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Titel:  Immateriella tillgångars värde i två företagsspecifika situationer 

 konkurs relaterat till företagsförvärv 

 

Problem:  Intressenter som verkar kring ett företag måste kunna få en 

helhetsuppfattning om dess värde. Redovisningsteoretiker har länge 

ansett att immateriella tillgångar bör redovisas i större omfattning i 

balansräkningen, både de som kan aktiveras enligt regelverket samt 

de osynliga så som personalen. Svårigheten med att värdera dessa 

tillgångar är med andra ord ett problem, därav den fortgående 

debatten. Därför är det intressant att studera hur tillgångarna behåller 

sitt värde i händelse av konkurs, sett i relation till företagsförvärv. 

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att diskutera problematiken kring 

värderingen av de immateriella tillgångarna och studera i vilken 

utsträckning värdet behålls i förvärvs- respektive konkurssituationer. 

 

Metod:  Författarna har använt regelverk, relevant litteratur, samt artiklar 

inom området där värderingsproblematik har diskuterats. Vidare har 

primärdata samlats in i form av handlingar från företag där konkurs 

har avslutats och intervjuer med sakkunniga inom området för att 

kunna studera praxis. Studien har således en kvalitativ ansats. 

 

Slutsats:  De immateriella tillgångarnas värden påverkas olika då det gäller 

huruvida de behåller sitt bokförda värde i händelse av konkurs och 

företagsförvärv. I konkurs tenderar denna tillgång att tappa hela sitt 

bokförda värde, vilket är viktigt för företagets intressenter att känna 

till. Särskilt de intressenter med säkerhet i företagets tillgångar. Vid 

företagsförvärv behålls det bokförda värdet och kan till och med öka, 

vilket har betydelse för tidigare ägare till företaget då denne erhåller 

betalning även för företagets osynliga resurser. 

 

Sökord: Immateriella tillgångar, konkurs, värdering, intressenter 
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Advisor: Matti Skoog, Lecturer 

 

Title:  The value of intangible assets in mergers and bankruptcy situations 

 

Problem:  Stakeholders operating on a company must be able to get the full 

ramifications of its value. Researchers have long believed that 

intangible assets should be reported to a greater extent on the balance 

sheet, both those that can be activated under the regulatory 

framework and the invisible, for example the company staff. The 

difficulty in valuing these assets is a problem, hence the continuing 

debate. Therefore, it is interesting to study how the assets will retain 

its value in the event of bankruptcy, in relation to acquisitions. 

 

Purpose:  The purpose of this study is to discuss the problem of valuation of 

the intangible assets and to study the extent to which the value is 

retained in mergers and bankruptcy situations. 

 

Method:  The authors have used the regulatory framework, relevant literature, 

and articles in the area where the problem regarding valuation have 

been discussed. Furthermore, the raw data collected in the form of 

documents from companies in which the bankruptcy has been 

completed and interviews with experts in the field to study the 

practice. The study therefore has a qualitative approach. 

 

Conclusion:  The intangible asset values are affected different in terms of whether 

they retain their book value in the event of bankruptcy and 

acquisitions. In bankruptcy they tend to lose their book value, which 

is important for the company's stakeholders to know. In particular, 

those stakeholders with security in the company's assets. At 

acquisitions the book value is retained and may even increase, that is 

relevant to the former owner of the company when receiving 

payment for the company's invisible resources. 

 

Keywords: Intangible assets, bankruptcy, valuation, stakeholders 
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Inledning 

 

För att skapa en förståelse kring problemområdet beskriver vi här bakgrunden till vårt 

valda uppsatsämne som sedan övergår i en problemdiskussion, detta leder till vår 

problemformulering. Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte och de gjorda 

avgränsningarna. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 

En händelse som har påverkat trycket av ökade externredovisningskrav i Sverige är 

”Krügerkraschen” som inträffade på 1930-talet, där många investerare över en natt 

förlorade sina investeringar i företag och dess affärer. Genom att investerarna inte haft 

tillräcklig kännedom om företagen och dess ekonomiska situation investerade de med 

största sannolikhet i företag som de annars inte skulle ha gjort. (Gröjer, 2002, s 18) 

 

Med tiden har det således växt fram krav på att harmonisera reglerna kring 

redovisningen i företagen, för att på så sätt kunna underlätta möjligheten till 

jämförelse företag emellan. Det synsätt som idag till största delen dominerar 

redovisningen är att den skall vara till nytta för företagens intressenter. (Artsberg, 

2005, s 74-75)  

 

Ett företags externa omgivning utgörs av ett stort antal intressenter (figur 1). Alla 

dessa har ett behov av att erhålla olika grader av information om företaget för att 

kunna fatta beslut av ekonomisk karaktär (Gröjer, 2002, s 20). 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Företagets informationsflöde från och till dess externa intressenter (egen modell). 
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Aktieägare behöver utifrån företagets ekonomiska information kunna värdera aktiernas 

framtida värde eller avkastning för att bestämma om eventuella investeringar. Då 

företag betalar skatt på sin vinst behöver Skatteverket kunna beräkna och bestämma 

dess beskattning för att ta beslut i taxeringsärenden. Ett annat exempel är leverantörer 

som utifrån denna information beräknar hur stor den eventuella risken är att inte 

erhålla betalt för sina varor och tjänster (Gröjer, 2002, s 20). 

 

I boken ”Grundläggande Redovisningsteori” talar Jan-Erik Gröjer om att det finns fyra 

stycken orsaker till att externredovisning behöver upprättas nämligen för att: 

 

 Öka tilliten mellan parter i företagsaffärer 

 Upprätthålla det marknadsekonomiska systemet 

 Bedöma existensberättigande det vill säga företagets förmåga att skapa resultat 

som täcker avkastningskrav 

 Beräkna och betala skatt 

 

Idag regleras omfattningen och utförandet av företagens externredovisning genom 

Aktiebolagslagen (ABL) och Årsredovisningslagen (ÅRL). Rapporterna som krävs är 

således företagets resultat- och balansräkning inklusive noter till dessa. Företaget skall 

även lämna information om väsentliga händelser som inträffat under året i den så 

kallade förvaltningsberättelsen. I vissa företag skall även en finansiell analys 

upprättas. (Gröjer, 2002, s 21,124) Rapporterna skall även ge en rättvisande bild av 

företagets utveckling, ekonomi och det redovisade resultatet för företagets intressenter 

(Johansson, 2003, s 184). 

 

De resurser som samlas inom företaget är inte bara monetära och materiella tillgångar 

vilka redovisas i företagets balansräkning, utan också icke-materiella även benämnda 

immateriella tillgångar (Johansson, 2003, s 5). I Redovisningsrådets rekommendation 

RR 15 behandlas på vilket sätt de immateriella tillgångarna skall värderas och 

redovisas, hur mycket av de utgifter som företaget lagt ner på att investera i dessa 

tillgångar och vilka av dessa som får aktiveras det vill säga att nedlagda kostnader får 

tas upp som en tillgång i balansräkningen. Rekommendationen beskriver även de 

villkor som måste uppfyllas för att en tillgång får klassificeras som immateriell. I 

uppsatsens referensram beskrivs utförligare reglerna kring vilka tillgångar som får och 

inte får aktiveras. I denna rekommendation definieras en immateriell tillgång enligt 

följande ”en immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 

substans som innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor 

eller tjänster för uthyrning till andra eller i administrativt syfte”(FAR Förlag 2008, s 

1147).  
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Här undantas genast ett företags anställda vilka kan hänföras till en av alla mjuka 

resurser som kan finnas i ett företag men som inte tas upp i balansräkningen. De mjuka 

resurserna är ofta de som många gånger har skapat värdet och bidragit till resultatet i 

företaget. Om nu företag vars verksamhet är att erbjuda rådgivning inte får aktivera sin 

personal som en tillgång i balansräkningen. Hur skall då omgivningen kunna jämföra 

liknande företag för att på så sätt kunna bedöma om företaget är lämpligt att investera 

i? Det är således utifrån de tidigare nämnda kraven på jämförbarhet och harmonisering 

som medför att dessa tillgångars värdering också måste kunna redovisas på ett korrekt 

sätt (Artsberg, 2005, s 74-75). 

 

Problemen kring värderingen av dessa tillgångar har diskuterats och forskats i länge. 

År 1989 gav Affärsvärdens Förlag AB tillsammans med Karl-Erik Sveiby et al, ut 

boken ”Den osynliga balansräkningen”. I denna finns över 35 stycken nyckeltal 

definierade och beskrivna för att på ett praktiskt sätt visa på möjligheter för ett tjänste-, 

eller kunskapsföretag att kunna redovisa sin viktigaste resurs nämligen personalen och 

på så sätt komplettera årsredovisningen. I dessa sammanhang använder sig S-E 

Johansson år 2003 av uttrycket en stark balansräkning i boken ”Den fullständiga 

Balansräkningen”. Han menar då den absolut ultimata balansräkningen, i vilken de 

icke materiella, de materiella och finansiella tillgångarna redovisas med tonvikt på de 

icke materiella, det vill säga de mjuka resurserna (Johansson, 2003, s 5).   

 

Författarna tycker att detta är intressant med tanke på att diskussionen fortfarande 

pågår och eftersom vissa redovisningsteoretiker är kritiska till aktivering av 

tillgångarna på grund av att de anser värderingen vara subjektiv. Det antyds mer och 

mer i branschtidningar och på ekonominyheterna i TV om att vi i Sverige är på väg in 

i en ny lågkonjunktur och att en tydlig avmattning kan ses i ekonomin i år. I 

lågkonjunkturer har dessvärre företagskonkurserna en tendens att öka. I Dagens 

Nyheters nätupplaga från den 6 maj 2008 fick läsarna ta del av att konkurserna i april 

ökat kraftigt och särskilt inom branscherna byggverksamhet och företagstjänster. 

Vidare kan man läsa att dessa branscher ligger tidigt i konjunkturcykeln och påverkas 

särskilt av avmattningen då enskilda företags utveckling går sämre för närvarande. Vi 

tycker därför att det är intressant att se hur de värden som då valts att redovisas i 

balansräkningen behåller sitt värde i konkurssituationen. 

 

1.2 Diskussion kring problembakgrund 

 

Alla redovisningsteoretiker är dock inte helt eniga i frågan kring att de immateriella 

tillgångarna bör aktiveras. En del av teoretikerna menar att bedömningarna blir 

subjektiva eftersom värderingen av tillgångarna kommer an på företagsledningen och 

på så sätt leder till bristande jämförbarhet mellan företag. En ytterligare orsak till 

varför de är kritiska till att ta med de internt genererade immateriella tillgångarna i 

balansräkningen, är att de menar att detta kan ses som ett svaghetstecken och att det 
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endast är företag med lönsamhetsproblem som har aktiverat dessa. Här i ligger således 

värderingsproblemet det vill säga svårigheten med att bedöma hur stor del av 

utgifterna för immateriella investeringar som kommer att leda till framtida nytta för 

företaget och på så sätt får aktiveras. Erfarenhet har tidigare visat att det inte är alla 

utgifter som leder till kommersiellt gångbara produkter. (Artsberg, 2005, 234-244) 

 

S-E Johansson menar i boken ”Den fullständiga balansräkningen” att det är viktigt att 

utvecklingen inom detta område inte stannar upp. Då utvecklingen har gått mot att en 

större del av företagens tillgångar klassas som immateriella ökar behovet av att få en 

mer reglerad värdering.   

 

Ett företag vars verksamhet är att bedriva konsultationstjänster inom låt säga 

avancerad mätteknik är verkligen beroende av sin personals kompetens. De får enligt 

gällande lag och rekommendationer inte aktivera sina specialister som en tillgång i 

balansräkningen. Företaget kan inte rimligtvis hindra sin personal att byta arbete om 

dessa skulle önska. Problematiken kring detta tillgångsslag uppmärksammas som sagt 

var i artiklar, vilka publicerats i vetenskapliga tidskrifter som i branschtidskrifter. Det 

man särskilt påpekar är att det saknas praktiskt tillämpningsbara metoder och modeller 

för att uppnå en likformighet mellan företagen i värderingen och den externa 

redovisningen (Johansson, 2003, s 19). 

