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Abstract: 
The growing globalization within the business world and of capital market are contributing to 
a need of further harmonize accounting practices. This is because the differences in the 
accounting rules created differences in the financial outcomes. In 2005, all members within 
EU decided to move from a rule-based framework to a principle-based framework. A 
transition to the international regulations, International Financial Reporting Standards (IFRS), 
created better conditions for companies and stakeholders. With the aim to minimize the 
discrepancies in accounting practices, the European standard setting body, IASB aligned with 
the American standard setting body, FASB in a harmonization project to create a common 
and harmonized framework. The project started in 2002, and IASB and FASB corporation 
towards a common goal of an improved comparability of the financial statements by a 
uniform set of accounting standards. 
 
The purpose of this dissertation is to analyze the similarities and differences between IASB:s 
and FASB:s accounting for intangible assets and their attitude to the developments in the 
international harmonization process. We have conducted a study to what extent the different 
standards are harmonized in relation to each other. To fulfill this purpose the study has been 
performed from an abductive approach with a comparative design where we have classified 
different quots from each framework. The character of the analysis is qualitative and we 
chose to study four areas within each framework fair value, useful life, depreciation and 
impairments. Based on the information from the economic literature and scientific articles we 
used the dimensional theory to demonstrate how harmonized the standards are in relation to 
each other.  
 
The results show that there has been a harmonization between the IASB:s and FASB:s rules, 
however, disparity remain in terms of cultural and institutional differences. The analysis 
shows that IFRS:s are more rule-based than principle-based compared to US GAAP in terms 
of intangible assets. We think that a standard should include both rules and principles. 
    
 
 
 
Keywords: Harmonization, convergence, IFRS, US GAAP, IASB, FASB, intangible assets, 
principle-based, rule-based, accounting standards.  
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Sammanfattning 
 
Det sker en ständig globalisering inom företagsvärlden, inte minst inom 
kapitalmarknadsområdet. I denna process har skillnader mellan regler kring olika 
redovisningssystem inte följt med i samma takt. Skillnader mellan olika redovisningssystem 
har påvisats skapa skillnader i finansiella utfall. Denna företeelse har i sin tur framkallat ett 
behov av att skapa ett harmoniserat redovisningssystem.  
 
År 2005 beslutade sig därför samtliga medlemsländer inom EU att en övergång från ett 
regelbaserat regelverk till ett alltmer principbaserat regelverk skulle äga rum. Övergången till 
det internationella regelverket, International Financial Reporting Standards (IFRS), skulle 
hjälpa till att skapa de förutsättningar som krävdes för en samstämmighet inom området. 
Konceptet riktade sig främst mot företag och intressenter som var verksamma på den 
internationella marknaden. För att praktiskt kunna minimera redovisningsskillnader mellan 
olika redovisningssystem ingick den internationella normgivaren IASB, tillsammans med den 
amerikanska normgivaren FASB, i ett konvergeringsprojekt. Syftet var att skapa ett 
gemensamt och harmoniserat regelverk. Projektet mellan IASB och FASB inleddes år 2002 
för att arbeta mot ett gemensamt mål om en förbättrad jämförbarhet mellan de finansiella 
rapporterna.  
 
Syftet med studien är att undersöka och analysera skillnaderna mellan IASB:s och FASB:s 
hantering av immateriella tillgångar, samt hur de ställer sig till utvecklingen inom den 
internationella harmoniseringsprocessen. Utifrån detta syfte har vi valt att genomföra en 
kvalitativ studie då vi anser att denna forskningsform ger oss möjligheten till att besvara våra 
forskningsfrågor. I vår undersökning har vi studerat i vilken grad de olika standarderna 
harmoniserar med varandra. För att uppfylla syftet har studien genomförts utifrån en abduktiv 
ansats, med en komparativ design, där vi har klassificerat utdrag från vardera regelverk. Vi 
har utgått från en kvalitativ undersökningsansats där fyra områden valts ut och analyserats. 
Områdena består i redovisning av verkligt värde, nedskrivningar, avskrivningar och 
nyttjandeperiod. Utifrån ekonomisk litteratur och vetenskapliga artiklar, har vi med hjälp av 
dimensionsteorin, kunnat visa i vilken mån regelverken är harmoniserade.  
 
Resultatet visar att det har skett en harmonisering mellan IASB:s och FASB:s regelverk, dock 
kvarstår det kulturella och institutionella skillnader. Analysen visar att IFRS är mer 
regelbaserad än principbaserad i förhållande till US GAAP vad det gäller immateriella 
tillgångar. Slutsatsen motsäger alltså den generella bilden av att US GAAP är regelbaserad 
och IFRS är principbaserad. Slutligen går utvecklingen inom harmoniseringen mot att 
utövaren får användning av sitt professionella omdöme och att regleringarna blir mer klara 
och flexibla. Enligt vår mening är det mest effektivt att en standard innehåller både regler och 
principer. 

     
Nyckelord: Harmonisering, konvergering, IFRS, US GAAP, IASB, FASB, immateriella 
tillgångar, principbaserad, regelbaserad, redovisningsstandarder.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
År 2005 genomfördes en stor förändring inom Europeiska Unionen (EU). Det var året då EU 
beslutade att samtliga medlemsländer skulle övergå från regelbaserade redovisningsstandarder 
till mer principbaserade redovisningsstandarder, nämligen International Financial Reporting 
Standards (IFRS) (Deegan & Unerman, 2011, s. 100). Samtidigt som globaliseringen tog fart 
inom företagsvärlden uppstod ett behov av att utveckla ett harmoniserat redovisningssystem 
då redovisningsreglerna bidrog till skillnader i de finansiella resultaten (Deegan & Unerman, 
2011, s. 101). Harmonisering är en process som ska bidra till ökad förenlighet av 
redovisningspraxis, genom att sätta gränser för deras grad av variation (Deegan & Unerman, 
2011, s. 102). Det har visat sig att det förekommer stora skillnader i dem finansiella utfallen, 
framförallt på nationell nivå, vilket innebär att regleringen inte uppfyller dem behov som 
finns hos de ekonomiska intressenterna (Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson, 2012, s. 
2). Trots att någon intressent inte är viktigare än någon annan, anses investerare och 
kreditgivare som de mest centrala intressenterna (Frostenson, Helin & Sandström, 2015, s. 
19). 
 
Nationers olika finansieringssystem, rättssystem, kulturer och skattesystem har medfört stora 
skillnader i företagens räkenskaper (Deegan & Unerman, 2011, s. 129). Behovet av 
harmonisering kom främst från olika länders revisorsorganisationer, vilket bidrog till 
bildandet av International Accounting Standards Committee (IASC), vilket senare ombildades 
till det omtalade International Accounting Standards Board (IASB) (Marton et al., 2012, s. 
2).  IASB ger ut standarder som benämns International Financial Reporting Standard (IFRS) 
och är den ledande standardsättaren på redovisningsområdet (Johansson, 2010, s. 60). I 
dagsläget är det inte endast EU som valt att övergå till IFRS, utan drygt 100 länder tillämpar 
idag denna principbaserade standard (Marton et al., 2012, s. 2). Arbetet med harmonisering 
avser att skapa en utveckling av effektiva marknader, med olika sammankopplade finansiella 
marknader, med minskade transaktionskostnader, förbättrad allokering av världens resurser 
och friheten att flytta kapital, människor och varor mellan gränserna (Deegan & Unerman, 
2011, s. 108). 
 
