatism hos nationsklustret 
germanic kan förklaras med att företagen tillhörande den kontinentaleuropeiska 
redovisningstraditionen, vilket enligt Gray (1988, s. 10) förespråkar en högre grad av 
försiktighet i redovisningen och därmed en högre grad av konservatism. Den konservativa 
synen kan även förklaras av att företagen är noterade på amerikanska börsmarknader där US. 
GAAP är förordad redovsiningsstandard. FASB har i sin normgivning valt att framföra en 
högre försiktighet inom området internt upparbetade immateriella tillgångar (Lev & 
Sougiannis, 2005, s. 981) på grund av bristande bevis för att företag ska kunna ta del av 
framtida ekonomsika fördelar (Kothari, Laugerre och Leone 2002, s. 358). Däremot är 
påståendet tvetydligt då nationsklustren nordic, more developed lation och anglo visar på 
högre grad av optimism jämfört med germanic. 
 
Nationsklustret more developed latin visar en hög grad av transparens (0,53, tab. 11) i 
jämförelse med de andra nationsklustren. Nationsklustret nordic uppvisar något lägre 
transparens (0.51) och nationsklustret anglo visar ytterligare någon lägre grad (0,49, tab. 11). 
Nationsklustret anglo hamnar tillsammans med nordic och more developed latin på en 
transparensnivå som kan uppfattas som god i jämförelse med det återstående nationsklustret 
germanic. Det anglosaxiska nationsklustret kan kopplas till Gray (1988, s. 11) som beskriver 

Fig 10. Nationskluster i förhållande till konservatism kontra optimism och sekretess kontra transparens.   
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att anglosaxiska länder har intressenter med högre krav på informationsutgivande, därför 
anses dessa länder vara mer transparenta i sin redovisning.  
 
Företag som kapitaliserar utgifter för egenupparbetade tillgångar kan, till skillnad från företag 
som ser dessa utgifter som en kostnad, bidra till att företagsledare bättre kommunicerar 
information om gjorda investeringar (Oswald & Zarowin 2007, s. 703). Enligt Gray (1988, s. 
13) modell (se avsnitt 3.8.3.3) ska nationsklustret anglo ha hög grad av transparens. Resultatet 
ur studien uppvisar, i jämförelse med Gray (1988, s. 13) modell, snarare att transparensen 
ligger på en medelnivå (0,49 tab. 11) avseende obligatoriska såsom frivilliga upplysningar 
hänförliga till internt upparbetade immateriella tillgångar. Likaså att nationsklustret nordic 
och more developed latin har en högre grad av transparens. Iakttagelsen kan indikera på ett 
skifte av nationsklustrens position i jämförelse med Gray (1988, s. 13) framlagda modell (se 
avsnitt 3.8.3.3).  
 
Tabell 8 visar att nationsklustret anglo är mer måna om att infria obligatoriska 
upplysningskrav när de valt att erkänna utgifterna, jämfört med övriga nationskluster. 
Nationsklustret anglo visar samtidigt på en låg procentuell andel av frivilligt lämnade 
upplysningar i förhållande till övriga nationskluster (Tab. 9). De frivilliga upplysningarna, 
givet att utgifter aktiveras, är orsaken till den låga graden av transparens. Nationsklustret 
anglo, givet att tillhörande företag inte aktiverar utgifterna i utvecklingsfasen, tenderar att ha 
den högsta graden av upplysningar, samma gäller för nationsklustret nordic som uppvisar 
likvärdiga siffror (Tab. 10). Oswald och Zarowin (2007, s. 703) menar att företag som 
kostnadsför utgifter tillhörande utvecklingsfasen skulle ha lägre grad av 
informationsutgivande. Däremot påvisar studiens resultat att så ej må vara fallet för företag 
tillhörande nationsklustret anglo eftersom företagen trots allt lämnar en hög andel frivilliga 
upplysningar (se avsnitt 4.4.2). Liknande iakttagelse föreligger även för nationsklustret 
germanic.  
 