 

Företag inom tjänstesektorn är mer utsatta på grund av att de immateriella tillgångarna 

utgör stor del av företagets tillgångar. I en krisutsatt situation riskerar företaget att 

förlora en del av sina nyckelpersoner till konkurrenter, intressenter kring företaget 

börjar agera onödigt försiktigt och på så sätt kan situationen förvärras för företaget i 

kris. Intressenterna har i detta läge förstått att företaget har ekonomiska svårigheter 

och är måna om att minimera eventuell förlust för egen del. (Johansson 2003, s 291-

293) 

 

Således är det viktigt att försöka visa för omgivningen att ledningen har en tydlig 

riktlinje för hur företaget ska komma tillrätta med den uppkomna situationen, för att 

inte förvärra det ekonomiska läget. Här ställs företagsledningen inför några tänkbara 

handlingsalternativ. I de fall där situationen inte beror på företagets ledning kan de 

lyckas att vända det ekonomiska läget genom att t.ex. införa omfattande 

kostnadsbesparingsprogram och fortsätta sin verksamhet. En annan möjlighet för 

företaget kan vara att bli förvärvat av ett annat bolag. Den sista utvägen om inget 

annat har lyckats är att försätta företaget i konkurs.  

 

I de fall när ett företag valt att ta upp de immateriella tillgångarna i balansräkningen 

behöver alltså inte alltid handla om ett belopp i balansräkningen, kanske kan 

aktiveringen även få andra konsekvenser i olika situationer. Finns det möjligheter att 

”uppvärdera” immateriella tillgångar? En situation där detta kunde vara av intresse att 

studera är då ett företag hotas av konkurs. Vore det möjligt att göra en genomgång av 
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sina tillgångar för att hitta dolda värden och därigenom undvika konkursen? Om inte, 

hur väl behåller då den immateriella tillgången sitt värde i konkursen? I en 

företagsförvärvssituation, som kan tyckas vara konkurssituationens motsats, blir 

utfallet då detsamma? 

 

Vilken betydelse dessa frågeställningar har kan eventuellt också vara kopplat till 

storleken på företaget eller vilken bransch de verkar inom. Eventuellt befinner sig 

mindre företag i en mer utsatt position. Det kan bero på att de inte alltid har tillräckligt 

med resurser i form av tid och kompetens att lägga på sitt interna redovisningsarbete.  

I sin tur kan detta leda till att det är först när revisorn utför sin granskning som 

företagets ekonomiska problem uppmärksammas. I de mindre företagen innehar 

samma personer ofta flera roller då de förutom att vara företagsledare och ägare även 

kan utföra löpande ekonomiarbete. Detta kan göra att både positiva och negativa 

konsekvenser får en mer betydande omfattning. Det kan också leda till att de inte 

uppmärksammar i tid att företaget har ekonomiska problem. I detta läge kan det också 

vara för sent att göra något åt den uppkomna situationen och konkurs kan inte 

undvikas. Å andra sidan så kan det vara så att ett mindre företag som väljer och har 

möjlighet att lägga tid och pengar på sin redovisning blir intressanta för andra företag 

att förvärva och på så sätt erhåller ägarna då betalning för även de osynliga resurserna. 

Dessa två olika företagsspecifika företeelser borde vara av intresse för både ägarna i 

företaget samt dess intressenter. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

 Vad sker med de immateriella tillgångarnas värden i samband med 

konkurs? 

  Vad sker med de immateriella tillgångarnas värden i samband med 

företagsförvärv? 

 Varför är detta intressant ur företagets respektive intressenternas 

perspektiv? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att diskutera problematiken kring värderingen av de 

immateriella tillgångarna och studera i vilken utsträckning värdet behålls i förvärvs- 

respektive konkurssituationer. 
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1.5 Avgränsning 

 

De företagsspecifika situationer som studien omfattar är konkurs och företagsförvärv 

då de bäst lämpar sig för våra frågeställningar. Vi har begränsat oss till att se på de 

företag som omfattas av RR 15 med verksamhet i Västmanlands Län, där konkurs 

avslutades under åren 2006-2008. De företag som ingår i studien är således icke 

noterade aktiebolag. Uppsatsen kommer ej att behandla eventuella skattemässiga och 

juridiska effekter för företagen i samband med företagsförvärv eller konkurs.  
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Metod 

 

Nedan presenteras hur uppsatsarbetet praktiskt har genomförts och vilka val av olika 

tillvägagångssätt som har gjorts. Här gör vi även en kritisk granskning av vårt arbete.  

 
 

2.1 Ämnesval 

 

För att få svar på våra frågor kring hur de immateriella tillgångarna behåller sitt värde 

när företaget får ekonomiska problem har vi genomfört denna studie enligt en metod 

som liknar den kvalitativa metoden. Med kvalitativ metod menas att studien görs med 

syfte att skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse eller situation 

(Björklund & Paulsson 2003, s 63).  Då vi ansåg att konkurs borde vara en situation 

där tillgångens värde sätts på prov valde vi detta som utgångspunkt för vår studie. Det 

faktum att handlingarna i avslutade konkurser blir offentliga gjorde att det fanns 

förutsättningar att ta med verkliga ärenden i vårt arbete. Det hade varit intressant att 

även titta på upprättade kontrollbalansräkningar både i företag som försatts i konkurs 

men även de som fortsatt sin verksamhet. Detta är dock ej möjligt då 

kontrollbalansräkningar i aktiva företag ej är offentliga. 

 

För att få en bättre förståelse kring frågeställningarna genomfördes tre intervjuer med 

personer i olika roller kring företag som försatts i konkurs. Vid intervjuerna framkom 

även information kring hantering av tillgångar vid företagsförvärv, vilket gas oss 

möjlighet till att jämföra detta med konkurssituationen. Då vi endast avser att relatera 

till förvärvssituationen kommer denna inte att analyseras i lika stor omfattning som 

konkurssituationen. Utifrån insamlade underlag från valda företag och genomförda 

intervjuer genomfördes en analys i syfte att öka uppmärksamheten kring hur väl de 

immateriella tillgångarnas värde består i olika situationer. Då det var önskvärt med att 

föra diskussioner kring en alternativ situation till konkurs valde vi att även titta på 

företagsförvärv. Denna företeelse har vi enbart kunnat studera utifrån våra intervjuer 

och litteratur då vi saknade tillgång till handlingar från genomförda förvärv.  

 

Vi gör texthänvisningar i denna uppsats med hjälp av Harvard-systemet. Om 

hänvisningen görs före punkt avses den aktuella meningen. Ges hänvisningen efter 

punkten avses all text efter föregående hänvisning, dock som mest hela det stycke 

hänvisningen befinner sig i. (Malmö högskola, 2004) 
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2.2 Urval och datainsamlingsmetod 

 

Inledningsvis läste vi lagtext, rekommendationer och kurslitteratur som används i 

kursen ”redovisning och revision” för att få en inblick i ämnesområdet. Vidare sökte 

vi i Mälardalens Högskolas databaser efter relevanta artiklar, uppsatser och övrig 

litteratur. De databaser vi har använt oss av är Emerald, ABI/Inform, 

ELIN@Mälardalen och Google Schoolar. Där användes sökorden intangibles, 

immateriella tillgångar, intangible assets, valuation, värdering, konkurs, bankruptcy 

och företagsförvärv. Sökorden har använts i olika kombinationer.  

 

För att se exempel på hur de immateriella tillgångarna behåller sitt värde i konkurs har 

vi valt att studera 14 företag verksamma i Västmanlands län där konkurs har avslutats 

under åren 2006-2008. De delar vi fokuserar på är till vilket värde de immateriella 

tillgångarna har tagits upp i de fall kontrollbalansräkning har upprättats innan konkurs 

och om det har varit möjligt att omsätta tillgångarna till likvida medel vid konkursen.  

 

Inledningsvis i sökningen av studieobjekt kontaktades Västmanlands Tingsrätt där vi 

informerades om att det krävs organisationsnummer eller komplett företagsnamn för 

att få tillgång till handlingar i avslutade konkurser hos dem. Dessa uppgifter kan 

erhållas via Bolagsverket. Vid besök hos Tingsrätten i Köping gavs tillgång till 50 

ärenden där konkurs slutförts under slutet av 2007 och början av 2008. Vid 

genomgång av dessa fann vi endast tre stycken ärenden där det förekom immateriella 

tillgångar.  

 

Då vi ansåg att detta urval var för litet kontaktades Bolagsverket för att få hjälp med 

att söka ut fler företag. En första sökning gjordes efter företag i Västmanlands län där 

konkurs slutfördes under åren 2005-2006, vilken resulterade i 249 företag. Detta 

bedömde vi vara ett för stort antal att gå igenom, vi valde därför att bara titta på år 

2006 och begränsa oss till 100 företag. Bolagsverket sände då en excelfil med 

uppgifter där det framgår företagens organisationsnummer, namn och vilken typ av 

verksamhet de har bedrivit. I de 100 företagen kontrollerades sedan den senaste 

registrerade årsredovisningen via högskolans databas Affärsdata för att identifiera de 

företag vilka har tagit upp immateriella tillgångar i balansräkningen. Den 

genomgången resulterade i elva stycken företag där vi begärde ut handlingar från 

Tillsynsmyndigheten.  

 

För att ge en mer heltäckande beskrivning i ämnet än vad vår granskning av de valda 

företagen leder till önskade vi komplettera studien med intervjuer. Tre intervjuer 

genomfördes med personer vilka har olika roller i arbetet kring företag som har 

försatts i konkurs. En konkursförvaltare, en jurist vid Tillsynsmyndigheten och en 

revisor vilka samtliga har mångårig erfarenhet inom respektive område. Vilket gör att 

vi anser de vara värdefulla och tillförlitliga källor i vår studie.  
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2.3 Tillvägagångssätt och bearbetning av data 

 

Utifrån det genomförda urvalet kopierades relevanta handlingar i konkursärendena vid 

besök hos Tingsrätten i Köping och Tillsynsmyndigheten i Eskilstuna. De handlingar 

vi fick tillgång till i samtliga ärenden var konkursförvaltarens förvaltarberättelse, 

konkursbouppteckning och utdelningsförslag. I förvaltarberättelsen var det möjligt att 

utläsa om det funnits skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning eller ej och 

huruvida det var gjort. I de fall det hade upprättats en kontrollbalansräkning fanns den 

tillgänglig i konkursakten. 

 

En granskning av dessa handlingar har gjorts där vi har tittat på vilken typ av 

immateriell tillgång som är upptagen och till vilket värde. De tidpunkter vi har tittat på 

är företagets senaste registrerade årsredovisning, eventuell kontrollbalansräkning och 

konkursbouppteckning. Att se hur den immateriella tillgången har värderats vid dessa 

tre tillfällen ger oss möjlighet att ta reda på ifall företagen använder sig av de 

möjligheter som finns att omvärdera tillgången i olika situationer. 

 

När det gäller företagsförvärv diskuteras detta enbart utifrån de genomförda 

intervjuerna och litteratur. Den använda litteraturen beskriver företagsförvärvs-

situationen utifrån en köpares perspektiv. Det hade varit värdefullt för vår studie om 

möjlighet hade funnits att granska hur tillgångarna hade värderats vid ett antal 

genomförda företagsförvärv. Detta har dock ej varit möjligt då vi saknat tillgång till 

sådana underlag, dessa är ej offentliga. 

 

Vid intervjuerna gav vi först en kort presentation av vårt uppsatsarbete för att 

intervjupersonen skulle sättas in i vårt valda frågeområde. Intervjuerna genomfördes 

enligt ett semistrukturerat upplägg där intervjupersonen gavs möjlighet att tala relativt 

fritt och vi kunde ställa följdfrågor (Bryman & Bell 2005, s363). I bilaga 1 redovisas 

de frågor vi utgick ifrån. Samtliga tre intervjuer genomfördes på respektive 

intervjupersons arbetsplats vid ett förbokat möte och tog mellan 60-90 minuter. 

Samtliga intervjuer genomfördes av oss två tillsammans och båda förde anteckningar 

som sedan sammanställdes. Vi ansåg det ej befogat att namnge våra intervjupersoner i 

uppsatsen och har därför valt att behålla dem anonyma. Intervjuerna kunde istället ha 

skett via mail. Detta valde vi inte på grund av att vi ansåg att det skulle ge oss sämre 

information, då vi ej skulle få möjlighet att ställa följdfrågor. 
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2.4 Kritisk granskning 

 

Denna studie omfattar enbart 14 företag vilket kan anses vara ett relativt litet urval. 