Trots den globala övergången, beslutade United States of America (USA) att stanna kvar i det 
regelbaserade systemet, Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) (Deegan & 
Unerman, 2011, s. 112). Förhoppningarna om att USA skulle ersätta US GAAP med IFRS 
uppstod efter att USA accepterade tillämpning av IFRS vid börsnoteringar av utländska 
företag (Edenhammar, Liliedahl, Norberg & Thorell, 2015, s. 26). Därigenom skulle IFRS 
utvecklas och bli den globala standarden. I dagsläget är det fortfarande oklart om USA är 
villiga att genomföra en sådan förändring (Edenhammar et al., 2015, s. 26). Deegan och 
Unerman (2011, s. 112) menar på att redovisningsskandalerna som inträffade i början på 
2000-talet, såsom Enron och WorldCom, har medfört påskyndande av 
harmoniseringsprocessen. Efter företagskollapserna år 2002 inleddes ett konvergeringsprojekt 
mellan FASB och IASB, där målet var att utveckla en föreställningsram som skulle uppnå 
större samordning mellan regelverken och skapa en konsekvent tillämpning av dem 
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grundläggande principerna inom IFRS och US GAAP (Frostenson, 2015, s. 106). Samarbetet 
gav förhoppningar om att åstadkomma harmonisering mellan redovisningsreglerna, vilket 
skulle vara av stor betydelse ur ett internationellt perspektiv (Ibid. s. 106). 
 
Deegan och Unerman (2011, s. 41) påpekar att det föreligger många för- och nackdelar med 
regelbaserade- och principbaserade standarder. Deegan och Unerman (2011, s. 42) menar på 
att globaliseringen har resulterat i att behovet av ökad jämförbarhet och tillförlitlig finansiell 
information har ökat.  De syftar även till att färre regleringar bidrar till olika bedömningar och 
antaganden, vilket i sin tur leder till sämre jämförbarhet mellan länderna (Deegan & 
Unerman, 2011, s. 41). 
 
Som tidigare nämnts kan resultaten skilja sig med olika standarder och regler, vilket tydligt 
visade sig i Enron-krisen i USA. Redovisningen tillät organisationen att “gömma” sina 
tillgångar, genom att inte ta med dem i balansräkningen (Deegan & Unerman, 2011, s. 101). 
Deegan och Unerman (2011, s. 101) menar på att denna händelse inte skulle kunna inträffa 
med United Kingdom’s (UK) redovisningspraxis som anses som en principbaserad reglering. 
Deegan och Unerman (2011, s. 111) anser att det är mycket som tyder på att kultur, politisk 
påverkan och skattesystem påverkar redovisningens utfall, framförallt vad gäller tillgångarna. 
Det råder framförallt skillnader i implementering, genomförande och övervakning vid 
redovisning av företagets tillgångar (Ibid. s. 111). 
 
1.2 Problemdiskussion 
Åsikterna huruvida ett företag ska tillämpa en regelbaserad- eller principbaserad standard är 
många och har idag blivit ett mycket omtalat ämne. Enligt Petaibanlue, Walker och Lee 
(2015) är syftet med redovisningen att skapa nytta för mottagaren av den finansiella 
informationen, vilket i sin tur leder till indirekt nytta för företaget själv. För att redovisningen 
ska kunna uppnå sitt syfte menar Haverty (2006) att de kvalitativa egenskaperna, dvs. 
begriplighet, relevans, jämförbarhet och tillförlitlighet, måste uppfyllas för att skapa ett 
ansenligt underlag för beslutsfattande. Framförallt har jämförbarheten en väsentlig betydelse 
för informationens giltighet. Det förutsätter en konsekvent och standardisering av reglerna 
och principerna (Ibid.). Skillnaderna i redovisningens siffror kan resultera i både positiva och 
negativa, samt sociala och ekonomiska, konsekvenser som i sin tur påverkar beslutsfattande 
för investeraren (Deegan & Unerman, 2011, s. 99). En global standard skulle underlätta för 
investeraren att väga olika företag på den internationella marknaden mot varandra (SEC, 
2010, s. 5). De internationella standarderna reducerar kostnaderna, främst för multinationella 
företag (Ibid.), då de endast behöver utfärda en redovisningsrapport. Denna ska i sin tur 
tillfredsställa varierande användares informationsbehov (Petaibanlue, Walker & Lee, 2015). 
 
Trots att över 100 länder inom EU har valt att implementera IFRS (Larson & Herz, 2013, s. 
99), är det många som är kritiska till den principbaserade standarden. Grundtanken är att ge ut 
en generell redovisningsrapport för heterogena grupper. Detta anses omöjligt då alla är ute 
efter olika information, vilket kommer påverkas mycket av det politiska och det ekonomiska 
samspelet (Manes, Rossi, Cohen, Caperchione & Brusca, 2016, s. 189). Även om 
globaliseringen har bidragit till att människor och länder har blivit alltmer korrelerade med 
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varandra (Carmona & Trombetta, 2008, s. 455), är många frågande till en harmonisering av 
standarderna. Funderingarna uppstår med anledning av skillnader i kultur, utbildning, 
skattesystem, politiska påtryckningar, m.m. (Nobes & Parker, 2008, s. 38). Vissa hävdar att 
en fullständig harmonisering inte är genomförbart av den anledningen att det råder för stora 
skillnader mellan länderna (Manes, Rossi, Cohen, Caperchione & Brusca, 2016, s. 192). En 
övergång från strikta regler till endast principer skulle inte vara effektivt, det skulle dessutom 
innebära stora risker. Därför menar Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006, s. 170) att 
den bästa lösningen är att konstruera standarder som innehåller en kombination av regler och 
principer. 
 
FASB, den amerikanska redovisningsorganisationen, utgör motsvarigheten till den 
internationella organisationen IASB. Den har i uppgift att skapa regler som ligger till grund 
för regelverket US GAAP (Johansson, 2010, s. 62). De nationer som är emot den 
gemensamma standarden önskar att behålla de standarderna som tillämpas i dagsläget. Ett 
utmärkande exempel är USA, vilka än idag tillämpar FASB:s regler som ger uttryck för US 
GAAP och har idag ett övertag på världens kapitalmarknader (Weetman & Gray, 1991, s. 
363). En övergång till IFRS skulle innebära att makten över den amerikanska 
kapitalmarknaden reducerades. Som tidigare nämnts orsakade Enron- och WorldCom 
skandalerna förändringar i redovisningen, vilket resulterade i strängare regler trots att regler 
inte ansågs kunna förhindra bedrägeri (Edenhammar et al., 2015, s. 14). Oron över friheten 
och flexibiliteten med IFRS gör att många länder väljer att förhålla sig till regelbaserade 
standarder (Carmona & Trombetta, 2008, s. 455). Flexibiliteten ställer även högre krav på 
revisorerna, vilket leder till ökade kostnader i form av utbildning. Detta anses vara ett 
problem med den principbaserade standarden (Petaibanlue, Walker & Lee, 2015). Nobes och 
Parker (2008, s. 15) anser därför att en harmonisering kan bli problematisk under ovan 
nämnda omständigheter och förhinder. 
 