Figur 10 visar att företag inom nationsklustret germanic innehar lägst grad av transparens 
(0,38, tab. 11) och därmed en högre grad av sekretess i sin redovisning i jämförelse med 
resterande nationskluster. Resultatet bekräftar Nobes (1998, s. 181) resonemang om att 
kontinentaleuropeiska länder anses ha högre grad av sekretess i sin redovisning och 
rapportering baserat på att intressenter inte ställer samma krav på information i dessa länder. 
Nationsklustret germanic visar på en låg grad av upplysningar oavsett om företagen 
kostnadsför eller kapitaliserar utgifterna som uppkommer i utvecklingsfasen. Det illustreras 
genom tabell 8 och 9, där nationsklustret germanic visar på lägst procentuell andel. Det beror 
på att företagen inom nationsklustret ej lämnar några obligatoriska uppgifter om det 
förändrade redovisade värdet (IAS 38 p. 118e, tab. 8) samt att de icke kapitaliserade företagen 
lämnar knapert med frivilliga upplysningar25. Iakttagelsen kan ge insikt över att 
nationsklustret germanics lägre grad av transparens beror på Alexander och Nobes (1994, s. 
68) förklarade ägarstruktur utifrån den kontinentaleuropeisk redovisningstradition. Företagen 
bör därmed fortfarande ha en ägarstruktur kännetecknande av insiders, trots att de är 
verksamma på börsmarknader, vars krav på detaljerad information i årsrapporterna är lägre 
(Alexander & Nobes 1998, s. 181). 
 
Nationsklustret more developed latin visar på 0,53 grad av transparens i tabell 11 och 
nationsklustret nordic visar på 0,51 grad av transparens.  Graden av upplysningar är liknande 
för dessa kluster, dock skiljer det sig mellan vilka upplysningar som är av störst betydelse. 
Företag inom nationsklustret more developed latin är mer måna om att upplysa om 
                                                 
25	Tabell	10:	Orsak	20%,	IAS	38	p.	21	40	%,	IAS	38	p.	57	20%.	
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information vid kapitalisering av internt upparbetade immateriella tillgångar26. Däremot är 
företag tillhörande nationsklustret nordic mer måna om att lämna frivilliga upplysningar, givet 
att utgifterna ej aktiveras i rapporten över finansiell ställning27. 
 
Nationsklustret nordic har samma värden som nationsklustret anglo i tabell 10. Resultatet kan 
tolkas som att företag inom nationsklustren ser det som viktigt att kommunicera varför de inte 
aktiverar utgifterna tillhörande utvecklingsfasen jämfört med nationsklustren more developed 
latin samt germanic. Frivilliga upplysningar kan utifrån nationsklustertillhörighet, anglo och 
nordic, anses vara poster som är värdefulla att kommunicera eftersom de skapar legitimitet för 
företagen (Deegan & Unerman 2011, s. 324). Det motsatta gäller för nationsklustren more 
developed latin och germanic. Generellt hamnar nationsklustren more developed latin, anglo 
och nordic ungefär på samma nivå avseende transparens, mellan 0,49-0,53 (Tab. 11). Det kan 
förklaras av att samtliga företag är verksamma på en marknad med spritt ägarskap och 
finansiering tillkommer genom aktiekapital (Alexander & Nobes 1994, ss. 67-68). Författarna 
förklarar att när finansieringen tillfaller från outsiders ställs det högre krav på 
informationsrikedom och transparens. Då samtliga företag är verksamma på en marknad som 
liknar denna beskrivning, bör det ställas högre krav på transparens och informationsrikedom. 
Oswald och Zarowin (2007, s. 705) ger en förståelse för den låga transparensen genom sitt 
resonemang om att information hänförliga till aktiverade utgifter kan, enligt marknadens 
aktörer, uppfattas som en form av resultatmanipulering från företagsledare. Därav kan 
företagen välja att inte återge all information eftersom det kan ha en negativ inverkan på 
börsvärdet. 