Det är därför möjligt att resultatet att vår studie kunde ha påverkats om urvalet hade 

varit mer omfattande eller skett på ett annorlunda sätt. Vi anser dock att det 

genomförda urvalet är tillräckligt i förhållande till studiens syfte. 

 

Urval av intervjupersoner får anses vara bra då de representerar olika områden kring 

konkurssituationen och att de alla innehar en mångårig erfarenhet. Dock kan vi anse 

att deras erfarenhet av de immateriella tillgångarnas värde i konkurs är begränsade 

beroende på att dessa tillgångar är relativt ovanligt förekommande. Vi har ej anledning 

att tro att det har varit möjligt att hitta alternativa intervjupersoner med mer erfarenhet, 

då begränsningen inte varit kopplat till personerna utan till de immateriella 

tillgångarnas förekomst. 

Att intervjuerna genomfördes av oss båda tillsammans minskar risken för att gå miste 

om viktig information och risken för missförstånd. Dock kan vi ej utesluta att våra 

egna tolkningar kan ha påverkat resultatet.  
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Referensram 

 

I detta kapitel redogörs för de teorier, lagar, rekommendationer och 

redovisningsprinciper som vi anser har betydelse för studiens problemformulering och 

syfte. Avslutningsvis sammanfattas referensramen och åskådliggörs av en modell. 

 

3.1 Enhetsteorin 

 

Enhetsteorin växte fram hos redovisningsteoretiker under 1900-talet. Orsakerna till 

detta är att vid den tiden började företagen expandera allt mer, utvecklingen gick mot 

att fler ägare kunde finnas i samma företag. Företagen tenderade också att ”överleva” 

sina ägare och deras existens ansågs vara för evigt. Detta gjorde att teoretikerna 

började betrakta företagen som fristående från sina ägare och med ett eget liv. 

Tillgångarna var att anse som organisationens egna trots att de finansierats från ägare 

och från andra finansiärer medan skulderna ansågs vara företagets skyldigheter. På så 

sätt kom aktieägarna att betraktas som enbart finansiärer men med särskilda rättigheter 

och inte utifrån ägarperspektiv. Företagets inkomster betraktas således som företagets 

tills utdelning av dessa sker. (Gröjer, 2002, s 50) 

 

Enhetsteorin passar väl in på små och medelstora företag och har lett till att företagens 

redovisning framförallt fungerar som information till företagets finansiärer. Detta gör 

att de kan bedöma den penningmässiga effektiviteten, erhålla underlag för att bedöma 

framtida resultat och även kunna kontrollera förvaltningen av de tillgångar som 

företaget förfogar över. (Ibid) 

 

Att enhetsteorin ligger till grund för utformningen av våra dagars balansräkningar i 

vilka det egna kapitalet ses som en skuldpost till ägarna hos företaget, påpekas av 

Artsberg i sin bok Redovisningsteori.  

 

3.1.1 Tillgångars värden i balansräkningen  

 

Gröjer tar i sin bok upp fyra värderingsmetoder som kan användas för att fastställa 

tillgångars värden i företag. Den första av metoderna utgår ifrån företagets framtida 

inbetalningsöverskott från de olika tillgångarna, vilka sedan omräknas till ett nuvärde. 

Detta gör att tillgångarna erhåller ett ”verkligt” värde. Denna metod kallas Värde för 

framtiden. Andra metoden kallas Anskaffningspriset och utgår ifrån tillgångarnas 

anskaffningsvärde från vilket sedan dess värdeminskning dras ifrån. Den tredje 

metoden utgår ifrån det pris som skulle ha fått betalas för tillgången om företaget 

skulle skaffa en exakt likadan. Metoden benämns Återanskaffningspriset. Den sista 
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metoden Värdering med hänsyn till prisnivån innebär att detta justeras utifrån 

tillgångarnas anskaffningspris justeras detta med eventuella prisförändringar.  

 

Det finns också ytterligare två stycken metoder som företaget i vissa situationer är 

skyldiga att välja emellan nämligen Lägsta värdets princip och Återvinningsvärdet. 

Genom att värdera tillgångarna som mest till det lägsta värdet av anskaffningspriset 

och deras verkliga värde används Lägsta värdets princip. När tillgångarna värderas till 

det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde anges 

återvinningsvärdet. Prövning om detta värde skall användas måste göras om företaget 

kan misstänka att tillgången är mindre värd än det bokförda värdet. (Gröjer, 2002, s 

80-83) 

 

Immateriella tillgångar tillhör kategorin anläggningstillgångar i balansräkningen då de 

är tänkta att användas för stadigvarande bruk i företaget. Som tidigare nämnts är det 

inte helt lätt att fastställa deras värden. Värderingsmetoderna ovan går bra att tillämpa 

på dessa tillgångar. Ett skäl som konkret påverkar deras värdering är huruvida det är 

möjliga att skilja tillgången från företagets organisation och på så sätt kunna avyttra 

den separat. Går inte detta så erhålls endast ett värde som är av betydelse för företaget. 

(Gröjer, 2003, s 88) 

 

3.2 Immateriella tillgångar och dess värdering  

 

Begreppet tillgångar förknippas ofta med materiella ting av olika slag, exempelvis 

maskiner, verktyg eller byggnader. När det gäller de immateriella tillgångarna saknas 

den fysiska substansen vilket gör det svårare att bedöma deras värden. Exempel på en 

immateriell tillgång kan vara goodwill, forskning och utveckling, varumärke eller 

patent. Hur de immateriella tillgångarna värderas borde inte skilja sig från hur man 

värderar de materiella anläggningstillgångarna då regelverket är detsamma. 

Årsredovisningslagen reglerar vad som är en immateriell tillgång och hur den ska 

värderas. Företag vars värdepapper ej är noterade och där skyldighet att upprätta 

koncernredovisning saknas, kan även tillämpa RR 15. Vidare påverkas värderingen av 

den utarbetade praxisen inom området. (Artsberg, 2005, 234-236) 

 

Till följd av att värderingen av de immateriella tillgångarna görs av företagets ledning 

och att det saknas tydlig vägledning, kommer den att till viss del påverkas av en 

subjektiv bedömning. Kritikerna menar att detta leder till bristande jämförbarhet både 

när det gäller mellan olika företag men också när jämförelse görs av verksamheten 

olika år i ett specifikt företag. (Garcia-Ayuso, 2003) 
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3.2.1 Årsredovisningslagen 

 

ÅRL klargör i 4 kap vad en anläggningstillgång är och hur den skall värderas. 

 Anläggningstillgång - ”Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd 

att stadigvarande brukas och innehas i verksamheten.” ÅRL delar in 

anläggningstillgångar i tre huvudkategorier, immateriella, materiella och 

finansiella.  

 Immateriell anläggningstillgång – Utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten (FoU), koncessioner, patent, licenser, varumärken och 

hyresrätter som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas 

upp som en tillgång. Även goodwill som uppstått vid förvärv av rörelse till 

följd av att högre ersättning har betalats än vad som motsvarar det förvärvades 

totala värde. 

 

Avskrivning av en immateriell anläggningstillgång skall enligt ÅRL göras under högst 

fem år om inte en längre nyttjandeperiod kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. 

Utöver avskrivning skall en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov göras på 

balansdagen. Nedskrivning görs i de fall tillgången har ett lägre värde än det bokförda 

värdet efter avskrivningar och detta lägre värde bedöms vara varaktigt. Bedöms 

tillgången vid ett senare tillfälle ha ökat i värde skall det nedskrivna beloppet återföras. 

Det kan även vara aktuellt att skriva upp värdet i de fall tillgången bedöms ha ett 

varaktigt högre värde än det bokförda. (FAR Förlag 2008, s 379-380) 

 

3.2.2 Redovisningsrådets rekommendation – RR 15 

 

”Föreningen för utvecklande av god redovisningssed” är sammansatt av ledamöter 

från olika delar av finansvärlden. Föreningen har till uppgift att främja utvecklandet av 

god redovisningssed och sprida information om redovisningsfrågor. Redovisningsrådet 

är ett råd inom denna förening och har till uppgift att utfärda redovisnings-

rekommendationer och sprida information. (Nilsson, 2005, s 69-70) 

 

I RR 15 sägs att ”En immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan 

fysisk substans…”. Det anges även att företaget skall ha kontroll över resursen och att 

den ska förväntas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. En immateriell tillgång 

skall tas upp i balansräkningen när de framtida ekonomiska fördelarna sannolikt 

tillfaller företaget och de kan hänföras till tillgången och att det är möjligt att beräkna 

anskaffningsvärdet på ett tillförlitligt sätt. När det gäller internt upparbetade 

immateriella tillgångar exempelvis varumärke eller kundlistor, får dessa inte tas upp 

som en tillgång enligt punkt 4 i RR 15.  
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Värdet i balansräkningen skall beräknas utifrån anskaffningsvärdet med avdrag för 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. När det gäller avskrivningstid anger RR 

15 ej någon längsta tid för denna, men det sägs att en längre period än tjugo år endast 

skall förekomma undantagsvis. Restvärdet antas vara noll om inte tredje part har 

bundit sig att köpa tillgången efter nyttjandeperiodens slut eller det är sannolikt att det 

kommer att finnas en aktiv marknad för det aktuella tillgångsslaget. (FAR Förlag 

2008, s1147) 

 

3.2.3 Försiktighetsprincipen 

 

Försiktighetsprincipen syftar till att företagets olika intressenter ej ska få en alltför 

positiv bild av företagets ekonomiska ställning. Principen innebär att tillgångar skall 

värderas med försiktighet medan skulder hellre tas upp till ett för högt värde än för 

lågt. Ett tydligt exempel på tillämpning inom redovisningen är ”lägsta värdets princip” 

där omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Vidare redovisas intäkter först när 

de har realiserats medan förluster tas upp redan när de är befarade. 

Försiktighetsprincipen motiverar att kostnader för produktutveckling skall tas upp som 

en immateriell tillgång samma period de uppstår. Avskrivningar på dessa görs dock 

först när produkten skapar intäkter till företaget. (Thomasson, Arvidsson, Lindquist, 

Larsson & Rohlin, 2005, s 112) 

 

3.2.4 Fortlevnadsprincipen 

 

Fram till en bit in på 1600-talet var det vanligt att företag drevs för att genomföra ett 

visst projekt, exempelvis en handelsresa med fartyg varefter företaget löstes upp, 

tillgångarna såldes och resultatet delades ut. Sedan skedde en förändring till att 

investerarna lät sitt kapital vara kvar i företaget men med möjlighet att skaffa en 

ersättare i de fall de önskade dra sig ur. Detta medförde att företaget fick bättre 

möjligheter till långsiktig planering av verksamheten. Förändringen medförde ett 

behov av att räkna ut ett resultat för perioden och därmed måste tillgångar och skulder 

i företaget värderas. (Artsberg 2005, s 63-65) 

 

Införandet av fortlevnadsprincipen även kallad ”going concern” gör det möjligt att 

fördela tillgångens värdeminskning över dess hela nyttjandeperiod och göra 

avskrivningar årligen med utgångspunkt från anskaffningsvärdet. Principen är möjlig 

att tillämpa i de fall det saknas skäl att anta att företagets livslängd är begränsad. Finns 

skäl att anta en begränsad livslängd av någon anledning skall tillgångarna värderas till 

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. (Nilsson, 2005, s 29-30) 
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Björklund & Svallebo (2007) menar i sin uppsats att det är motsägelsefullt att 

tillgångarna skall värderas till anskaffningsvärdet, vilket är ett historiskt värde, när 

principen fokuserar på företagets framtida nytta av tillgången. För att belysa detta tas 

följande fall upp, ”Exempelvis räknar man vid inköp av en maskin med att det 

diskonterade värdet av de kassaflöden som maskinen förväntas ge upphov till 

(nyttjandevärdet) överstiger anskaffningsvärdet, annars skulle investeringen innebära 

en förlust för företaget.”  

 

3.3 Kontrollbalansräkning 

 

Ett aktiebolags resultat kan variera från år till år och kan således vara svårt att förutspå. 

Ibland redovisar företaget återkommande positiva årsresultat men det kan också vara 

tvärt om till exempel i en ihållande lågkonjunktur. Ett annat exempel kan vara företag 

vars verksamhet är att utveckla produkter och de inte har påbörjat tillverkningen av 

produkten än eller sålt en patentlösning så att intäkter genereras in i verksamheten. 