Litteraturen skiljer på två redovisningstraditioner, den anglosaxiska och den kontinentala 
(Ahmad & Omar, 2016, s. 74). Den anglosaxiska traditionen karakteriseras av ett 
redovisningssystem som domineras av professionella redovisningsorgan, vilken betonar 
vikten av kapitalmarknaden och begrepp som “true and fair view”. Enligt Nobes och Parker 
(2008, s. 88) används denna tradition främst av länder såsom USA och Storbritannien. Den 
kontinentala traditionen influeras däremot relativt lite av de professionella 
redovisningsorganen då den styrs av staten och domineras av försiktighetsprincipen (Ibid. s. 
129). Länder som använder sig av kontinental tradition är Frankrike, Italien och Tyskland 
(Alexander & Nobes, 2004, s. 89). Den anglosaxiska modellen är kopplad till IFRS, vilket 
betyder att länder som väljer att övergå till IFRS erhåller kunskap från den anglosaxiska 
modellen (Ahmad & Omar, 2016, s. 76). De menar på att standarder som är förenade med den 
anglosaxiska modellen kommer skapa svårigheter för de länder vars miljöer skiljer sig från 
dem som i dagsläget är relaterade till den anglosaxiska modellen. Nobes och Parker (2010) 
menar i sin tur att vissa företag inom landet kan, under särskilda omständigheter, följa det 
inhemska systemet medan andra kan följa de internationella reglerna. Deegan och Unerman 
(2011, s. 149) påpekar att alla revisorer inte har tillräckligt med kunskap för att kunna utfärda 
redovisningen efter den anglosaxiska traditionen i dagsläget. 
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Trots kritiken kring harmoniseringen och dess hänsyn till de ekonomiska-, sociala- och 
kulturella aspekterna, finns det indikationer på att kvaliteten på redovisningen förbättras hos 
företag som tillämpar IASB:s standarder. Internationella standarder har visat sig resultera i 
ökad informationstillgänglighet och därmed förbättrade möjligheter för investeraren att på den 
internationella marknaden jämföra företagen sinsemellan (SEC, 2010, s. 12). Det skapar även 
en maximering av marknadseffektiviteten. Målet med harmoniseringsprocessen är att minska 
skillnaderna mellan årsredovisningarna med hjälp av den globala standarden, IFRS. Trots den 
globala synen existerar fortfarande skillnader mellan de olika nationerna, vilket Bennett et al. 
(2006, s. 199) menar beror på att de principbaserade standarderna fortfarande befinner sig i 
utvecklingsstadiet och är under ständig utveckling.  Med denna utgångspunkt har vi kommit 
fram till följande forskningsfrågor. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
• I vilken mån är standarderna för redovisning av immateriella tillgångar enligt US 

GAAP och IFRS regel- respektive principbaserade i förhållande till varandra?  
 

• I vilken mån är FASB:s och IASB:s standarder för immateriella tillgångar 
harmoniserade i relation till varandra? 

 
1.4 Syfte 
Det första syftet är att beskriva och analysera skillnaderna mellan IASB:s och FASB:s 
hantering av immateriella tillgångar och genom detta se i vilken mån de är regel- respektive 
principbaserade. Det andra syftet med studien är att jämföra innehållet från vardera standard 
med varandra för att se i vilken grad de är harmoniserade i förhållande till varandra.  
 

1.5 Avgränsning 
I denna studie har vi avgränsat vårt syfte till att studera utvalda standarder från två stora 
internationella regelverk, IFRS och US GAAP. De utvalda standarderna är hämtade från 
IASB:s och FASB:s regelverk som används inom redovisningen idag med rättsläge 24 maj 
2016. Vi har valt att jämföra standarder för immateriella tillgångar inom varje regelverk. 
Genom att utföra en analys av två regelverk, och deras specifika standarder, får vi en 
flerdimensionell analys som visar i vilken grad dessa är harmoniserade.  
 
Anledningen till att vi har begränsat oss till detta område är på grund av att vi anser att 
värderingstillämpningen av immateriella tillgångar utgör en väsentlig del inom redovisningen, 
då utfallet kan innebära stora ekonomiska konsekvenser. 
 

1.6 Ämnets relevans 
I dagens företagsvärld sker det ständiga förändringar, vilka syftar till att anpassa sig efter den 
globalisering som ständigt äger rum. Detta skapar behov av ett gemensamt 
tillämpningsområde för internationella redovisningsregler, vilket ska underlätta jämförelsen 
av ekonomiska rapporter på den internationella marknaden (Deegan & Unerman, 2011, s. 
101). De företag som redovisar enligt nationellt präglade redovisningsregler gör det svårt för 
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utländska investerare att jämföra dess ekonomiska resultat. Detta motiverar den globaliserade 
företagsvärlden att arbeta fram gemensamma ramar, för gemensam bedömning. Därmed har 
harmoniseringsprocessen fått sitt fäste (SEC, 2010, s. 12). Begreppen, principbaserade- och 
regelbaserade standarder, har blivit alltmer centralt sedan Enron- och WorldComskandalerna 
ägde rum. I samband med dessa händelser har intressenter blivit allt mer ifrågasättande inför 
redovisningens regler och tillit (Deegan & Unerman, 2011, s. 112). Företagskollapserna har 
bland annat skapat mycket uppmärksamhet kring tillgångarnas betydelse för värdering i den 
finansiella informationen. Därför har vi valt, att utifrån information och värdering av 
företagets tillgångar, analysera de två största internationella regelverken. Vi anser att det, i 
förhållande till vår problemdiskussion och syfte, är relevant att jämföra de två regelverken för 
att få en inblick i de likheter och skillnader som råder. En sådan analys hjälper oss dessutom 
att förstå hur utvecklingen av harmoniseringsprocessen fortlöper då det fortfarande finns 
många regler som ännu inte är harmoniserade.   
 

1.7 Disposition 
Uppsatsen kommer fortsättningsvis disponeras på följande sätt: Kapitel 2 innefattar 
information om hur vi har gått till väga för att genomföra vår studie. Kapitel 3 innehåller en 
teoretisk referensram som tar upp relevant fakta inom det område vi studerar. Kapitlet har 
delvis som syfte att utgöra ett analysverktyg vid analys av studiens empiri.	 Eftersom vår 
studie går ut på att studera fyra olika standarder, varav två är från US GAAP och två från 
IFRS, kommer den teoretiska referensramen bestå av fakta om princip- och regelbaserade 
regelverk, samt harmoniseringsprocessen. Avsikten är att läsaren ska få en	bredare kunskap 
om ämnet, vilket även är vårt syfte med detta kapitel. Sedan kommer vi i kapitel 4 redovisa 
vår empiri, vilket kommer bestå av de standarderna vi valt att jämföra. Efterhand som vi 
redovisar vår empiri kommer vi att göra en analys genom att jämföra det empiriska materialet 
med den teoretiska referensramen. I kapitel 5 kommer vi att redogöra för de resultat och 
slutsatser som vi har kommit fram till i vår studie, samt ge förslag på vidare forskning. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 
I detta kapitel redogör vi för val som har gjorts under genomförandet av studien. Vi redogör 
för våra metodiska val, samt varför vi har valt de angivna tillvägagångssätten. Vi kommer att 
presentera de grundläggande utgångspunkterna i vår forsknings- och undersökningsansats. 
Vidare diskuterar vi vilken inverkan våra val har haft på den genomförda studien, samt 
trovärdigheten i våra källor. Avslutningsvis förklarar vi hur vi sammantaget har tagit oss an 
vårt undersökningsobjekt.  
 