                                                 
26	Obligatoriska	upplysningar	i	tabell	8	samt	frivilliga	upplysningar	i	tabell	9.		
27	Tabell	10:	Orsak	66,67%	och	IAS	38	p.	21.	
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6 SLUTSATSER 

6.1 Internt upparbetade immateriella tillgångar är värdeadderande 
Syftet med denna studie har varit att redogöra för hur europeiska korsnorsnoterade företag på 
den amerikanska börsmarknaden, vars årsrapportering till SEC sker med Form 20-F, redovisar 
och rapporterar internt upparbetade immateriella tillgångar i förhållande till börsvärde samt 
bransch- och nationstillhörighet. Dessutom syftade studien till att urskilja om skillnader i 
redovisningen påverkar jämförbarheten mellan företag. Rapporteringen och redovisningen 
enligt IFRS reglering avseende internt upparbetade immateriella tillgångar är olika sett utifrån 
börsvärde men även bransch- och nationsklustertillhörighet. Däremot uppdagar studien att 
investeringar, oberoende av appliceringen av IAS 38 p. 57, uppfattas som värdeadderade för 
de europeiska korsnoterade företagen. 

6.1.1 Redovisningen skiljer sig i förhållande till börsvärdets storlek 
Studien visar att storleken på företagens börsvärde kan ha ett samband med huruvida 
företagets nedlagda utgifter bedöms åligga i forsknings- respektive utvecklingsfasen. 
Identifierat samband är negativt då studien uppvisar att ju högre ett företags börsvärde är 
desto större är benägenheten att utgifterna bedöms tillhöra utvecklingsfasen. Sambandet 
medför att företag med ett högre börsvärde borde uppfattas som att ha ett mer informativt 
börsvärde. Det informativa börsvärdet innebär att företag med ett högre börsvärde bättre kan 
kommunicera investeringar, vilket i sig inger trygghet till externa aktörer samt att företag 
därigenom erhåller legitimitet. Företag med högre börsvärde gynnas därmed av framfört 
förhållande då aktieinvesterare har högre tendens att investera sitt kapital i dessa företag. 

6.1.2 Likheter och skillnader i redovisningen utifrån branschtillhörighet 
Branschtillhörighet har inflytande på europeiska korsnoterade företags redovisning och 
rapportering av internt upparbetade immateriella tillgångar. I studien konstateras att det 
föreligger skillnader både inom och mellan branscherna. Förekomsten av branschspecifika 
skillnader har en direkt inverkan på benägenheten vid appliceringen av IAS 38 p. 57. Företag 
inom konsumtionsproduktbranschen har lägst benägenhet att aktivera utgifter i 
utvecklingsfasen. Den lägre benägenheten beror på den höga osäkerheten gällande erhållandet 
av framtida ekonomiska fördelar, då konsumtions- och köpbeteendet i omgivningen 
kontinuerligt förändras. Studien visar att företag inom tjänste-, finansiering-, kapitalvaru- och 
basindustribranscherna står inför snarlika informella påtryckningar. De informella 
påtryckningarna i dessa branscher visas i form av förändrad teknologisk infrastruktur i 
samhället. Trots likheterna föreligger det en högre benägenhet för företag inom de sistnämnda 
branscherna att aktivera utgifterna i utvecklingsfasen. Oberoende av branschtillhörighet måste 
företagen interagera med sin omgivning för att erhålla legitimitet.  
 
Företag inom konsumtionsproduktbranschen interaktion har dock större inverkan på den 
finansiella redovisningen hos de europeiska korsnoterade företagen har lägre benägenhet att 
aktivera internt upparbetade immateriella tillgångar. Samtidigt som företagens genomförda 
investeringar inom konsumtionsproduktbranschen kan uppfattas som att vara mer riskfyllda 
jämfört med övriga omnämnda branscher. Eftersom företagsledningarna har svårare att 
bedöma erhållandet av tilltänkta framtida ekonomiska fördelar i situationer likt dessa. Företag 
inom övriga omnämnda branscher har högre sannolikhet för erhållandet av framtida 
ekonomiska fördelar givet att dessa tillgångar är avsedda för intern användning. För företag 
inom tjänste-, finansiering-, kapitalvaru- och basindustribranscherna är kostnadsbesparingar 
den vanligaste formen för erhållandet av framtida ekonomiska fördelar samt att investeringar 
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genomförs för att förverkliga kostnadsbesparingsstrategier. Kostnadsbesparingsstrategier ses 
som legitima aktiviteter då organisationer vill signalera att de arbetar på ett idealiskt och 
regelrätt sätt, vilket i sin tur bidrar till en högre benägenhet att aktivera utgifter.  
 