Finns det i aktiebolaget redovisade balanserade vinstmedel från tidigare år att använda 

till att kvitta förlusten med underlättar det naturligtvis. I de fall det inte finns 

balanserade vinstmedel att ta av blir företaget tvunget att nagga av det egna kapitalet 

och om detta fortsätter kan det leda till allvarliga bekymmer för företaget i form av 

kapitalbrist. (Thomasson, 2007, s 105) 

 

Här är det särskilt två uppkomna situationer som direkt ställer krav på att aktiebolagets 

styrelse genast skall upprätta en kontrollbalansräkning och dessa situationer regleras 

av aktiebolagslagen (ABL) 25 kap 13 §. Lag (2007:317).  

 

 när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14§, 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller 

 när det vid verkställande enligt fjärde kapitlet Utsökningsbalken har visat sig 

att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. 

 

Kontrollbalansräkningens syfte eller funktion är att ge en spegelbild av bolagets 

ställning och på så sätt kunna avgöra dess fortsatta drift. Då kontrollbalansräkningen 

upprättas sker det enligt värderingsprinciper som har sin grund i att verksamheten 

bedrivs vidare under normala förhållanden (Heinestam, 2005, s.66-74). Värderingen av 

det egna kapitalets storlek i kontrollbalansräkningen upprättas i enlighet med ABL 25 

kap. 14 § och de justeringar som tillåts är att: 

 

 Tillgångar får tas upp till ett högre värde medan avsättningar och skulder tas 

upp till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen, om de 

värderingsprinciper som används vid upprättande av kontrollbalansräkningen 

är förenliga med god redovisningssed. Redovisade pensionsåtaganden i 
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enlighet med Tryggandelagen får dock inte tas upp till lägre belopp än som är 

tillåtet enligt denna lag. 

 Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet. 

 Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är 

beroende av bolagets ekonomiska ställning behöver inte redovisas, om stödet, i 

händelse av konkurs eller likvidation, ska betalas tillbaka först sedan övriga 

skulder har betalats. 

 Obeskattade reserver ska delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. 

 

Alla justeringar som görs enligt ovan skall redovisas särskilt och den skall 

undertecknas av styrelsen. I den ordinarie redovisningen redovisas tillgångarna var för 

sig och detsamma gäller då kontrollbalansräkningen upprättas. Här görs alltså avsteg 

från de principer som använts i den ordinarie redovisningen vilket leder till en mindre 

konsekvent tillämpning av försiktighetsprincipen då denna till största delen baseras på 

försäljningsvärden. (FAR Förlag 2008, s 1625-1630) 

 

3.3.1 Värdering av immateriella tillgångar i kontrollbalansräkningen 

 

Immateriella tillgångar som aktiverats i den ordinarie balansräkningen i enlighet med 

ÅRL:s fjärde kapitel 2 § får ingå i kontrollbalansräkningen. Om företaget valt att 

kostnadsföra utgifter löpande och de kunde ha valt att aktivera dessa som immateriella 

tillgångar med ovan nämnda lagstöd får de aktiveras i kontrollbalansräkningen till ett 

uppskattat anskaffningsvärde med avdrag för gjorda avskrivningar och nedskrivningar. 

(FAR Förlag 2008, s 1625-1630) 

 

I de fall tillgången kan tänkas ha ett påvisbart marknadsvärde, till exempel ett 

varumärke eller patent, får den tas upp till nettoförsäljningsvärdet om dess värde 

överstiger det beräknade restvärdet. En annan situation där nettoförsäljningsvärdet 

tillåts användas är om tillgången i enlighet med årsredovisningslagens regler om 

aktivering inte kunnat tillämpas. (Ibid) 

 

Det är styrelsens ansvar att se till att kontrollbalansräkningen godkänns på 

bolagsstämman som sammankallats just för detta ändamål. Väljer stämman att bolaget 

inte skall försättas i likvidation eller konkurs och istället drivas vidare har företaget 

åtta månader på sig att återställa det egna kapitalet så att det motsvarar det registrerade 

egna kapitalet hos Bolagsverket. En konsekvens av att inte upprätta 

kontrollbalansräkningen, är att styrelseledamöterna riskerar att ådra sig ett personligt 

samt solidariskt ansvar för de skulder som uppkommer i bolaget efter det att 

kontrollbalansräkning borde ha upprättas, om bolagets borgenärer väljer att påkalla 

detta i händelse av en senare konkurs. (Heuman, 2007, s. 174) 
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3.4 Företagsförvärv 

 

En annan situation där värden i ett företags tillgångar har en avgörande betydelse är i 

samband med företagsförvärv.  Denna företeelse kan sägas vara konkurssituationens 

motsats, det vill säga när företaget har förvärvats av ett annat företag eller 

fusionerats/gått samman med ett annat och företaget antas drivas vidare, det vill säga 

enligt fortlevnadsprincipen. (Sevenius, 2003, s 17)  

 

Idag är företagsförvärv ett vanligt förekommande fenomen i svenskt näringsliv. Dock 

kan vid jämförelse med den angloamerikanska marknaden konstateras att den svenska 

marknaden inte på långa vägar är lika transaktionsintensiv beträffande uppköp. 

Företagsförvärv ansågs tidigare endast vara möjligt för större industriföretag då de 

innehade både resurser och erfarenhet för att driva igenom ett köp. (Sevenius, 2003, 

s 28–29) Nu för tiden är det både stora och mindre företag som är aktiva på 

marknaden. Detta beror på att företag av i dag verkar i en mycket konkurrensutsatt 

marknad både då det gäller tillväxtmöjligheter för företagen samt att marknaden i 

branscherna de verkar inom växer långsamt. (Orrbeck, 2006, s 18)  

 

Det finns en uppsjö av orsaker till varför företagsförvärv sker. En del av dessa orsaker 

kan delas in i tre stycken motiv nämligen Rörelse- Ägar- och Ledningsmotiv. 

 Rörelsemotiv kan till exempel vara att företaget önskar ta mer 

marknadsandelar, expandera geografiskt, komma över en distributionskedja 

eller helt enkel erhålla kostnadsfördelar. 

 Ägarmotiv kan till exempel vara att företaget vill sprida sina risker genom så 

kallad diversifiering, erhålla skattefördelar, minska konkurrensen på 

marknaden eller spekulera. 

 Ledningsmotiv kan t.ex. vara att skapa branschförändringar genom att införa 

nya marknadsvillkor, öka de finansiella resurserna i företaget och även erhålla 

personliga fördelar. (Sevenius, 2003, s 44) 

 

3.4.1 Värdering av immateriella tillgångar i förvärvssituationer 

 

I samband med att ett företag förvärvas har det köpande företaget ofta lagt ner både tid 

och pengar på att uppskatta dess marknadsvärde innan köpet. Marknadsvärdet kan 

definieras enlig följande ”det förväntade pris till vilket en överlåtelse av målföretaget 

torde ske på en öppen och oreglerad marknad mellan en rationell och frivillig säljare 

och en rationell och frivillig köpare, där båda parter har tillgång till likvärdig och 

fullständig information”.(Sevenius, 2003, s 84-85) Målföretaget är en annan 

benämning för företaget som säljs i och med transaktionen. För att beräkna detta värde 

kan köparen välja mellan olika metoder och de fyra vanligaste beskrivs mycket kort 

nedan: 
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 Diskonterade kassaflöden (DCF) - värdering av målföretagets framtida 

kassaflöden  

 Komparativ värdering - metoden baseras på en jämförande värdering av andra 

företag genom att använda sig av olika nyckeltal t.ex. P/E tal. 

 Uthållig vinst - en uppskattning av målföretagets uthålliga vinst görs och 

denna metod är en enklare form av DCF 

 Substansvärde - en metod som baseras på målföretagets balansräkning där 

skillnaden mellan tillgångarna och skulderna beräknas och det egna kapitalet 

erhålls. 

De ovan nämnda metoderna leder till att ett pris sätts och förhoppningsvis kan en 

överenskommelse om köpeskilling komma till stånd. Gemensamt för dessa metoder är 

att de baseras på målföretagets samtliga tillgångar och således även de immateriella. 

(Sevenius, 2003, s 86-98) 

 

 I samband med att företagsförvärvet sker skall en ingångsbalansräkning upprättas. I 

denna skall alla tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med utgångspunkt 

av tillträdesdagen. Detta betyder att de bokförda värdena i målföretaget i princip 

saknar betydelse och att även tillgångar som inte är upptagna i balansräkningen skall 

värderas till marknadsvärde. Här kommer då de immateriella tillgångarna in som 

normalt inte kan tas med i balansräkningen exempelvis kundkontakter, expertis inom 

företaget, teknologi i företaget som inte är patenterat och så vidare. Samtliga tillgångar 

tas upp med hänsyn till återstående livslängd. (Orrbeck, 2006, s 157-159) 

 

3.5 Förfarandet vid konkurs 

 

När ett företags tillgångar inte räcker till för att betala de befintliga skulderna kan det 

leda till att företagets hela förmögenhet måste tas i anspråk. I denna situation kan det 

bli nödvändigt att försätta bolaget i konkurs för att en uppgörelse skall komma till 

stånd mellan bolaget och dess långivare/borgenärer, exempelvis banker, diverse 

leverantörer, skatteverket etc. (Heuman 2007, s 158-160)  

 

I och med att ett bolag försatts i konkurs innebär det kort och koncist att bolaget 

upphört och borgenärerna kan inte i efterhand komma och kräva att få betalt för 

eventuella fordringar som kvarstår efter att konkursen är avslutad. Konkursinstitutet är 

det redskap som styr hur de olika aktörerna skall agera vid konkursförfarandet. Dess 

funktion är att proportionellt fördela förlusterna hos bolagets borgenärer som grundar 

sig på fordringarnas storlek. Detta skall ske i ordnade rättsliga former och har sitt stöd 

i konkurslagens regler. Fördelningen har sin grund i Likabehandlingsprincipen som 

dock inte alltid är tillämpbar, detta på grund av att alla fordringsägare inte alltid 

erhåller utdelning i konkursen. (Heuman, 2007, s 158)  
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När ett bolag är i konkurs förvaltas egendomen av en särskild juridisk person, ett så 

kallat konkursbo. De tidigare företrädarna mister nu sin rätt att företräda bolaget, att 

ingå avtal samt att bedriva näringsverksamhet. (Holmström 2007, s 433 - 435) 

 

I Sverige är det Tingsrätten med ansvar för det geografiska område där bolaget har sitt 

säte som beslutar i konkursärenden och ansökan skall således inges till densamme. 

Ansökan om att försättas i konkurs kan begäras av bolaget självt, vilket är vanligast. 

Anledningen är att bolaget insett att det inte finns någon lösning på de ekonomiska 

problemen och att det inte går att undvika en konkurs i slutändan i alla fall. En ansökan 

kan även inges från någon av bolagets borgenärer vilka då måste styrka för Tingsrätten 

att bolaget befinner sig på obestånd eller är insolvent, det vill säga inte rätteligen kan 

betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning. (Heuman, 2007, s 158 – 169) 

 

3.5.1 Konkursförvaltarens funktion 

 

Som ovan nämnts tar en ny juridisk person (gäldenärens konkursbo) över 

förvaltningen av aktiebolagets egendom i samband med konkursen. Tingsrätten utser 

en företrädare för bolaget en så kallad konkursförvaltare. Denne är oftast advokat och 

har rätt att erhålla arvode ur konkursboet för sitt arbete. (Holmström, 2007, s 433) 

 

Konkursförvaltarens huvudsakliga uppgift är att avveckla konkursboet samt att se till 

borgenärernas bästa då det gäller det ekonomiska utfallet. Detta skall ske så snabbt det 

bara går. En annan viktig uppgift som förvaltaren är tvungen att utföra, är att 

kontrollera om det har förekommit några oegentligheter i aktiebolaget innan 

konkursutbrottet som medför att misstanke om brott föreligger. Tillgångarna skall 

omsättas i monetära medel för att sedan delas ut till borgenärerna enligt 

Förmånsrättslagen. Förvaltaren övertar även aktiebolagets bokföringsskyldighet samt 

förvaltningen av samtliga tillgångar som eventuellt finns kvar i boet. Det ställs således 

stora krav på konkursförvaltaren och denne behöver därför inneha kunskaper i 

företagsekonomi, bokföring samt affärsjuridik. (Heuman, 2007, s 224-227) 

 

När alla tillgångar är omsatta till likvida medel skall förvaltaren upprätta ett 

utdelningsförslag som skall godkännas av Tingsrätten och Tillsynsmyndigheten. 