2.2 Forskningsansats 
För att fånga upp syftet med undersökningen har vi genomfört en komparativ analys mellan 
IFRS och US GAAP standarder för redovisning av immateriella tillgångar. Det har gjorts ett 
urval av specifika områden i deras regelverk. Jämförelse av empiriska data från regelverken 
ger oss en bild över vilka likheter och skillnader som existerar inom de olika standarderna. Vi 
kommer med hjälp av ett utformat dimensionskors sätta regelverken i relation till varandra. 
Eftersom vi har valt att använda standarder och vetenskapliga artiklar i vår underökning, 
ligger empirin och teorin till grund för vårt arbete. Vi anser därför att vårt arbete följer en 
abduktiv ansats. Abduktiv ansats anses vara en kombination av induktiv och deduktiv metod 
(Shook, 2015, s. 2). I den induktiva ansatsen går forskarna från empiri till teori, medan i den 
deduktiva går forskaren från teori till empiri (Jacobsen, 2002, ss. 34-35). Abduktiv ansats 
lämpar sig bra för vår studie, då den har sin grund i empirin. Empirin består av standarder, där 
vi vill göra en jämförelse av principbaserade och regelbaserade metoder. Detta empiriska 
material analyseras i sin tur med vår teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen 
består i huvudsak av vetenskapliga artiklar. Genom detta arbetssätt växlar vi mellan en 
induktiv och deduktiv ansats. 
 

2.3 Undersökningsansats 
Det finns två tillvägagångssätt vad gäller forskningsstrategier, en kvalitativ och en kvantitativ 
ansats. Syftet med vår studie är att undersöka skillnader och likheter mellan FASB:s och 
IASB:s hantering av immateriella tillgångar, samt undersöka i vilken grad de olika 
standarderna är harmoniserade. Vi har därför valt att genomföra en kvalitativ studie. 
 
Den kvalitativa ansatsen kännetecknas av att vara en öppen metod, vilket innebär att 
författaren försöker styra och påverka undersökningens utfall så lite som möjligt (Maxwell, 
2005, s. 96). Den kvalitativa ansatsen ger oss en djupare förståelse inom området, samt 
fokuserar på tolkning av texter och ord (Wärneryd, 1993, s. 37). Vi kommer låta oss ledas av 
den information som vi får in under processens gång. Denna öppna ansats lämnar bättre data 
då Jacobsen (2002, s. 140) menar att den ger fakta med högre relevans, samt fångar upp 
kontinuerliga utvecklingsprocesser.  Enligt Jacobsen (2002, s. 142) är en kvalitativ ansats 
flexibel, vilket innebär att det är relativt lätt att exempelvis ändra problemformuleringen 
under studiens gång. Det är viktigt med en hög grad av flexibilitet i början av studien, då det 
sällan är känt vad studien kommer ge för resultat i början. Vidare kommer vår studie baseras 
på data från IASB:s och FASB:s regelverk och standarder, vilket anses vara kvalitativa data. 
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2.4 Datainsamling och urval 
Insamling av empirisk data har gjorts från regelverken IFRS och US GAAP. De valdes ut då 
syftet är att skapa en uppfattning om hur pass harmoniserade deras standarder är, samt att de 
har en stor inverkan avseende harmoniseringsprocessen. En systematisk avgränsning har skett 
för att fokusera på specifika områden från regelverken, såsom redovisning av immateriella 
tillgångar. Inom litteraturen skiljer man på primär- och sekundärdata. Standarderna från 
respektive regelverk anses vara sekundärdata, då det karakteriseras som data vilka baseras på 
upplysningar som samlats in för andra ändamål (Jacobsen, 2002, s. 153). Jacobsen (2002, s. 
152) upplyser om att kriterierna för primärdata är att forskaren själv har samlat in 
upplysningarna för första gången, vilket vi inte gjort i vår studie. 
 

2.5 Studiens genomförande 
Arbetet med studien påbörjades genom att vi läste in oss på ämnet kring principbaserade och 
regelbaserade standarder, samt harmoniseringsprocessen, för att skapa oss en uppfattning om 
vad detta innebar. Utifrån denna kunskap valde vi att fokusera på samarbetet mellan IASB 
och FASB, vilket under de senaste åren har varit aktuellt då det skett stora förändringar inom 
redovisningen. För att hitta relevanta och tillförlitliga vetenskapliga artiklar till vår studie, har 
vi i stor utsträckning sökt i databaserna Scopus och Web of Science. Databaserna erbjuder 
vetenskapliga artiklar, med fokus på det internationella området. Den ekonomiska litteraturen 
har vi främst hittat på olika bibliotek. Standarderna från IASB:s regelverk, vilka redogörs i 
empirin, har vi hämtat från IFRS-volymen och FASB:s standarder har vi hämtat från FASB:s 
Accounting Standards Codification volymen. I empirin har vi gjort utdrag i form av citat från 
de ursprungliga standarderna. Därefter har vi analyserat likheter och skillnader mellan dem, 
samt gjort en bedömning av i vilken grad de är harmoniserade med varandra.  
 

2.6 Källkritik 
Eftersom vår studie till stor del baseras på texter av olika slag är det viktigt att vara kritisk vid 
val av källor. Detta menar Jacobsen (2002, s. 153) är viktigt för att kunna uppnå hög 
trovärdighet. Undersökningen grundar sig på kvalitativ data i form av vetenskapliga artiklar, 
ekonomisk litteratur och offentliga dokument. Innan vi tar del av informationen från våra 
källor är det viktigt att de har genomgått en kritisk granskning för att uppnå hög trovärdighet 
och tillförlitlighet i vårt material. Då texter av olika slag står till grund för viktiga aspekter i 
vår uppsats känns detta särskilt viktigt. 
 
2.6.1 Ekonomisk litteratur 
För att säkerställa oss om trovärdighet har vi lagt stor vikt vid att granska författarna av 
litteraturen som vi använt då vi anser att författarna till stor del avgör om litteraturen är 
trovärdig.  Trots detta kan innehållet i litteraturen reflektera författarens åsikter (Wärneryd, 
1993, s. 24) vilket gör att vi har använt dessa med försiktighet. 
 
2.6.2 Vetenskapliga artiklar 
De vetenskapliga artiklarna utgör en stor del av vår studie, vilket gör det centralt att dessa är 
trovärdiga. Anledningen till att vi använder källor av vetenskaplig karaktär är för att 



	 14	

åstadkomma en så hög tillförlitlighet som möjligt. Genom att vi endast har valt att använda 
oss utav artiklar, vilka hämtats från Scopus och Web of Science, kan vi säkerställa att de är av 
hög kvalitet då de har genomgått en granskning innan publicering. Vi har valt ut flera artiklar 
inom samma ämne för att få tydliga bevis på att det som skrivs stämmer överens och därmed 
förstärka trovärdigheten (Maxwell, 2005, s. 126). Vi har även uppmärksammat författarna av 
artiklarna för att säkerställa att källan är trovärdig genom att välja de som är skrivna av kända 
ekonomiska författare. Artiklarna har även genomgått en referentgranskning, även kallat peer 
review, för att kontrollera innehållets standard och objektivitet.  
 
2.6.3 Offentliga dokument 
Information som är avsedd för allmänheten, däribland direktiv och standarder, kallas även för 
offentliga källor (Jacobsen, 2002, s. 209). Empirin utgörs av standarder, vilket vi bedömer 
vara offentliga dokument. Eftersom dessa standarder har utgivits av kända normgivare, såsom 
IASB och FASB, anser vi att de utgör trovärdiga källor med hög kvalitet.   
 