Företrädare för sjukvårds- och teknologibranschen anser att investeringar i egenupparbetade 
immateriella tillgångar är resurs och kapitalkrävande. Företag inom branscherna bekräftar att 
investeringsprocessen har en inneboende risk samt visat ett negativt samband mellan 
osäkerhet och tidsåtgång i investeringsprocessen. Processen indikerar att osäkerheten inte kan 
bli obefintlig inom sjukvårdsbranschen. Trots förekommande likheter åligger det skillnader i 
benägenheten att aktivera utgifter för utveckling. Företag inom sjukvårdsbranschen 
missgynnas av nuvarande normgivning, då fullständig redovisning enligt IFRS inte kan 
tillämpas. Företag inom branschen ter sig ha en överlappning mellan forsknings- och 
utvecklingsfasen då begreppsdefinitionen utveckling uppfylls men brister vid uppfyllandet av 
rekvisiten i IAS 38 p. 57. Det indikerar på att företag inom sjukvårdsbranschen har svårt att 
veta när utvecklingsfasen tar vid. Tvånget att erhålla ett myndighetsgodkännande för 
framtagna produkter förhindrar ett erkännande av utgifterna. Svårigheten att få ett 
myndighetsgodkännande bidrar till hög osäkerhet vid tillämpning av IAS 38 p. 21a samt IAS 
38 p. 57d, då rekvisiten ej anses vara uppfyllda förrän registreringsmyndigheten godkänner en 
ansökan. Företag inom sjukvårdsbranschen är föremål för formella påtryckningarna vilket ger 
förklaring till den lägre benägenheten av aktiverade utgifter i rapporten över finansiell 
ställning. Den lägre benägenheten bör även ses som en strategi samt försäkran för erhållande 
av legitimitet eftersom omgivningen ställer höga krav gällande produkternas säkerhet. 
 
Programvaror, för både internt och externt bruk, är i årsrapporterna det mest förekommande 
slaget av internt upparbetade immateriella tillgångar. Slaget är förekommande i nästintill 
samtliga branscher förutom kapitalvarubranschen. Den höga förekomsten av programvaror 
innebär att dessa utgör en central del av företagens strategi.  Kapitalvarubranschen redovisar 
istället sina internt upparbetade immateriella tillgångar under slaget utvecklingskostnader – 
internt upparbetade. Det angivna slaget är det enda slag i studien där årsrapportens användare 
kan uttyda företagens nedlagda resurser avseende internt upparbetade immateriella tillgångar. 
Studiens övriga slag visar i motsats att det inte går att urskilja mängden aktiverade utgifter. 
Kapitalvarubranschen är därmed den enda bransch där den kvalitativa egenskapen 
jämförbarhet upprätthålls gällande internt upparbetade immateriella tillgångar. De finansiella 
rapporternas lättbegriplighet och användbarhet är inte av signifikant betydelse vid 
rapporteringen och därmed motverkas målsättningen med IASB föreställningsram, givet att 
det avser internt upparbetade immateriella tillgångar. 
 