Utdelningsförlaget visar borgenärernas respektive erhållna utdelning i konkursboet och 

där kan generellt sägas att ju bättre säkerhet som innehas för fordringarna ju större 

chans finns till utdelning i konkursen. Då Tingsrätten fastställt förslaget kan 

utbetalning ske till borgenärerna. (Heuman, 2007, s 224-227, 264-269) 
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Då förvaltaren till största delen bedriver arbetet med att förvalta konkursboet 

självständigt och har ofta möjlighet att fatta beslut utan att behöva samråda med 

borgenärerna, är det viktigt att någon form av kontroll sker över förvaltarens arbete. 

Tillsynsmyndigheten som sköter denna granskning av konkursförvaltarna hör till 

Kronofogden. Vill någon av borgenärerna väcka talan mot förvaltaren är det till 

tillsynsmyndigheten som de skall vända sig. När utdelningsförslaget godkänts i 

Tingsrätten anses konkursen vara avslutad. Alla handlingar i konkursen arkiveras hos 

Tingsrätten och Tillsynsmyndigheten i fem år efter avslutad konkurs. (Heuman, 2007, 

s 245, 264-269)  
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3.6 Sammanfattning av referensramen 

 

Nedan ges en sammanfattning och beskrivning av de delar ur referensramen som 

kommer att användas i vår analys. Då enhetsteorin har haft en stor betydelse för hur 

synen på ett företag och dess förhållande till ägarna påverkar dess externredovisning, 

anser vi den vara viktig för våra studier. Det ändrade synsättet gör det möjligt för ett 

företag att säljas som en enhet. 

 

För att förstå värderingen av de immateriella tillgångarna i de granskade ärendenas 

olika skeden är det viktigt att känna till vad som påverkar denna. Den lagstiftning som 

påverkar värderingen av immateriella tillgångar återfinns i ÅRL:s fjärde kapitel. 

Därutöver finns rekommendationer och principer som styr värderingen. De vi särskilt 

tycker har betydelse för vår studie är RR 15 då vi valt att studera företag som icke har 

noterade värdepapper och inte heller är tvungna att upprätta koncernredovisning. 

Försiktighetsprincipen väljs med utgångspunkt på grund av att den generellt anger 

synen på hur tillgångar skall värderas samt fortlevnadsprincipen vilken förutsätter 

företagets eviga existens. 

 

De företagsspecifika situationer som blir intressanta för studien är konkurs och 

företagsförvärv. I analysen kommer fokus att läggas på de immateriella tillgångarnas 

värden i dessa situationer samt i eventuellt upprättad kontrollbalansräkning. Utifrån 

denna sammanfattning av vår referensram bygger vi vår analysmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Analysmodell (egen modell) 
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Empiri 

 

Nedan presenteras kort de företag som ingår i studien samt resultatet av genomförda 

intervjuer. 

 

4.1 Presentation av studieobjekten 

I nedanstående tabell ges en sammanfattning av de studerade företagen och dess 

immateriella tillgångar.  

 

Företagsnamn 

Typ av immateriell 

tillgång 

Bokfört 

värde* 

Andel 

av 

tot** 

Krav 

på 

KBR 

Värdering 

i KBR 

Värde i        

konkurs-

boupp. 

Rationalia AB Balanserade utgifter FoU 142 970 kr 16,0% Ja Ej 

upprättad 

0 kr 

Swedish Marbles Ind. 

AB 

Bal.utg. 

utvecklingsarbete av 
mineralfyndighet 

125 882 kr 11,1% Nej   0 kr 

Kentab Kommunikation 

AB 

Goodwill 238 245 kr 6,8% Ja 214 000 kr 0 kr 

Strömsholms Beds of 

Scandinavia AB 

Bal.utg. 

Produktutveckling        

Bal.utg. åtkomst av 
säljyta 

  183 600 kr      

2 427 332 kr 

50,4% Ja Ej 

upprättad 

0 kr 

Soft-Temp AB Bal.utg. 

Produktutveckling    

427 000 kr 40,7% Ja Ej 

upprättad 

0 kr 

Mariebergs Köksbod 

AB 

Goodwill 75 000 kr 6,4% Ja Ej 

upprättad 

0 kr 

Jan Lantz Åkeri AB Varumärke 77 520 kr 2,5% Ja Ej 
upprättad 

0 kr 

Eyen-Ward AB Goodwill 169 918 kr 25,8% Nej   0 kr 

JP Bilplåtslageri & 

Lackering AB 

Goodwill 171 000 kr 9,7% Nej   0 kr 

Motorcykel Butik 

Racing i V-ås AB 

Goodwill 1 487 500 kr 10,5% Ja 1 487 500 

kr 

0 kr 

Grön Vit Restaurang 

AB 

Goodwill 772 194 kr 84,7% Nej   0 kr 

Regnbågen i V-ås ek 

för. 

Kontraktsrättigheter (ÖV 

i leasingavtal på bil) 

Ej krav ÅRL 11,0% Nej   11 000 kr 

Gök Depe AB Goodwill 18 751 kr 2,8% Ja 20 139 kr 0 kr 

Swedlam AB Balanserade utgifter FoU 840 000 kr 1,2% Ja Ej 

upprättad 

0 kr 

* Bokfört värde är hämtat från senaste upprättade årsredovisningen 

    ** Hur stor andel de immateriella tillgångarna utgör av företagets totala tillgångar 

  Figur 3 Sammanfattning av de studerade företagen 
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Företagen presenteras här utifrån det material som författarna samlat in från 

Västmanlandsläns Tingsrätt och Tillsynsmyndigheten utan inbördes ordning. Det 

granskade materialet har varit det som ingått i konkursboets akt i det aktuella 

konkursärendet och de handlingar som avses är konkursbouppteckningen, 

utdelningsförslag, balansräkningen och förvaltarberättelsen, det vill säga 

konkursförvaltarens arbetsredovisning.  

 

Härefter ges en grundligare presentation av varje företag där ytterligare information 

ges om orsaken till konkursen samt om konkursförvaltaren valt att driva verksamheten 

vidare eller inte. I de fall de immateriella tillgångarna tagits med i konkurs-

bouppteckningen av konkursförvaltaren redovisas i så fall beloppets storlek.  

 

Rationalia AB, 556456-8870 

 

 Företaget bildades 1992-11-25 och dess verksamhetsinriktning har varit 

produktionsutveckling inom biobränsle och företaget har även bedrivit 

konsultverksamhet, då i form av projektledning.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Balanserade utgifter för 

FoU” vilka motsvarade ca 16 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2005-04-27 på grund av att företaget inte upprättat 

någon årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Rationalia AB drevs inte vidare 

av konkursförvaltaren i avvaktan på eventuellt överlåtelse av verksamheten 

utan varje tillgång avyttrades för sig. 

 

 I förvaltarberättelsen tas inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingår inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Någon kontrollbalansräkning har inte heller upprättas trots krav på 

detta. 
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Swedish Marble Industries AB, 556469-8677 

 

 Företaget bildades 1993-07-07 och dess verksamhetsinriktning har varit 

försäljning av marmorsten från egen fyndighet. 

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Balanserade utgifter för 

utvecklingsarbete av mineralfyndighet” vilka motsvarade ca 11,1 % av 

balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2005-01-17. Sedan 2003 har bolaget inte bedrivit 

någon egentlig verksamhet och har inte heller upprättat någon bokföring. 

Swedish Marble Indrustries AB har inte heller drivits vidare (förutsättningar 

saknades) utan tillgångarna avyttrades var för sig. 

 

 I förvaltarberättelsen tas inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingår inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Någon kontrollbalansräkning har ej upprättats då företagets aktiekapital 

var intakt vid den senaste årsredovisningen. 

 

Kentab Kommunikation AB, 556224-6263 

 

 Företaget bildades 1983-03-30 och den nuvarande firman erhölls 

2001-11-30. Verksamhetsinriktningen har varit reklam och annonsbyrå-

verksamhet samt konsulttjänster inom organisationsutveckling och 

management.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av goodwill vilken motsvarade 

ca 6,8 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2004-03-12 på egen begäran. Företaget gick sedan 

2001 med förlust och akut sjukdom gjorde att konkursansökan inlämnades. 

Kentab Kommunikation AB drevs vidare tills dess att de projekt som 

bedömdes bringa in betalning var klara och sedan såldes rörelsen för 50 000 kr. 

 

 I förvaltarberättelsen togs den immateriella tillgången upp dock 

värderades den till 0 kr i konkursbouppteckningen. Två tidigare 

kontrollbalansräkningar har upprättas och de medförde ett villkorat 

samt ett ovillkorat aktieägartillskott för att återställa aktiekapitalet. En 

tredje kontrollbalansräkning upprättades inför konkursutbrottet och i 

den värderades inte den immateriella tillgången upp.  
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Strömsholm Beds of Scandinavia AB, 556610-1837 

 

  Företaget bildades 2001 och dess verksamhetsinriktning har varit 

sängtillverkning av yttersta kvalitet. 

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Balanserade utgifter för 

produktutveckling” samt ”Balanserade utgifter för åtkomst av säljyta” 

vilka motsvarade 50,4 % av balansräkningens tillgångar. De 

balanserade utgifterna för åtkomst av säljyta vilken var den största 

posten och avsåg kostnader för marknadsföring och skapande av 

återförsäljningskontakter.  

 

Bolaget försattes i konkurs 2005-04-21 på egen begäran. Företaget klarade inte 

av att betala sina räkningar då akut likviditetsbrist uppstått. En annan orsak var 

att en samarbetspartner där försäljningen av sängarna skulle ske drog sig ur. 

Strömsholm Beds of Scandinavia drevs inte vidare utan överlåtelse av lager 

inklusive varumärket Strömsholm skedde till en av ägarna mot en köpeskilling 

om 250 000 kr. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen. Kontrollbalansräkning har 

inte upprättats då aktiekapitalet var intakt vid konkursutbrottet. 

 

Soft-Temp AB, 556303-6622 

 

 Företaget bildades 1987 och dess verksamhetsinriktning har varit 

tillverkning av tempskydd i huvudsak för att användas på sjukhus. År 

2002 övertogs verksamheten av nuvarande ägaren och då inriktades 

verksamheten även på uppfinningar av diverse slag. 

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Balanserade utgifter för 

produktutveckling” vilka motsvarade 40,7 % av balansräkningens 

tillgångar 

 

Bolaget försattes i konkurs 2005-05-04 genom ansökan från 

kronofogdemyndigheten. Soft-Temp AB hade flera ansökningar om 

betalningsförelägganden från enskilda fordringsägare samt obetalda skatter. 

Det har inte varit aktuellt med fortsatt drift då konkursen avskrevs på grund av 

att tillgångarna inte täckte konkurskostnaderna.  

 

 I förvaltarberättelsen togs inte den immateriella tillgången upp och den 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen. Inga tillgångar fanns att 

redovisa. Kontrollbalansräkning har inte upprättats trots att aktie-

kapitalet ansågs vara förbrukat redan 2002-08-31.  
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Mariebergs köksbod AB, 556633-8223 

 

 Företaget bildades 2002-10-25  och dess verksamhetsinriktning har 

varit handel med köksredskap och livsmedel som kopplas samman med 

god matkultur, detta genom att vara franchisetagare i franchisekedjan 

”Verner & Verner” 

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Goodwill” vilket 

motsvarade ca 6,4 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2005-04-08 på egen begäran till följd av 

likviditetsproblem. Mariebergs köksbod AB drevs inte vidare av 

konkursförvaltaren då franchisegivaren ägt förstahandskontraktet på 

butikslokalen samt säljkonceptet. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Någon kontrollbalansräkning har inte heller upprättas trots krav på 

detta i samband med att aktiekapitalet var helt förbrukat per 

2004-08-31. 