2.7 Reliabilitet och Validitet  
Empirin har som mål att uppfylla två krav, oavsett vilken typ av studie som ska genomföras. 
Det första kravet innebär att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig, även kallat reliabilitet. 
Det andra kravet innebär att empirin ska vara giltig och relevant, även kallat validitet 
(Jacobsen, 2002, s. 21). Ovanstående mätinstrument hjälper till att bedöma studiens materiella 
kvalitet, samt avgöra om eventuella felkällor kan förekomma. Felkällor kan innebära att 
författaren har samlat in, analyserat och tolkat information på ett felaktigt sätt (Wärneryd, 
1993, ss. 17-18). 
 
För att uppnå en hög reliabilitet i det material som presenteras krävs det att utfallet av en 
identisk studie, utförd av en ny forskare, blir densamma som den ursprungliga forskaren. 
Detta förutsätter att även arbetssättet och informationsinsamlingen inte skiljer sig åt 
(Jacobsen, 2002, s. 22). Med hänsyn till att vår teoretiska referensram består av vetenskapliga 
artiklar och ekonomisk litteratur, samt att vår empiri består av standarder, kommer studien 
kunna upprepas och troligtvis generera ett likvärdigt resultat vid vidare forskning. All 
information som vi använder är dessutom offentlig och lättillgänglig, vilket vi anser ökar 
studiens reliabilitet ytterligare. 
 
För att studien ska uppnå en hög validitet krävs det att innehållet är giltigt och relevant. 
Studiens innehåll blir relevant och giltigt först när det kan konstateras att materialet mäter det 
som den är avsedd att mäta. Informationen blir på detta sätt valid (Jacobsen, 2002, s. 21). Det 
handlar även om huruvida insamlad data är relevant för studien och hur forskaren kan styra 
den insamlade datan (Wärneryd, 1993, ss. 17-18). För att uppfylla detta kriterium har vi utgått 
från syftet och våra forskningsfrågor för att säkerställa att insamlad data är relevant, vilket i 
sin tur utgör underlaget för att kunna argumentera för våra slutsatser ur ett bredare spektrum. 
Under den tid som studien har fortlöpt har vi analyserat de resultat vi fått fram med de 
vetenskapliga artiklarna. Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar och ekonomisk litteratur 
för att skapa oss en bredare bild av verkligheten. På så sätt anser vi att vi uppnår en hög 
validitet. 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Inledning  
I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för vår studie. 
Kapitlet kommer att behandla grunden i dem teoretiska ansatser som vi har valt att utgå ifrån, 
ur olika synvinklar. Tanken är att detta avsnitt därför ska ge läsaren en förståelse för vad som 
ligger som vetenskaplig grund i dem kommande analyser och diskussioner som kommer 
avhandlas i denna studie, inom de internationella regelverken. Den teoretiska referensramen 
utgörs av vetenskapliga artiklar samt annan kvalificerad ekonomisk litteratur. Avsnittet inleds 
med en redogörelse för de skillnader som finns inom redovisningen internationellt, samt 
avslutas med en beskrivning av hur tillgångarna är avsedda att harmoniseras inom de 
respektive standarderna.  

 

3.2 Internationella skillnader 

 

3.2.1 Princip- och regelbaserade standarder 

Redovisningens standarder delas in i olika kategorier, varav det skiljs på regelbaserade- och 
principbaserade standarder (Collins, Pasewark & Riley, 2012, s. 681). Standarderna ligger på 
olika nivåer av precision, samt hur mycket professionellt omdöme som krävs (Wüstemann & 
Wüstemann, 2010, s. 15). Nivåerna är det som särskiljer regler och principer åt. De 
regelbaserade standarderna anses vanligtvis ligga på en högre nivå av precision, vilket innebär 
att de ger tydliga vägledningar och riktlinjer på hur redovisningen ska verkställas. Många 
upplever att regleringar i standarderna skapar en bättre bild av företagets finansiella rapport 
(Agoglia, Doupnik & Tsakumis, 2011, ss. 749-750). Trots att många ser fördelarna med den 
regelbaserade standarden, så anses den principbaserade standarden ge en mer meningsfull bild 
av företagets ekonomiska ställning då denna tillämpas vid upprättande av en finansiell rapport 
(Ibid.). Vid för många detaljer är det lätt att syftet med standarden glöms bort. 
Principbaserade standarder ger en begränsad vägledning för revisorerna, vilket gör att kravet 
på den professionella bedömningen ökar och bidrar till utrymme för egna bedömningar utifrån 
tidigare kunskaper och utbildning (Bennett, Bradbury & Prangnell, 2006, s. 190).  Däremot 
anser författarna att en standard måste innehålla regler, vilket innebär att en ren 
principbaserad standard inte existerar (Ibid.). Schipper (2003, s. 68) erfar i sin studie att de 
regelbaserade standarderna ökar verifierbarheten, samt minskar risken för oegentligheter, i 
den finansiella rapporten. 
 

Omfattningen på hur standarderna klassificeras som regel- eller principbaserade beror på 
graden av specificering i de olika standarderna, vilket även kallas brightlines (Collins, 
Pasewark & Riley, 2012, s. 682). Standarder som innehåller många regler anses ha många 
brightlines. Nobes och Parker (2008, s. 110) förtydligar detta genom ett tillägg att strikta 
riktlinjer på hur redovisningen ska utföras inom de regelbaserade standarderna kallas 
brightlines, vilka kräver liten professionell bedömning. Detta medför att de principbaserade 
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standarderna tycks vara mer flexibla. Detta bidrar till både fördelar och nackdelar, menar 
Bennett et al. (2006, s. 200), då det kan uppstå orättvist omdöme av finansieringsöversikten 
om inte alla revisorer följer samma regler. Trots detta anser Carmona och Trombetta (2008, s. 
458) att användningen av en principbaserad redovisning är till stor fördel för utövarens 
förståelse och insikt i företagets ekonomiska situation. Kraven på revisorerna har gjort att 
många länder har valt att utveckla revisorsutbildningen mot inriktningen på den 
principbaserade strukturen (Ibid.). 
 

Bestämmelser med strikta riktlinjer skapar fler förutsättningar för jämförbarheten mellan 
företagens finansiella rapporter (Agoglia, Doupnik & Tsakumis, 2011, s. 750). Jämförbarhet 
mellan företag är av stor betydelse för intressenter och blir allt viktigare då företagen utökar 
sig till den internationella marknaden (Petaibanlue, Walker & Lee, 2015). Vidare hävdas det 
att företagen uppmuntras till att redovisa utefter strikta regler istället för att se på avsikten 
med standarden (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 682). Eftersom principer innehåller färre 
riktlinjer, är det professionella omdömet hos utövaren av större vikt för att hålla samma nivå 
på samtliga rapporter (Agoglia, Doupnik & Tsakumis, 2011, s. 750). 
 

Schipper (2003, s. 66) finner att US GAAP anses vara regelbaserad och inte principbaserad. 
Anledningen är att US GAAP innehåller i större omfattning detaljerade redogörelser på hur 
redovisningen ska utföras, vilket orsakar mer längd och komplexitet av standarden. Collins, 
Pasewark och Riley (2012, s. 683) motsäger detta i sin studie och menar på att många 
författare argumenterar för att både US GAAP och IFRS är principbaserade standarder. 
Nelson (2003, s. 91) resonerar för att dem amerikanska redovisningsstandarderna är skrivna 
för att operationalisera FASB:s underliggande ramverk, vilket är baserat på principer. Han 
noterar även att US GAAP använder sig utav ett “inkrementellt perspektiv”, vilket innebär att 
regler i standarden ökar dess precision och komplexitet. IASB:s regelverk, IAS/IFRS, är 
motsvarigheten till FASB och är förknippat med de principbaserade standarderna (Agoglia, 
Doupnik & Tsakumis 2011, s. 749).   