Upplysningar om erkända internt upparbetade immateriella tillgångar i årsrapporterna är 
kraftigt varierande, både inom och mellan branscherna. Enhetlighet gällande upplysningar är 
en sällsynt företeelse. Årsrapporternas jämförbarhet kan ifrågasättas då upplysningarna enligt 
IAS 38 p. 118 inte till fullo återges av företagen, givet att det avser internt upparbetade 
immateriella tillgångar. Orsaken till att få upplysningar lämnas kan bero på 
sammanblandningen av internt upparbetade immateriella tillgångar med övriga immateriella 
tillgångar. IASB anger att standarden ger utrymme för tolkning vid den finansiella 
rapporteringen men att jämförbarhet ändå ska föreligga. Studien påvisar att jämförbarheten 
inte alltid upprätthålls, då företags upplysningar visar på att syftet med rapporteringen enligt 
IASB föreställningsram motarbetas. Skillnaderna avseende obligatoriska upplysningar 
neutraliseras vid beaktandet av IAS 38 p. 118a-b eftersom de europeiska korsnoterade företag, 
oberoende av bransch, är måna om att återge samt rapportera innehållet i dessa punkter. 
Rapporteringen och redovisningen av punkterna samt efterföljande transparens kan förklaras 
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utifrån företags vilja att erhålla legitimitet, där genomförda aktiviteter ses som legitima 
handlingar och inger trygghet gense omgivningen. Lämnandet av frivilliga upplysningar är 
utifrån studien bristfällig. Studiens utmärkande drag gällande frivilliga upplysningar är att 
företag inom basindustri-, kapitalvaru-, sjukvård-, finansierings- och teknologibranschen har 
en högre benägenhet att benämna erkännandekriterierna i IAS 38 p. 21 än i IAS 38 p. 57. 
Informationsutgivningen av IAS 38 p. 57 till externa användare är av lägre betydelse och 
förseelsen kan förklaras med att erkännandekriterierna är starkare förankrat i omgivningens 
förväntningar. Den låga graden av utlämnande upplysningar kan bero på att företagsledare 
förespråkar att inte inge oro till marknadsaktörer, därmed undviks en negativ inverkan på 
företags börsvärde.  
 
Nyttjandeperiodernas varaktighet är volatil och branschtillhörighet är av signifikant lägre 
betydelse vid genomförd uppskattning. Orsaken är att studien visar att det förekommer en hög 
spridning, vilket indikerar på professionalism vid bedömningen, då varierande bedömningar 
figurerar hög grad av professionalism. Företag inom teknologibranschen är särskiljande i detta 
avseende. Professionalism i bedömningen visas även i studiens övriga branscher, då angiven 
nyttjandeperiod inte är återkommande inom respektive bransch. Undantag råder för företag 
inom finansieringsbranschen, där uppskattningen tre till fem år är återkommande. 
Företagsledare inom finansieringsbranschen ter sig till synes i sin bedömning leta efter 
uttalade svar vid osäkra situationer, vilket i studien anförs med en nyttjandeperiod på tre till 
fem år. Företeelsen inom denna bransch kan förklaras av att organisationer blir 
institutionaliserade och liknar varandra. 

6.1.3 Nationstillhörighetens inverkan på redovisningen 
Nationstillhörighet har i studien visat sig kunna ha en inverkan på upptagandet och 
redovisningen av egenupparbetade immateriella tillgångar. Företag tillhörande nationsklustret 
germanic särskiljer sig från studiens övriga nationskluster, då de har en mer konservativ 
redovisning samt att gjorda redovisningsbedömningar framförs med högre grad av sekretess i 
årsrapporterna. Identifierat förhållande bekräftar förekomsten av likheter med teorier 
avseende kontinentaleuropeiska länders redovisningstradition. Trots företagens notering på 
börsmarknader ter sig ägarstruktur för företag inom nationsklustret germanic kännetecknas av 
insiders, vilket kan tolkas som att kontinentaleuropeiska länders redovisning inte blir alltmer 
lik den anglosaxiska redovisningstraditionen. Likaså nationsklustrets högre grad av 
konservatism i redovisningen. Den anglosaxiska redovisningstraditionen påträffas i 
årsrapporter för företag tillhörande nationsklustret anglo. Emellertid motsäger studien 
anglosaxisk redovisningstradition då företagens grad av transparens är på en medelnivå vilket 
medför att företagens intressenter inte ställer särskilt höga krav på transparens. Den lägre 
graden av transparens beror på att företagen inte är villiga att lämna frivilliga upplysningar 
vid aktiverade utgifter i utvecklingsfasen. Förhållandet indikerar likväl på ett skifte av 
nationsklustrets position sett utifrån Grays modell. Den låga transparensen kan även förklaras 
av att företagsledare inte vill utge information, till marknadens aktörer, som kan inge oro och 
därmed påverkas företags börsvärde negativt. 
 