 

 Jan Lantz Åkeri AB, 556536-1515 

 

 Företaget bildades 1996-11-18 och företaget har bedrivit 

åkeriverksamhet med huvudsaklig inriktning på kyltransporter.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Varumärken” vilka 

motsvarade ca 2,5 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2004-06-10 på egen begäran och detta på grund av 

vikande orderingång från bolagets största kunder. Nya kunder kunde inte heller 

hittas i tillräcklig omfattning för att täcka bortfallet. Inte heller kunde 

företagets kostnader sänkas tillräckligt. Fortsatt drift var ej möjlig utan 

tillgångarna har avyttrats enskilt. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Någon kontrollbalansräkning har inte heller upprättats då konkurs 

ansöktes om i samband med att obestånd inträffade. 
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Eyen-Ward AB, 556543-2688 

 

 Företaget bildades 1997-07-04 och dess verksamhetsinriktning har varit 

restaurangverksamhet.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Goodwill” vilka motsvarade 

ca 25,8 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2005-07-20 genom ansökan från 

Kronofogdemyndigheten. Vid ansökan fanns underskott på skattekontot samt 

skulder som var förfallna till betalning. Bolaget drevs inte vidare av 

konkursförvaltaren då konkursen avskrevs på grund av att tillgångarna i boet 

inte täckte konkurskostnaderna. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Någon kontrollbalansräkning har inte heller upprättas då konkurs 

ansöktes om i samband med att obestånd inträffade. 

 

JP Bilplåtslageri & Lackering AB, 556444-9055 

 

 Företaget bildades 2001-01-19 och dess verksamhetsinriktning har varit 

billackering, bilplåtslageri, bilförsäljning med mera.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Goodwill” vilka motsvarade 

ca 9,7 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2005-08-17 på egen begäran på grund av försämrad 

lönsamhet. Ett investeringslån gick åt att täcka underskott. JP Bilplåtslageri & 

Lackering AB drevs vidare av konkursförvaltaren i avvaktan på eventuellt 

överlåtelse och rörelsen överläts så småningom mot en köpeskilling om 

150 000 kr. Resterande tillgångar avyttrades enskilt. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Någon kontrollbalansräkning har inte heller upprättas då konkurs 

ansöktes om i samband med att obestånd inträffade. 
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Motorcykel Butik Racing i Västerås AB, 556631-9041 

 

 Företaget bildades 2002-09-13 (nuvarande firman) och dess 

verksamhetsinriktning har varit butiksförsäljning och reparationer av 

nya och begagnade motorcyklar och mopeder samt försäljning av 

tillbehör till dessa.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Goodwill” vilka motsvarade 

ca 10,5 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2004-12-30 på egen begäran. För hög köpeskilling 

när bolaget förvärvades samt för hög amorteringstakt på lån bidrog till detta. 

Butiken drevs vidare av konkursförvaltaren i avvaktan på eventuell överlåtelse 

av verksamheten vilket så också skedde mot en köpeskilling om 1 200 000 kr. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Kontrollbalansräkning har upprättas dock har inte de immateriella 

tillgångarna värderats upp. 

 

Grön Vit Resturang AB, 556578-9871 

 

 Företaget bildades 1999-11-03 och verksamhetsinriktningen har varit 

att bedriva restaurangrörelse.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Goodwill” vilka motsvarade 

ca 84,7 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2005-04-08 på egen begäran. Anledningen var till 

största delen likviditetsbrist. Grön Vit Restaurang AB drevs inte vidare av 

konkursförvaltaren i avvaktan på eventuellt överlåtelse av verksamheten utan 

varje tillgång avyttrades för sig. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Någon kontrollbalansräkning har inte heller upprättats då konkurs 

ansöktes om i samband med att obestånd inträffade. 
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Regnbågen Ekonomisk Förening, 769606-5015 

 

 Föreningen bildades 2000-12-19 och dess verksamhet har varit 

hemservice, fastighetsservice och hunddagis.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Kontraktsrättigheter” där det 

fanns ett övervärde i leasingavtal på bil vilka motsvarade ca 11 % av 

balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2007-01-15 genom egen ansökan. Föreningen fick 

försämrad beläggning under senare delen av 2005 och lyckades inte vända 

trenden, likviditetsbrist blev således följden trots att föreningen erhållit 

lönebidrag i relativt stor omfattning. Föreningen drevs inte vidare av 

konkursförvaltaren i avvaktan på eventuellt överlåtelse av verksamheten utan 

varje tillgång har avyttrats för sig. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte den immateriella tillgången upp men i 

konkursbouppteckningen togs den upp till 11 000 kr. Någon kontroll-

balansräkning har inte upprättas, ej krav där om. 

 

Gök Depe AB, 556670-5140 

 

 Företaget bildades 2004-11-11 och erhöll sin nuvarande firma 

2005-08-02 och vars verksamhetsinriktning har varit butiksförsäljning 

av livsmedel.  

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Goodwill” vilka motsvarade 

ca 2,8 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2006-03-27 genom egen ansökan, de fasta 

kostnaderna som el och hyra har varit alldeles för höga och detta ledde till 

likviditetsbrist. Livsmedelsbutiken drevs inte vidare av konkursförvaltaren i 

avvaktan på eventuellt överlåtelse av verksamheten utan varje tillgång 

avyttrades för sig genom utförsäljning. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Kontrollbalansräkning har upprättas dock har inte de immateriella 

tillgångarna värderats upp. 
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Swedlam AB, 556470-6645 

 

 Företaget bildades 1993 och dess verksamhetsinriktning har varit 

tillverkning och försäljning av plywood och LVL. 

 De immateriella tillgångarna utgjordes av ”Balanserade utgifter för 

FoU” vilka motsvarade ca 1,2 % av balansräkningens tillgångar. 

 

Bolaget försattes i konkurs 2002-06-20 genom ansökan från likvidator, orsaken 

ansågs vara stora lönsamhetsproblem samt hög sjukfrånvaro hos de anställda. 

Likvidatorn beslutade att driva bolaget vidare en tid tills dess att bolaget kunde 

slutföra påbörjad tillverkning och på så sätt erhålla betalning från kunderna. 

 

 I förvaltarberättelsen togs inte de immateriella tillgångarna upp och de 

ingick inte heller i konkursbouppteckningen eller slutredovisningen. 

Någon kontrollbalansräkning har inte heller upprättats trots krav på 

detta då aktiekapitalet ansågs förbrukat 2002-03-02. 

 

4.2 Erfarenheter från verksamma inom området 

 

Tre intervjuer har genomförts med personer vilka på olika sätt kommer i kontakt med 

företag i konkurssituationen, en av dem har kontakt med företag redan från start. Dessa 

intervjuer kommer att presenteras nedan med utgångspunkt från de fyra 

frågegrupperna i bilaga 1. Först klargörs vilken roll och erfarenhet respektive 

intervjuperson har. Denna fråga ansåg vi vara relevant då vi får möjlighet att väga in 

det i analysen, särskilt i de fall svaren skiljer sig åt kan roll och erfarenhet vara 

intressant att förhålla sig till. Därefter redogör vi för deras syn på hur immateriella 

tillgångar hanteras vid konkurs och sedan i samband upprättande av 

kontrollbalansräkning. Avslutningsvis förs ett resonemang kring hur de upplever att de 

immateriella tillgångarnas värde påverkas av olika faktorer och situationer. 

 

4.2.1 Intervjupersonernas roll och erfarenhet inom frågeområdet 

 

Tillsynsmyndigheten är en myndighet som ansvarar för att granska 

konkursförvaltarnas arbete i hela Sverige. Verksamheten är indelad i 7 team med egna 

geografiska ansvarsområden där varje team handlägger cirka 1 000 konkurser per år. A 

arbetar som jurist vid Tillsynsmyndighetens team i Eskilstuna. De granskar 

konkursbouppteckningen för att bedöma huruvida konkursförvaltaren har gjort allt 

som krävs och bedömer rimligheten i värderingen av tillgångar respektive skulder. 

Dessutom bedömer de rimligheten i det begärda arvodet från konkursförvaltaren. 
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B är verksam som advokat sedan 1992, han arbetar idag huvudsakligen som 

konkursförvaltare och har handlagt cirka 200 konkurser. Han har tidigare erfarenhet 

från arbete vid Kronofogdemyndigheten, bank samt en ekonomisk utbildning i botten. 

Hans roll är att vara borgenärernas man, helst i gott samarbete med företagaren. 

C är verksam som godkänd revisor vid en av de stora revisionsbyråerna i Västerås där 

han har varit anställd i cirka 25 år. Han jobbar inte enbart med uppdrag som revisor åt 

företag utan kan även fungera som rådgivare i olika situationer. När det gäller 

konkurssituationen påverkas inte revisorns roll direkt av den. Revisorn kan sitta kvar 

trots att konkursförvaltaren går in och övertar styrelsens roll, däremot förekommer det 

att även revisorn byts ut. C menar att tiden före en konkurs kan vara den svåraste att 

hantera som revisor. Det gäller att få företagets ledare/ägare att förstå det svåra läge de 

befinner sig i. Ibland börjar ägaren vilja betala fakturor i annan ordning än de förfaller 

på grund av mer känslomässiga skäl. Detta kan i vissa fall strida mot gällande 

regelverk. 

 

4.2.2 Hantering och värdering av immateriella tillgångar vid konkurs 

 

B förklarar att det första man gör vid en konkurs är att ta fram balansräkning och 

resultatrapport från företaget som en utgångspunkt. Sedan görs en genomgång av 

tillgångar och skulder där de värderas. A nämner att värderingen skall ske efter ”bästa 

förmåga”, sett till konkursförvaltarens kunskap/erfarenhet. I de fall konkursförvaltaren 

ej anser sig kunna göra en korrekt värdering har han rätt att anlita en extern värderare 

som utfärdar ett intyg på tillgångens värde. Detta är något B gör när han är osäker på 

värdet, en värderingsman med kunskaper inom det aktuella området anlitas. Medför 

detta högre kostnader måste de godkännas av Tillsynsmyndigheten säger A. 

Detsamma gäller ifall konkursförvaltaren önskar anlita ett biträde vilket kan motiveras 

av att arbetet kan göras billigare, snabbare eller med bättre kvalitet.  

 

När det gäller allmänt om hur de immateriella tillgångarna redovisas menar A att det 

vore önskvärt med mer löpande text i exempelvis noter, då det i vissa fall kan ge mer 

information än siffror till företagets intressenter. Hon tar som exempel upp ifall ett 

företag har personal med lång anställningstid och låg sjukfrånvaro. Vilket kan vara 

intressant för en tänkbar köpare/investerare när bedömning görs av företagets framtida 

utvecklingsmöjligheter. B menar att de immateriella tillgångarna ofta blir mer värda 

om de ses i kombination med materiella tillgångar än om de ses separat. C har ingen 

direkt erfarenhet av värderingen av immateriella tillgångar vid en konkurs då hans 

uppdrag ej omfattar den delen. Generellt har han dock sett att tillgångarna tappar 

merparten av värdet i samband med konkurs. 
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4.2.3 Värdering i samband med kontrollbalansräkning 

 

Det är ytterst ovanligt att företag väljer att uppvärdera de immateriella tillgångarna i 

samband med upprättande av kontrollbalansräkning tror B. Han kan inte erinra sig 

något fall där det skett av de ärenden han har haft. Värderingen sker enligt 

fortlevnadsprincipen fram till och med kontrollbalansräkningen, sedan är det 

konkursvärde som gäller. I denna fråga hade A ingen uppfattning då hon ej granskar 

några kontrollbalansräkningar, dessa stannar kvar hos företagen. C:s erfarenhet är att 

företagen ofta kan klara av situationen med kontrollbalansräkningen genom att 

omvärdera sina tillgångar och ta upp en del tillgångar som tidigare inte har funnits med 

i balansräkningen, till exempel handverktyg. Den slutliga orsaken till konkurs är att 

obeståndet blir ett faktum och kan konstateras vara bestående.  

 

Kontrollbalansräkningen skall granskas och skrivas på av företagets revisor. C säger 

att utifrån kontrollbalansräkningen, som ofta grundar sig på ett delårsbokslut, görs en 

bedömning av företagets ekonomiska ställning. Utöver kontrollbalansräkningen 

upprättas en budget och handlingsplan för den fortsatta driften. Detta tillsammans skall 

ge en bild av hur finansieringen av verksamheten säkerställs. Budgeten måste visa ett 

plus för att företagets överlevnad skall vara möjlig annars bör företaget lägga ner sin 

verksamhet för att inte bygga på skulderna ytterligare. Fortsatt drift kan få till effekt att 

ägarens personliga ekonomiska ansvar kan bli mycket omfattande och svårt att betala 

av. 