 

De principbaserade standarderna inom IASB är relativt yngre än de regelbaserade 
standarderna inom FASB. Detta betyder att de fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet, 
vilket anses vara till en fördel då tillväxten och förbättringarna utvecklas med tiden (Bennett 
et al., 2006, s. 199). Principerna tycks vara en lösning på alla problem som är relaterade till de 
regler som finns i standarderna (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, s. 750). Det ökade 
behovet av en professionell bedömning är lösningen på problemet angående flexibiliteten. 
Den amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC) menar på 
att en global standard är till fördel för den internationella marknaden (SEC, 2010, s. 5). 

 

3.2.2 Anglosaxiska och kontinentala traditionen 

Anglosaxiska- och kontinentala traditionen är två redovisningstraditioner som särskiljs inom 
den ekonomiska litteraturen (Nobes & Parker, 2008, s. 36). Utmärkande för den anglosaxiska 
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traditionen är att den karakteriseras av redovisningssystem som domineras av de 
professionella redovisningsorganen. Den lägger stor vikt vid kapitalmarknaden och begrepp 
som “True and Fair View” (Alexander & Eberhartinger, 2009, s. 572). Avsikten med “True 
and Fair View” är att redovisningen ska följa detaljerade lagar och tvingade krav för att skapa 
en rättvisande bild av företagets finansiella ställning (Ibid.). Författarna sammanfattar sin 
uppfattning av begreppet genom att konstatera att det centrala syftet med finansiell 
rapportering är att ge en giltig bild av enheten, dvs. den ska inte uppfattas som vilseledande. 
Reglerna som formuleras i denna tradition sker av icke-statliga organ (Lamb, Nobes & 
Roberts 1998, s. 173). 
 

IFRS påverkas av den anglosaxiska redovisningsmodellen, vilket innebär att länder som 
tillämpar IFRS hämtar sin kunskap från denna tradition (Haller, Ernstberger & 
Froschhammer, 2009, s. 226). De länder som räknas till den anglosaxiska traditionen är USA, 
Storbritannien, Irland och Holland (Johansson, 2010, s. 52). Deegan och Unerman (2011, s. 
149) påpekar att många redovisningsutövare inte har tillräckligt med kunskap för att kunna 
utfärda redovisningen enligt den anglosaxiska traditionen. 

 

Den kontinentala traditionen influeras och styrs av staten. Den domineras av 
försiktighetsprincipen (d’Arcy, 2001, s. 327). Försiktighet vid värdering av tillgångar och 
skulder görs med syfte att skapa ett lägre beskattningsbart resultat (Hellman, 2011, s. 63). 
Författaren beskriver processen som en systematisk underskattning av tillgångar, samt 
överskattning av skulder. De lagar som styr traditionen skapas och formuleras i samförstånd 
med staten (Deegan & Unerman 2011, s. 129). Traditionen hänförs främst till länder som 
Frankrike, Italien och Tyskland (Alexander & Nobes, 2004, s. 89). Uppdelningen av 
traditionerna grundar sig i historisk tradition och kan idag ses som schematisk. Den 
internationella utvecklingen mellan företag har gjort att skillnader mellan kulturer och 
människor minskas över gränserna (Johansson, 2010, s. 52). 
 

3.2.3 Orsaker till skillnader i länders redovisning 

Kultur 
I studier angående redovisningsprinciper och praxis har forskare blivit alltmer medvetna om 
de miljöfaktorer som har format ett lands redovisningssystem (Chow, Chau & Gray, 1995, s. 
29). Den långa historien bakom ett lands kultur betraktas som den påverkande variabeln av 
redovisningssystemet i landet. En förståelse av kulturens relativism är därför viktigt för 
utvecklingen av redovisningen (Ibid.). Hofstede, Dignum, Prada, Student och Vanhée (2015, 
ss. 76-77) förklarar Hofstede’s kulturdimensionsteori genom fyra olika dimensioner. 
Organisationens värderingar och mänskliga beteende påverkas i högsta grad av nationella- 
och kulturella värderingar (Ibid.).  De fyra dimensionerna är följande: 
 

• Maktens distans 
• Maskulinitet 
• Individualism 
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• Undvikande av osäkerhet  
 
Hofstede, Jonker och Verwaart (2010, s. 79) instämmer i sin studie om att Hofstede’s teori 
bidrar till att förklara beteende av aktörer i det internationella handelsnätverket. De tillägger 
även “tillfredsställelse av behov” som en dimension i teorin (Ibid. ss. 81-82). Gray har 
vidareutvecklat Hofstede’s teori för att få en insikt i internationella skillnader i redovisningen 
(Chow et al., 1995, s. 29). Gray valde att koppla dessa dimensioner till redovisningsvärden, 
vilka han ansåg finnas inom redovisningens subkulturer. De fyra värdena är: 
 

• Professionalism kontra lagstadgade kontroll 
• Likformighet kontra flexibilitet 
• Konservatism kontra optimism och 
• Sekretess kontra genomskinlighet. 

 
Modellen kan utnyttjas vid analysering av kulturens inverkan på utvecklingen av 
redovisningspraxis (Chow et al., 1995, s. 29). Nationell kultur formas av miljöfaktorer såsom 
ekonomi, klimat, politik och landets demografi (Gray, 2010, s. 217). Miljöfaktorerna är under 
ständig utveckling och anpassar sig långsamt efter den nationella kulturen. De nya 
erfarenheterna, som följs av en förändrande miljö, är en viktig faktor i hur människor hanterar 
förtroende och kunskap i uppbyggnaden av relationer (Ibid.).  
 
Finansieringssystem 
Att redovisningen har utvecklats i olika riktningar kan förklaras genom faktorer som 
skillnader i ägarstrukturen. I Frankrike, Tyskland och Italien är kapital som tillhandahålls av 
banker mycket betydande, liksom små familjeägda företag. Däremot i USA och 
Storbritannien finns det många företag som förlitar sig på sina privata aktieägare för att klara 
finansieringen (Nobes & Parker, 2008, s. 28). Alexander och Nobes (2004, s. 89) visar även 
på att många länders företag väljer att sköta finansieringen genom aktiekapital och 
lånekapital. 
 
Skatt 
Skillnader i länders redovisning förklaras delvis av skillnader i rättssystemen, skattesystemen 
och styrkan av professionell kunskap inom redovisningsområdet (Alexander & Nobes, 2004, 
s. 88). Skattesystemet delas in i två kategorier. Den första kategorin anger att skatteregler 
kommer skapa stora skillnader i länders redovisning. Däremot visar den motsatta kategorin på 
att skatteregler inte har stor inverkan på internationella redovisningsskillnader. Italien, 
Frankrike och Tyskland är länder som tillhör den första kategorin, vilka även ingår i den 
kontinentala traditionen som nämnts tidigare. Länder såsom USA och Storbritannien tillhör 
den andra kategorin och hänförs till den anglosaxiska traditionen (Ibid. s. 93). 
 