Nationsklustret more developed latin och nordic hamnar inom samma område, (se fig. 10 
avsnitt 5.5), som nationsklustret anglo. Studiens iakttagelse visar en tendens på att skillnader 
mellan redovisningstraditioner har suddats ut. Samtidigt som företag tillhörande 
nationsklustret nordic uppvisar högre grad av tillämpade bedömningar och lägre grad av 
osäkerhetsundvikande jämfört med studiens övriga nationskluster. Därmed har nationsklustret 
nordic mest likheter med den teoretiska definitionen av anglosaxisk redovisningstradition, till 
och med mer än vad nationsklustret anglo uppvisar i studien.     
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7 Reflektion av studien 

7.1 Egen reflektion 
I studiens inledande skede hade vi i forskarlaget uppfattningen att appliceringen och 
användandet av IAS 38 p. 57 skulle vara en självklarhet för samtliga Europeiska korsnoterade 
företag. Vår uppfattning har efter granskandet av 40 årsrapporter förändrats. Eftersom studien 
gett insikt till att bransch- och nationsklustertillhörighet samt börsvärdets storlek har en 
avgörande betydelse vid redovisningen och rapporteringen av egenupparbetade tillgångar. 
 
Utifrån studien har vi i forskarlaget identifierat att storleken på börsvärdet har inverkan på 
huruvida företagen applicerar IAS 38 p. 57. Följden är att aktieinvesterare kommer vilja 
investera i företag med större börsvärde samtidigt som dessa företag kommer erhålla kapital 
för nuvarande och framtida investeringar på ett enklare sätt. Tillämpningen av IFRS torde 
vara densamma oberoende av börsvärdets storlek. Implementeringen av standarden och 
förutsättningarna kommer dock se olika ut för företag som är verksamma inom samma 
bransch samt geografiska område. Frågan som kan ställas är om IASB i sin normgivning har 
till avsikt att gynna vissa företag eller inte.  
 
I studien lyfts det fram att det föreligger osäkerhet kring framtida ekonomiska fördelar, vilket 
i sig inte är konstigt med tanke på att europeiska korsnoterade företag är ypperligt måna i sin 
redovisning samt rapportering att återge information gällande internt upparbetade 
immateriella tillgångar. Företag inom sjukvårdsbranschen är de som har svårt att visa de 
framtida ekonomiska fördelar eftersom osäkerheten aldrig kan bli noll i innovationsprocessen. 
På grund av att det föreligger ett ständigt tvång att erhålla ett myndighetsgodkännande för 
läkemedelsrelaterade produkter. Idag medför det att registreringsmyndigheterna har en direkt 
kontroll och inverkan, inte bara synen på internt upparbetade immateriella tillgångar, utan 
även på företagsledningens bedömningsförmåga samt branschen i sig. Rådande situation ter 
sig att företag inom sjukvårdsbranschen inte fullständigt kan tillämpa redovisning enligt 
IFRS.  
 
IAS 38 p. 21a och IAS 38 p. 57d torde vara problematiskt då dessa punkter, med liknande 
innebörd, är den främsta orsaken till att det inte föreligger enhetlighet inom och mellan 
branscherna. Det blir desto mer underligt att företag inom teknologibranschen i studien 
omnämner att de gör sina uppskattningar om framtida ekonomiska fördelar baserat på tidigare 
erfarenheter inom området. Frågan är hur de ställer sig till det faktum att teknologibranschen i 
sig påvisar att de är under kraftiga teknologiska förändringar. Kan verkligen 
företagsledningars bedömning-, uppskattning- och antagningsförmåga ses som korrekt och 
fullständig när branschen präglas av kontinuerliga förändringar. Vi i forskarlaget anser att en 
genomförd bedömning likväl kan bli korrekt som den kan bli felaktig. Denna företeelse antar 
vi i viss utsträckning även förekommer för andra branscher.  
 
Vi i forskarlaget anser att det skulle kunna vara fördelaktigt att SIC, Standard Interprestations 
Committee, utger tolkning för huruvida företag ska applicera IAS 38 p. 57d. Problemet med 
det kan dock vara att ett utgivande kan innebära ökad likformighet, som för IASB inte 
nödvändigtvis innebär ett uppfyllande av egenskapen jämförbarhet. Utifrån aktörerna på 
marknaden kan det ses som behövligt inom detta område, då jämförbarheten påverkas, på 
grund av de skillnader som återfinns vid appliceringen av IAS 38 p. 57. Globaliseringen av 
börsmarknader likt den som återspeglas i studien kan stödja en framtida tolkning då det 
exempelvis skulle kunna bidra till att IFRS förhållningssätt förtydligas i jämförelse med US. 
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GAAP reglering. En tolkning skulle kunna underlätta förståelsen för externa användare av 
årsrapporterna samtidigt som det ses som ett verktyg för företagsledarna vid appliceringen. 
 