 

När de immateriella tillgångarna utgör en väsentlig post i balansräkningen menar C att 

det vore önskvärt att prövning av eventuell nedskrivning gjordes oftare, exempelvis i 

samband med delårsbokslut. En nedskrivning i ett tidigare skede kunde ha medfört att 

en kontrollbalansräkning borde ha upprättats tidigare.  

 

4.2.4 Påverkan på tillgångens värde vid konkurs 

 

Generellt delar alla intervjupersonerna uppfattningen att de immateriella tillgångarna 

sällan behåller sitt värde när företaget försätts i konkurs även om det kan skilja lite 

mellan de olika typerna av immateriella tillgångar. Följaktligen är det sällsynt att de 

kan tas upp till något värde i konkursbouppteckningen menar B. Nedan beskrivs de 

olika typerna av tillgångar utifrån intervjun med B kompletterat med de övrigas 

synpunkter i de fall de har varit avvikande. 

 

 Goodwill - eventuell köpare är inte intresserad att betala för detta, deras 

intresse är att ta över materiella tillgångar och exempelvis kundregister med 

kontaktuppgifter för att snabbt etablera kontakter med kunder. Goodwill 

värderas därför till noll. 
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 Hyresrätt – i samband med konkurs blir hyreskontraktet uppsagt och lokalen 

skall lämnas inom en månad. Eventuell köpare blir tvungen att teckna ett nytt 

kontrakt. Det är därför vanligt att man kan teckna ett villkorat köpeavtal som 

gäller under förutsättning att köparen får teckna nytt hyreskontrakt.  

 Patent – extern värdering görs och värdet tas upp i bouppteckningen. Störst 

värde uppnås i de fall en stor aktör typ ICA är intresserad. De har möjlighet att 

snabbt få ut en stor mängd varor och uppnå lönsamhet. 

 FoU – påverkar definitivt försäljningspriset på företaget men tas sällan upp i 

bouppteckningen. Denna tillgång är ofta personbunden och det är vanligt att 

dessa personer är attraktiva och erbjuds arbete hos konkurrenter. 

Konkursförvaltarens uppgift är att övertyga dessa nyckelpersoner om att en 

köpare kommer att hittas till företaget i syfte att skapa trygghet och 

förhoppningsvis få personalen att stanna kvar. B:s erfarenhet är att dessa 

personer oftast är lojala mot företaget men om de väljer att sluta inverkar detta 

negativt på försäljningspriset. En trolig anledning till svårigheter att få betalt 

för FoU kan enligt A vara att FoU-arbetet inte är dokumenterat på ett sådant 

sätt att det är värt något för någon, trots att mycket arbete och kostnader lagts 

ner. Alltså ej säljbart. 

 

A och B tar upp en annan viktig faktor vilken påverkar konkursförvaltarens arbete, 

förändringen av Lönegarantilagen som trädde i kraft 2004-01-01. Denna förändring 

innebär att lönegarantin idag täcker en period om tre månader innan konkurs till och 

med en månad efter konkurs. Tidigare gällde lönegarantin i sex månader efter 

konkursdagen. Motivet till lagändringen var att företag som drevs vidare med stöd av 

statliga medel riskerade att konkurrera ut väl fungerande företag. 

B säger att det är väldigt ovanligt att företagen drivs vidare längre än en månad. Ska 

företaget drivas vidare efter det krävs att konkursförvaltaren kan påvisa att företaget 

kommer att kunna klara av att täcka lönekostnaderna. Vidare säger B att det kan vara 

svårt att hinna hitta en köpare till hela företaget och hinna avsluta affären inom en 

månad. En intresserad köpare ska förutom att hinna ta ställning till vilket pris som han 

är villig att betala även hinna få klartecken från sin bank att finansieringen kan ordnas. 

B menar att han har mer och mer blivit en ”slaktare” då han snabbt ska sälja det som 

går att sälja inom den månad han har på sig att avsluta konkursen. C menar att i de fall 

det är möjligt att sälja företaget innan konkursen är ett faktum, tappar tillgångarna inte 

lika mycket i värde 
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Analys 

 

Nedan analyseras genomförda intervjuer och insamlat material med utgångspunkt 

från valde delar i referensramen. Analysen ligger till grund för de slutsatser vi kommit 

fram till och vår avslutande diskussion. 

 
Vår analys kommer att utgå från vår valda analysmodell samt våra forskningsfrågor:  

 

 Vad sker med de immateriella tillgångarnas värden i samband med 

konkurs? 

  Vad sker med de immateriella tillgångarnas värden i samband med 

företagsförvärv? 

 Varför är detta intressant ur företagets respektive intressenternas 

perspektiv? 

 

Inledningsvis tar vi upp tillgångarnas hantering generellt. Den första forskningsfrågan 

behandlas under rubrik 5.2 och den andra forskningsfrågan behandlas under rubrik 5.3. 

Vår tredje forskningsfråga behandlas separat under de ovan nämnda rubrikerna. 

5.1 De redovisade immateriella tillgångarna i företagen  

 

I de studerade företagen fanns immateriella tillgångar upptagna av typen goodwill, 

FoU/produktutveckling/balanserade utgifter för åtkomst av säljyta, varumärke, och 

kontraktsrättigheter. De upptagna tillgångarna stämmer väl överens med vad som är 

tillåtet att aktivera i balansräkningen enligt ÅRL samt RR 15. Däremot kan tillgången 

kallad balanserade utgifter för åtkomst av säljyta leda till en fundering runt vad den 

aktiverade utgiften avser. Vid närmare granskning av företaget där tillgången fanns 

fastställdes att detta var kostnader för att introducera produkterna hos återförsäljare på 

marknaden. Vår uppfattning blir då att det är tillåtet att kategorisera tillgångarna 

relativt fritt. Då vi anser att denna tillgång är av samma slag som produktutveckling 

och FoU, kommer vi att slå samman dessa i vår analys. 

 

I de senaste registrerade årsredovisningarna, ur vilka vi hämtat de immateriella 

tillgångarnas bokförda värde var i alla ärenden, utom ett upprättade enligt ÅRL med 

god redovisningssed som följd och värderingsprinciperna har väl stämt in på 

försiktighetsprincipen och antagandet om fortlevnad. Orsaken till varför en avvek var 

att de inte hade upprättat någon årsredovisning.  
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Förvärvad goodwill var den vanligaste typen vilken förekom i sju stycken av 

företagen. Dess bokförda värde varierade mellan 18 751 – 1 487 500 kronor vilket i 

sin tur motsvarade en andel av företagens totala tillgångar på mellan 2,8 och 84,7 

procent. Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete fanns i fem företag 

och var bokfört till mellan 125 882 – 2 610 932 kronor vilket motsvarade en andel av 

företagens totala tillgångar på mellan 11,1 och 50,5 procent.  

 

5.1.1 Tillgångens värde vid eventuell kontrollbalansräkning 

 

När ett företag har skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning finns möjlighet att 

värdera om sina tillgångar och skulder. I detta skede frångås försiktighetsprincipen i 

värderingen tillfälligt för att kunna bedöma huruvida aktiekapitalet är intakt. När det 

gäller de immateriella tillgångarna finns möjlighet att uppvärdera dessa i de fall ett 

marknadsvärde kan påvisas. I de studerade företagen har endast tre stycken upprättat 

kontrollbalansräkning av de nio där skyldighet har funnits. I dessa tre fall har inte 

möjligheten till att uppvärdera tillgången utnyttjats av företagen. Att så ej sker styrks 

av intervjuperson B som inte kan erinra sig något fall där uppvärdering har gjorts trots 

att han har handlagt ett stort antal ärenden. Företagen har i de tre fallen inte heller valt 

att skriva ned värdet. Intervjuperson C anser att i de fall värdet på de immateriella 

tillgångarna utgör en väsentlig post i balansräkningen, borde tillgångens värde prövas 

oftare än vid årsbokslutstillfället. Detta skulle kunna leda till att skyldigheten inträder 

tidigare och på så sätt undvika att förvärra den ekonomiska situationen för företaget 

och dess ägare.  

 

I de fall där goodwill utgjorde tillgången ger regelverket inte någon möjlighet till 

uppvärdering, däremot hade det varit möjligt att skriva ned värdet. När det gäller FoU 

hade det varit möjligt att uppvärdera detta ifall marknadsvärdet kunnat fastställas. 

Marknadsvärde är möjligt att fastställa om det finns en färdig produkt eller om 

utvecklingsarbetet är väl dokumenterat och avskiljbart från företaget. Huruvida det är 

fallet i de studerade fallen kan vi ej konstatera då företagen med denna typ av tillgång 

ej har upprättat kontrollbalansräkning trots att skyldighet har funnits. 

 

Att inget av företagen valt att värdera upp de immateriella tillgångarna kan tyckas 

märkligt då kontrollbalansräkningen upprättas utifrån förutsättning om fortsatt drift. 

Värderingen av företagets tillgångar görs därför enligt fortlevnadsprincipen. 

Rimligtvis borde vissa tillgångar hos företagen kunna ha uppvärderats utifrån en 

uppskattning av dess möjlighet att generera framtida intäkter. En anledning till att 

möjligheten inte utnyttjats av företagen kan vara att kontrollbalansräkningen har 

upprättats i ett för sent skede.  
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5.2 Tillgångens värde vid konkurs  

 

Hur värdering av immateriella tillgångar skall ske i konkurssituationen finns ej reglerat 

i lagar och rekommendationer. Något regelverk är troligtvis ej möjligt att utforma 

eftersom det handlar om en överenskommelse av försäljningspris mellan konkursboet 

och en eventuell köpare. Enligt intervjuperson A har konkursförvaltaren skyldighet att 

upprätta konkursbouppteckning efter bästa förmåga sett till sin kunskap och erfarenhet. 

I de fall där konkursförvaltaren saknar möjlighet till att utföra en korrekt värdering kan 

denne anlita en extern värderare för att erhålla ett intyg på tillgångens värde.  

 

I de studerade företagen har den immateriella tillgången endast vid ett fall, där det 

fanns ett övervärde i kontraktsrättigheter, tagits upp till ett värde i 

konkursbouppteckningen. I de övriga fallen har tillgången tagits upp till ett värde på 

noll kronor. Intervjuperson B säger att han i samtliga ärenden har värderat de 

immateriella tillgångarna till noll kronor i konkursbouppteckningen på grund av den 

stora osäkerheten kring dess värden. Dock menar han att de ändå kan ha inbringat 

likvida medel till konkursboet efter en försäljning. Detta var fallet i Strömsholms Beds 

of Scandinavia AB där varumärket ej togs upp i konkursbouppteckningen men såldes 

tillsammans med varulager och inbringade 250 000 kronor till konkursboet. 

Varumärket var ej upptaget som tillgång i den senaste upprättade årsredovisningen 

vilket helt är i linje med ÅRL och RR 15. Under konkursprocessen förhandlades det 

fram ett köpeavtal mellan en av de tidigare ägarna och konkursboet så att varumärket 

på så sätt kom att inbringa likvida medel till konkursboet. I detta företag var de 

immateriella tillgångarna bokförda till 2 610 932 kronor men gav en väldigt liten 

utdelning i förhållande till det bokförda värdet. Samtliga tre intervjupersoner var eniga 

om att de immateriella tillgångarna sällan behåller sitt redovisade värde vid en 

konkurs, dock kan det variera beroende på typ av tillgång.  

 

Då det gäller redovisad goodwill anser intervjuperson B att det inte finns något intresse 

hos köparen att betala för detta. Därför tas den sällan upp i konkursbouppteckningen 

varken till förekomst eller till belopp. Goodwill är en vanligt förekommande post i 

balansräkningen och kan uppgå till stora belopp. Exempelvis i Grön Vit Restaurang 

AB där det bokförda värdet var 772 194 kronor vilket motsvarade 84,7 procent av de 

totala tillgångarna.  

 

När tillgången består av nedlagda kostnader för FoU menar intervjupersonerna att det 

definitivt påverkar försäljningspriset men tas sällan upp i konkursbouppteckningen. 

Denna typ av tillgång är ofta knuten till anställda nyckelpersoner och dess värde 

påverkas ofta av i vilken utsträckning utförlig dokumentation finns. Då 

konkursförvaltaren har möjlighet att hitta en intresserad köpare efter konkursen får 

konkursboet betalt för denna tillgång eftersom företaget då säljs intakt. Här menar 

intervjuperson A och B att förändringen av lönegarantilagen har blivit ett hinder då en 

försäljning måste hinna avslutas inom en månad från konkursdagen. Kan en 
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försäljning ej genomföras skall rörelsen avvecklas och tillgångarna avyttras var för sig, 

vilket har skett i elva av företagen i vår studie. Förändringen av lönegarantilagen anser 

vi bör vara orsaken till att vi inte i något av de studerade företagen har sett att hela 

rörelsen har sålts vidare.  