Rättssystem 
En del länder har ett rättssystem som bygger på en begränsad mängd lagar. Dessa tolkas i sin 
tur av domstolar och bygger upp stora mängder rättspraxis för att komplettera stadgarna 
(Nobes & Parker, 2008, s. 28). Detta system delas in i Common law och Roman law 
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(Alexander & Nobes, 2004, s. 92). Common law har sitt ursprung i England och syftar till att 
svara på ett särskilt problem, snarare än att skapa generella regler för framtiden (Nobes & 
Parker, 2008, s. 28). Mycket av utvecklingen i regler och standarder sker genom praxis där 
utövaren själv står för utformningen. Denna form finns i länder som tillämpar anglosaxisk 
tradition, såsom exempelvis USA, Australien, Indien och Irland. 
 
Det motsvarande rättssystemet, Roman law, har utvecklats i Centraleuropa. Systemet avser 
regler som är kopplade till moral och rättvisa. Resultatet innebär att regler och lagar upprättas 
för att tillämpas i bolagens redovisning. Roman law tillämpas för de länder som är kopplade 
till den kontinentala redovisningstraditionen. Roman law har implementerats i bland annat 
länder som Japan, Tyskland, Belgien, Italien och Spanien (Nobes & Parker, 2008, s. 28). 
Utifrån ovanstående uttalande kan det antas föreligga ett samband mellan 
finansieringssystem, rättssystem och redovisningssystem mellan olika länder (Alexander & 
Nobes, 2004, s. 92). 
 

3.3 Redovisningens syfte 

Innan vi går vidare i vår undersökning är det viktigt att definiera begreppet redovisning. 
Enligt Nobes och Parker (2008, s. 25) innebär redovisning att företag publicerar en årlig 
finansiell rapportering över företagets ekonomiska situation. Detta i sin tur innebär en 
uppsättning av rapporteringsmetoder som används av ett visst företag för en årlig rapport. 
Olika organisationer kan välja att tillämpa olika redovisningssystem för olika ändamål, såvida 
lagen inte säger något annat (Ibid.). Exempelvis är det många EU-länder som upprättar sin 
koncernredovisning enligt IFRS och kompletterar med nationella regler (Nobes, 2011, s. 272). 
Redovisning är en teknik som praktiseras inom olika politiska, ekonomiska och sociala 
sammanhang (Nobes & Parker, 2008, ss. 5-6). Dessa har ständigt varit internationella och 
nationella. De globala reglerna och praxis har under sista kvartalet av tjugonde århundradet 
blivit alltmer viktiga. De nationella vyerna har i sin tur blivit allt snävare (Ibid.).   
 
Enligt vad som tidigare framgått existerar det inte endast en accepterad redovisningspraxis. 
Med tiden har det utvecklats olika traditioner för redovisningen som beror på olika behov och 
företagsmiljöer. Oavsett vad som anses vara tradition ska redovisningen vara användbar för 
både interna och externa aktörer (Alexander & Nobes, 2004, s. 94). Exempelvis används 
årsredovisningar av företaget själv för att fatta förnuftiga investeringsbeslut för kommande år. 
De principer och regler som standarderna består av ska motverka manipulering av siffrorna i 
rapporterna för att få informationen så tillförlitlig som möjligt (Ibid.).  Begreppet “användbar” 
är diffust och relativt beroende på vem som ska utnyttja informationen. Petaibanlue, Walker 
och Lee (2015) indikerar på att det huvudsakliga syftet med redovisningen är att investeraren 
ska ha möjligheten att göra jämförelser för framtida kapitalplaceringar, samt förse information 
som ska vara till hjälp vid bedömning om hur väl ledningen har skött resursallokeringen. 
Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006, s. 174) tillägger även att redovisningens syfte är 
att skapa bra förutsättningar för företaget själv angående framtida ekonomiska beslut. Den 
tredje uppgiften som redovisningen anses ha redogörs av Deegman och Unerman (2011, s. 
65) där de menar att redovisningen ska i allmänhet behandlas som en vara och bör produceras 
utifrån efterfrågan på marknaden. Tidigare har Europeiska länder inte antagit ett 
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kapitalmarknadsperspektiv, där syftet är att redovisningen ska vara till nytta för ekonomiskt 
beslutsfattande. Eftersom globaliseringen av företag ständigt ökar har många av länderna 
inom EU övergått till IFRS. Informationen syftar till att tillfredsställa aktörerna på 
kapitalmarknaden (Deegman & Unerman, 2011, s. 35). 
                                                                                                                               

3.4 Amerikansk normgivning 
 
3.4.1 US GAAP/FASB 
Den amerikanska normgivaren benämns Financial Accounting Standards Board (FASB) och 
är världens mest kraftfulla normgivande organ. Den har inte alltid accepterats, då många 
länder inte kan godkänna FASB:s standarder på grund av att de inte tillämpar US GAAP 
(Nobes & Parker, 2008, s. 18). Den växande styrkan av IASB:s standarder, och antagandet av 
dess normer från EU, kan anses som en process av regleringskonkurrensen. Med andra ord 
kan man säga att IASB och FASB befinner sig i en konkurrenssituation gentemot varandra. 
Harmoniseringsprocessen inom EU har inneburit att flera länder, vilka har sina egna 
regleringar, är tvungna att acceptera kompromisser i både teknisk och politisk karaktär. Det är 
uppenbart att harmonisering berör ekonomin i bredare frågor än endast redovisning (Ibid.). 
 
Securities and Exchange Commission (SEC) är, tillsammans med FASB, en av USA:s 
redovisningsreglerare (Bennett et al., 2006, s. 190). Däremot står FASB, sedan år 1973, för 
ansvaret av utförandet av standarderna för den privata sektorn i USA. Detta för att SEC har 
gett tillstånd till detta (Nobes & Parker, 2008, s. 164). År 1934 grundades SEC då 
redovisningen i USA ansågs bristfällig efter Wall Street kraschen år 1929 (Nobes & Parker, 
2008, s. 159). Börskraschen bidrog till att förtroendet för marknaden försvann. Det blev 
därefter viktigt att återfå förtroendet för kapitalmarknaden för att i sin tur återskapa en 
fungerande ekonomi. SEC:s uppgift under denna period var att inspektera 
värdepappersbranschen, främja stabiliteten och skydda investerarna 1 . Deras roll som 
normgivare är idag av mindre betydelse inom redovisningen. Deras huvudsakliga uppgift är 
snarare att upprätthålla rättvisa, skydda investerare, ordna, effektivisera marknader och 
underlätta kapitalbildningen (SEC, 2003, s. 1).  Däremot har SEC fortfarande högst auktoritet, 
vilket innebär att de har makten att ändra på nya standarder som ges ut av FASB (Deegan & 
Unerman, 2011, s. 112). 
 
FASB:s uppgift är att ge ut standarder som avser att täcka de viktiga delarna inom 
redovisningen. Deras regelproduktion står för grunden i US GAAP, vilket utgör en 
sammanfattande beteckning för den amerikanska redovisningsstandarden (Johansson, 2010, 
ss. 61-62). Precis som IASB, är FASB en privat organisation (Ibid.). Finansieringen sker 
genom ideella bidrag från exempelvis redovisningsbyråer, industrier samt investerings- och 
kreditgivningsorganisationer. De belopp som vardera donation medför får inte överstiga ett 
visst belopp per år. Organisationerna ska på detta sätt inte bli beroende av bidragsgivarna. 
FASB:s verksamhet är mycket omfattande och har det största inflytandet i både USA och 
resterande länder i värden (Nobes & Park, 2008, s. 164). 