Vi i forskarlaget är förvånade över företags bristande upplysningsförmåga, obligatoriska 
såsom frivilliga. Studien uppdagar att jämförbarheten, både inom och mellan branscherna, är 
utifrån forskarlagets synvinkel otillfredsställande. Frågan är dels huruvida IASB:s målsättning 
med rapporterna uppfylls och dels om externa användare verkligen finner framförd 
information som givande, förutsatt att det handlar om internt upparbetade immateriella 
tillgångar. De europeiska korsnoterade företagen tenderar att sammanblanda internt 
upparbetade immateriella tillgångar med övriga immateriella tillgångar i redovisningen och 
rapporteringen. Denna företeelse må påverka jämförbarheten negativt men det skulle kunna 
ses som ett strategiskt val att inte separat utge information om de internt upparbetade 
immateriella tillgångarna då informationen kan uppfattas som känslig. Det eftersom 
informationen kan leda till förlorade konkurrensfördelar för företagen. Bägge perspektiven 
bör vara viktiga för företagen och frågan är vilket som blir lidande. 
 
Rådande situation påvisar att vi i forskarlaget inte kunde uppskatta effekten av en 
omberäkning från IFRS till US. GAAP, givet att det handlar om internt upparbetade 
immateriella tillgångar. Om forskarlaget har svårt att genomföra detta torde det även vara 
detsamma för andra externa användare av årsrapporterna. Frågan är om SEC:s beslut att 
eliminera justeringsrekvisitet i Form 20-F skedde för tidigt eller om vissa delar fortfarande 
bör gälla. Vi i forskarlaget är aningen bekymrade för att framförda argument i studien inte 
bara är gällande inom området internt upparbetade immateriella tillgångar utan även för andra 
komponenter i rapporten över finansiell ställning.  

7.2 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att specifikt undersöka bedömningen som sker vid användandet 
samt appliceringen av IAS 38 p. 57. Enligt vår mening vore ett framtida studieobjekt att få 
djupare insikt i hur bedömningen och appliceringen sker. Det skulle kunna göras dels genom 
att intervjua beslutsfattarna i företag, för att kunna ta del av deras åsikter och tankar. För att 
komplimentera detta föreslår vi även intervjuer med revisorer vars specifika kunskaper är 
hänförlig till IFRS, framförallt IAS 38. Intervjuerna bör genomföras på fler än ett företag och 
inom olika branscher för att kunna få en helhetsbild av appliceringen och beslutsfattandet av 
IAS 38 p. 57. Intressanta frågor att besvara skulle kunna vara: 

 Hur applicerar enskilda företag IAS 38 p. 57? 
 Vilka av rekvisiten i IAS 38 p. 57 är av större vikt vid bedömning och uppskattning av 

aktiverade utgifter hänförligt till utvecklingsfasen? 
 Vad anses vara en acceptabel nivå för sannolika framtida ekonomiska fördelar? 
 Vad ses och klassificeras som erfarenhet vid appliceringen av IAS 38 p. 57 och 

bedömningen som sker i samband med användandet?  
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Företag Nation Nationskluster Segment CAP
1 Adecoagro S.A. Luxemburg Germanic Konsumtionsprodukter Large Cap
2 Aegon N.V. Holland Nordic Finansiering Large Cap
3 Anheuser-Busch Inbev S.A. Belgien More developed Latin Konsumtionsprodukter Large Cap
4 ARM Holdings PLC England Anglo Teknologi Large Cap

5 Astrazeneca PLC England Anglo Sjukvård Large Cap
6 Aviva PLC England Anglo Finansiering Large Cap
7 Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A Spanien More developed Latin Finansiering Large Cap
8 Barclays PLC England Anglo Finansering Large Cap
9 Diageo PLC England Anglo Konsumtionsprodukter Large Cap