 

I de tre fall där delar av rörelsen har överlåtits, framgår det inte hur stor del av den 

erhållna köpeskillingen som avser företagets immateriella tillgångar. Här menar vi att 

detta dels kan bero på att de immateriella tillgångarnas värden är svåra att särskilja, 

eller att uppdelningen har framgått av andra handlingar än de vi har haft tillgång till.  

 

5.2.1 Sett ur företagets respektive intressenternas perspektiv 

 

Utifrån studiens intervjuer och litteratur kan vi konstatera att immateriella tillgångar 

som säljs i kombination med materiella tillgångar ofta leder till att företaget får bättre 

betalt än om de säljs enskilt. En annan faktor som påverkar utfallet är tidsaspekten. 

Finns möjlighet att avyttra rörelsen innan konkurs tappar tillgångarna inte lika mycket 

i värde vilket är av intresse för företaget och dess intressenter. De immateriella 

tillgångarna påverkas i större utsträckning än de materiella av att en eventuell köpare 

har fått en bild av att företaget har problem.  

 

I utdelningen vid konkursens avslutande är det viktigt att företagets tillgångar har 

genererat så mycket likvida medel som möjligt. Sett ur företagets perspektiv är det 

särskilt omfattningen av det personliga åtagandet som påverkas. Intressenterna kring 

företaget vilka innehar fordran i konkursboet gynnas också av hur stor del av 

tillgångarna som genererat likvida medel. Svårigheten med att värdera de immateriella 

tillgångarna har betydelse även här. Eftersom konkursinstitutet stipulerar en så snabb 

avveckling som möjligt blir konsekvensen att konkursförvaltaren inte ägnar någon 

större tid till att särskilt värdera de immateriella tillgångarna. Därför kan värden gå 

förlorade.  

 

5.3 Tillgångens värde vid företagsförvärv 

 

Den syn på förhållandet mellan företag och dess ägare som utvecklades ur enhetsteorin 

är anledningen till att företagsförvärv idag kan genomföras även i de fall där det finns 

många delägare. När företagsförvärvet är genomfört upprättas en ingångs-

balansräkning av köparen där syftet är att fördela köpeskillingen på de förvärvade 

tillgångarna och skulderna. Denna värdering görs utifrån tillgångarnas och skuldernas 

marknadsvärde och bygger på antagandet om företagets fortlevnad. I detta skede 

kommer de immateriella tillgångarna som tidigare inte funnits med i balansräkningen 

att tas upp som en goodwillpost i det nya företaget.  
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I de studerade företagen var goodwill den vanligaste formen av immateriell tillgång. 

Goodwillen har uppstått vid tidigare förvärv till följd av att köpeskillingen har 

överstigit värdet på det förvärvade företagets tillgångar och skulder. Vi ser därför här 

att företagsförvärv numera förekommer i allt större utsträckning mellan mindre och 

medelstora företag som väljer att redovisa och värdera sina tillgångar enligt RR 15, 

detta bekräftas också av Orrbeck.  

 

Koppling mellan intervjupersonerna och företagsförvärv kan endast skönjas i liten 

omfattning. Här var det framförallt intervjuperson C som hade synpunkter. Han var av 

åsikten att i de fall möjlighet fanns att företaget förvärvades innan konkursutbrott 

skulle detta generera bättre avkastning för ägarna i det sålda företaget och de 

immateriella värdena skulle på så sätt behålla sitt bokförda värde i det köpande 

företaget. 

 

5.3.1 Sett ur företagets respektive intressenternas perspektiv 

 

De immateriella tillgångarnas betydelse för hur företagets intressenter skall kunna göra 

en helhetsbedömning av den ekonomiska ställningen, gör att företagen ibland skulle 

önska att få aktivera även osynliga värden. Med osynliga värden avses de tillgångar 

enligt ÅRL och RR 15 inte får aktiveras i balansräkningen som ingår i 

årsredovisningen. Eftersom ingångsbalansräkningens värden beräknas utifrån gällande 

marknadsvärde erhåller de tidigare ägarna av företaget ersättning för både synliga och 

osynliga immateriella värden. 

 

Även intressenter med aktier i bolaget gynnas då företagets värde ökar på grund av att 

dessa osynliga värden aktiveras. Andra intressenter som gynnas är de med lån till 

företaget då ett ökat värde leder till förbättrade säkerheter vid till exempel en 

företagsinteckning. 
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Slutsats 

 

Nedan presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i vår studie samt några 

intressanta områden att forska vidare kring.   

 
 

Syftet med denna studie är att diskutera problematiken kring värderingen av de 

immateriella tillgångarna och studera i vilken utsträckning de behåller sitt värde i de 

två företagsspecifika situationerna. 

 

Då vi jämför informationen från våra intervjupersoner med regelverk, litteratur och 

redovisningsprinciper kunde vi konstatera att praxis inom området i stort sätt utövades 

i enlighet med dessa. Den enda skillnaden vi uppmärksammade i vår studie förekom i 

samband med kontrollbalansräkningens upprättande. 

 

I problemdiskussionen tog vi upp att storleken på företaget kunde ha betydelse för hur 

snabbt det uppmärksammades att företaget hade ekonomiska problem. Större företag 

har ofta en särskild ekonomiavdelning vilket gör att de har en löpande kontroll på det 

egna kapitalet och problemen uppmärksammas tidigare. Att bli varse om problemen i 

ett tidigt stadium begränsar de ekonomiska förlusterna för både företagets ägare och 

dess intressenter. Därför är det viktigt att även de mindre företagen förstår vikten av att 

göra uppföljningar av det ekonomiska läget löpande under året, det vill säga om behov 

finns hyra in lämplig kompetens. 

 

I vår analys kunde vi konstatera att de immateriella tillgångarna inte behåller sitt 

redovisade värde i konkurssituationen. I de allra flesta av våra fall hade den 

immateriella tillgångens förekomst konstaterats men dess värde har ej tagits upp i 

konkursbouppteckningen. I den andra företagsspecifika situationen där företaget 

förvärvas av ett annat är förhållandet det motsatta, det vill säga tillgångarna behåller 

största delen av sitt värde. Att de immateriella tillgångarna i konkursen inte bidrar till 

någon större utdelning har flera orsaker. På grund av att konkursboet skall avvecklas 

så snabbt som möjligt kan inte konkursförvaltaren lägga ned någon större arbetsinsats 

på att värdera dessa särskilt och får då ett sämre underlag i en förhandlingssituation 

med en eventuell köpare. 

 

I de fall det hade funnits möjlighet att driva konkursboet vidare har detta hindrats av 

förändringen av lönegarantilagen. Motivet till lagändringen var att förhindra 

otillbörlig konkurrens med hjälp av statliga medel. Vi anser att det vore mer 

försvarbart utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv att driva företaget vidare för att 

hitta en köpare till hela konkursboet och på så sätt erhålla mer för tillgångarna. Den nu 

gällande lönegarantilagen, menar vi utgör ett hinder för att företaget skall kunna säljas 

som en helhet i konkurssituationen. Varför inte utöka den till låt säga tre månader? Vi 
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anser inte att det finns risk för att ett välmående företag hinner konkureras ut med 

hjälp av statliga medel på så kort tid.  

 

Allra mest värde får man ut av de immateriella tillgångarna när ett företagsförvärv 

genomförs utan att hot om konkurs finns. Här finns möjlighet för tidigare ägare att 

erhålla betalning även för de osynliga resurserna i företaget, när köpeskillingen 

överstiger den totala balansomslutningen. I de fall där köp genomförs enbart med 

syfte att bli av med en konkurrent på marknaden eller där antagande om framtida 

förluster görs, kan köpeskillingen naturligtvis understiga det bokförda värdet.  

 

Andelen av immateriella tillgångar i företagens balansräkningar ökar och det har visat 

sig att de vid konkurs tappar hela eller en stor del av sitt värde. I de studerade 

företagen har de immateriella tillgångarna motsvarat en andel ända upp till 

84,7 procent av de totala tillgångarna. Detta anser vi kan komma att få konsekvenser 

för relationerna mellan företaget och dess intressenter.  

 

Inledningsvis refererade vi till en artikel i DN där de talar om att antalet konkurser har 

ökat bland företag inom byggverksamhet och företagstjänster. Ser vi antalet ökade 

konkurser kopplat till den ökande andelen av immateriella tillgångar hos företagen, 

kan det medföra problem då företagen önskar investera och behöver öka sina lån. 

Eftersom denna typ av tillgång sällan bidrar till någon utdelning i konkursen, kommer 

detta att leda till ökad försiktighet hos långivare. Långivarna ser sina säkerheter 

urholkas på grund av att de immateriella tillgångarna ingår i företagsinteckningen. En 

ökad försiktighet hos långivarna kan innebära svårigheter för företaget att finansiera 

sin fortsatta verksamhet. 

 

I samband med företagsförvärv kan köparen få problem med att bestämma storleken 

på köpeskillingen på grund av den stora osäkerheten kring de immateriella 

tillgångarnas värde. Problemet kommer att förvärras i framtiden dels på grund av att 

de immateriella tillgångarnas förekomst ökar och av att nya slag av immateriella 

tillgångar dyker upp. Exempel på nya tillgångsslag kan vara domännamn och 

sökmotorer. Det är först när dessa nya tillgångsslag har funnits ett tag det går att 

konstatera hur väl deras bokförda värde behålls i våra valda situationer. 

 

Vi kan se att de immateriella tillgångarnas värde påverkas olika i de valda 

situationerna. Vid konkurs blir värdet näst intill obefintligt medans det vid 

företagsförvärv behålls i stor utsträckning. Vid företagsförvärv kan det till och med 

leda till ökat värde hos de immateriella tillgångarna då företaget som helhet värderas 

till marknadsvärde. 
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6.1 Områden att forska vidare kring 

 

När vi har genomfört vår studie har vi kunnat konstatera att dessa frågor är väldigt lite 

uppmärksammade i Sverige. Det vore önskvärt att debatten inom området kommer 

igång då utvecklingen går mot att frågorna kommer att få ökad betydelse. Immateriella 

tillgångars ökade förekomst, nya tillgångsslag, ökade konkurser och företagsförvärv 

borde skapa ett intresse hos alla berörda parter. Vi ifrågasätter ifall det är rimligt att de 

immateriella tillgångarna tas upp i balansräkningen i den utsträckning som görs idag, 

då dess värde verkar vara så lättpåverkat. 

 

De immateriella tillgångarna kunde kanske redovisas på ett annat sätt än som en post i 

balansräkningen, exempelvis som beskrivande text i en bilaga till årsredovisningen. 

Detta skulle kunna underlätta för företagets intressenter att bedöma företagets 

ekonomiska situation och göra jämförelser mellan olika företag. Om redovisningen 

görs på detta sätt undviker intressenterna att ta del av den subjektiva bedömningen 

som sker hos företaget när värderingen idag. Debatten kan eventuellt också mynna ut i 

en översyn av lönegarantins omfattning. 

.
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Bilagor

 
        

Intervjufrågor:            Bilaga 1 

 

1. Vilken är din roll i konkurssituationen? 

 

2. Hur hanteras de immateriella tillgångarna vid en konkurs idag?  

Hur värderas de?  

Vore det önskvärt att gå tillväga på något annat sätt? 

 

3. När företag väljer att värdera upp de immateriella tillgångarna vid en kontrollbalansräkning 

men senare försätts i konkurs ändå, är detta då konstgjord andning? Hade det varit bättre för 

intressenterna om företaget försatts i konkurs i det första skedet? 

 

4. Upplever ni att immateriella tillgångar behåller sitt värde vid en konkurs? 

Om Ja/Nej, vad grundar ni det på? 

Kan ni märka att värdet på de immateriella tillgångarna påverkas av att det blir allmänt känt 

att företaget befinner sig i kris? 

Påverkas det av ifall företaget skall drivas vidare eller inte? 

Påverkas det av vilken bransch företaget verkar inom? 

Påverkar företagets storlek? 

 

 

 