10 Ericsson Sverige Nordic Teknologi Large Cap

11 Etablissements Delhaize Freres et Cie "Le Lion" S.A Belgien More developed Latin Konsumtionsprodukter Large Cap
12 Fiat Chrysler Automobiles England Anglo Kapitalvaror Large Cap
13 GlaxoSmithKline PLC England Anglo Sjukvård Large Cap
14 Grifols, S.A. Spanien More developed Latin Sjukvård Large Cap
15 HSBC Holdings PLC England Anglo Finansering Large Cap
16 ING Group, N.V. Holland Nordic Finansering Large Cap
17 Koninklijke Philips N.V. Holland Nordic Teknologi Large Cap

18 Lloyds Banking Group PLC England Anglo Finansering Large Cap
19 Luxottica Group, S.p.A. Italien More developed Latin Konsumtionsprodukter Large Cap
20 Nokia Corporation Finland Nordic Teknologi Large Cap
21 Novartis AG Schweiz Germanic Sjukvård Large Cap
22 Novo Nordisk A/S Danmark Nordic Sjukvård Large Cap
23 Pearson PLC England Anglo Tjänster Mid Cap
24 Prudential Public Limited Company England Anglo Finansiering Large Cap
25 Royal Bank Scotland PLC Skottland Anglo Finansering Large Cap

26 SAP SE Tyskland Germanic Teknologi Large Cap
27 Smith & Nephew SNATS Inc. England Anglo Sjukvård Large Cap
28 Syngenta AG Schweiz Germanic Basindustri Large Cap
29 Tenaris S.A. Luxemburg Germanic Basindustri Large Cap
30 Vodafone Group PLC England Anglo Teknologi Large Cap
31 WPP PLC Irland Anglo Teknologi Large Cap
32 ICON PLC Irland Anglo Sjukvård Mid Cap
33 Marine Harvest Norge Nordic Konsumtionsprodukter Mid Cap
34 Interxion Holding NV. Holland Nordic Teknologi Mid Cap
35 Aixtron Tyskland Germanic Teknologi Small Cap
36 AVG Technologies Holland Nordic Teknologi Small Cap
37 Galapagos N.V Holland Nordic Sjukvård Small Cap
38 GW Pharmaceutical England Anglo Sjukvård Small Cap
39 Ternium S.A. Luxemburg Germanic Basindustri Small Cap
40 Constellium N.V. Holland Nordic Basindustri Small Cap

URVAL

BILAGOR 

Bilaga 1 – Urval 
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Bilaga 2 – Nationskluster 
Hofstedes indelning av länder till kulturella områden (Gray 1988, s. 6).  
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KOD KATEGORIER TEMA
Aktiverar utvecklingsutgifter
Kostnadsföring av utvecklingsutgifter
IAS 38 p. 118
IAS 38 p. 21
IAS 38 p. 57
Separat redovisning
Ekonomisk livslängd
Slag av internt upparbetade immateriella tillgångar
Typ aktiverade utvecklingsutgifter (processer, produkter etc.). 
Nedskrivningar
Inställning - företaget
Incitament för investering - företag
Framtida anvädningsområde -företag
Framtida sannolika ekonomiska fördelar
Kontroll över tillgång
Annan orsak
Ekonomisk tillstånd (Idag)
Tidigare ekonomiska tillstånd 
Framtida ekonomisk tillstånd 
Konjunkturer
Tillväxt
Lagstiftning och reglering
Teknologiska framsteg
Konsumtionsbeteende
FoU
Utveckling av bransch
Internt upparbetade immatereilla tillgångar
FoU
Internt upparbetade immateriella tillgångar

Genomförda bedömningar - aktivering3

KODNINGSSNINGSCHEMMA

1 Finansiell redovisning IAS 38 p. 57

2 Upplysningar/transperans

7 Risk

Investeringar i FoU/internt upparbetade immateriella 
tillgångar 

4

Branschkännetecken6

5 Orsak till kostnadsföring av utvecklingsutfgifter

Bilaga 3 – Kodningsschema 
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Bilaga 4 – Upplysningar kapitaliserande företag 
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Bilaga 5 – Transparens kontra sekretess och optimism kontra 
konservatism 
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