																																																								
1	http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml#create,	2016-03-01	
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Än idag väljer USA att tillämpa FASB:s standarder, då de anses ha ett övertag på världens 
kapitalmarknad (Weetman & Gray, 1991, s. 363). Målet med IFRS är att skapa 
världsstandarder som ska tillämpas av samtliga länder i världen. Fortfarande är det många 
som oroar sig över den frihet och flexibilitet som IFRS medför (Carmona & Trombetta, 2008, 
s. 455). Trots detta medförde kollapsen av Enron och revisionsföretaget Andersen år 2001-
2002, en omprövning av hur man ställer sig till dagens redovisningsstandarder i USA. Under 
år 2002 samlades FASB:s medlemmar för att publicera ett samrådsdokument, i syfte att föra 
diskussionen om att röra sig mot principbaserade standarder vidare (Nobes & Parker, 2008, s. 
110). 
 
3.5 Internationell normgivning 
 
3.5.1 IFRS/IASB 
International Accounting Standards Board (IASB) har under de senaste åren förespråkat 
fördelarna med en enda uppsättning av högkvalitativa globala redovisningsstandarder, det vill 
säga International Financial Reporting Standards (IFRS) (Hellman, Gray, Morris & Haller, 
2015, s. 166). De globala standarderna har blivit mycket framgångsrika i termer av ett 
växande antal länder som idag kräver användning av IFRS för inhemska börsbolag (Ibid.). 
Det obligatoriska antagandet av IFRS inom EU och Australien skedde under år 2005. Efter 
införandet av IFRS har förändringar skett inom den rutinmässiga ekonomiska redovisningen i 
EU. Metoderna kännetecknas idag av en enhetlig och harmoniserad bild. Detta har genererat 
en förbättring av det finansiella systemets stabilitet och gett upphov till en gemensam 
finansmarknad (Ibid.). 
 
Innan den obligatoriska adoptionen av IFRS hade det tidigare varit flera årtionden av 
internationella harmoniseringsarbeten. Perioden innan år 2005 hade forskare föreslagit att den 
allmänna rörelsen skulle gå mot den investerarorienterade IAS, då den haft positiva effekter 
på kapitalmarknaden (Hellman, Gray, Morris & Haller, 2015, s. 169). Efterfrågan från 
kapitalmarknaden på en utveckling av IFRS har således inte varit ett resultat från regeringen 
utan från den privata sektorn. Detta resulterade i implementeringen av IFRS inom EU, då det 
tidigare inte funnits en enad uppsättning av standarder, utan snarare olika typer av nationella 
standarder som återspeglar nationella traditioner (Carmona & Trombetta, 2008, s. 457). 
 
Det ökade behovet av internationell redovisning, och strävan efter minskade skillnader mellan 
länders standarder, bidrog till att harmoniseringen uppkom (Nobes & Parker, 2008, s. 79). 
Initiativet kom från olika revisorsorganisationer i länder såsom Kanada, Australien, 
Frankrike, Japan, Mexiko, Storbritannien, Nederländerna, USA och Västtyskland vilket 
grundade International Accounting Standards Committee (IASC) år 1973. Föregångaren till 
IASC var Accountants International Study Group (AISG) som inträddes år 1966 där 
yrkesorganisationer i Storbritannien, Kanada och USA undersökte skillnader i deras 
redovisningspraxis (Ibid.). Målet bakom IASC skapande var att tillhandahålla endast en 
internationell uppsättning av redovisningsstandarder (Hines, 2007, s. 4).   
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Inledningsvis var det endast revisorsorganisationer från de olika länderna som låg bakom 
arbetet kring IASC och tillsammans utvecklade de cirka fyrtio standarder. Det var emellertid 
endast några få länder som valde att tillämpa dessa standarder (Marton et al., 2012, s. 2). 
Under åren 1973 och 2000 växte IASC kraftigt, vilket gjorde att efterfrågan på internationella 
standarder ökade och bidrog till att det skapades ett organ av heltidsanställda medlemmar 
(Whittington, 2005, ss. 129-130). Under år 2001 ombildades därför IASC till International 
Accounting Standards Boards (IASB) (Katsikas, 2011, s. 829). Hines (2007, s. 7) menar att 
IASC har kritiserats för att vara styrd av endast revisionsbranschen. För att förhindra detta var 
det nu inte endast representanter från revisionsorganisationer, utan även från näringslivet som 
ville backa upp den nya organisationen. IASC:s standarder, som har vidareutvecklats av 
IASB, benämns idag som IFRS (Nobes & Parker, 2008, s. 78). Petaibanlue, Walker och Lee 
(2015) tillägger även att behovet av gemensamma standarder, med samma redovisningsspråk 
och ökad jämförbarhet av företagens finansiella ställning, växte i olika länder. Det skulle även 
bli enklare för utövaren om alla rättade sig efter samma regler och principer. 
 

3.6 Harmonisering 
Den växande styrkan i IASB och antagandet av dess normer inom EU kan ses som en process 
av regleringskonkurrens mellan IASB och FASB (Nobes & Parker, 2008, s. 18). 
Harmoniseringsprocessen inom EU innebar att de stora länderna som tillämpade sina 
nationella regler utmanades och var tvungna att kompromissa med de nya internationella 
regleringarna (Ibid.). Trots dessa krav för samtliga länder är det fortfarande många som 
tillämpar de nationella standarderna (Ibid. s. 52). Det har tydligt visat sig att det råder stora 
skillnader i den finansiella rapporteringens praxis mellan länder runt om i världen. 
Konsekvenserna orsakar stora komplikationer för de som utövar och tolkar publicerade 
bokslut (Nobes & Parker, 2008, s. 75). För att bekämpa detta har flera organisationer i hela 
världen gått ihop för att försöka harmonisera och standardisera redovisningen (Ibid.). 
 
3.6.1 Argument för harmonisering 
Bristande överenskommelser mellan FASB och IASB kan leda till stora skillnader för många 
företag vad det gäller redovisningen. Dessa överenskommelser kan till exempel röra 
skatteredovisning då FASB och IASB inte har samma åsikter och regler angående detta (Bae, 
Tan & Welker, 2008, s. 599). Eftersom det finns en skillnad mellan redovisningsstandarderna 
måste analytiker och de som studerar finansiell information från olika företag, transformera 
informationen så att den blir jämförbar. Petaibanlue, Walker och Lee (2015) tar framförallt 
upp kostnaderna som uppstår när företagen i olika länder ska översätta och upprätta 
finansiella rapporter i rapporteringslandets redovisningssystem, dessa kostnader kallas 
processkostnader.  Bae, Tan och Welker (2008, s. 625) poängterar vikten av att studera 
kostnaderna och fördelarna med harmonisering av redovisning för att allt fler ska komma till 
insikt om hur stort behovet är av en global harmonisering. 
 
Brusca et al. (2016, s. 189) argumenterar för att det finns två anledningar till varför man borde 
stödja en harmonisering. För det första bidrar harmoniseringen till att den finansiella 
informationen blir av högre kvalitet, vilket leder till att jämförbarheten blir större mellan de 
olika finansiella rapporterna. För det andra menar Brusca et al. (2016, s. 189) att förståelsen 
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av finansiell information kommer att öka. Då krävs inte kunskap om flera olika regleringar, 
utan inriktningen på en och samma uppsättning av regler gör att avläsaren kan få en djupare 
förståelse av rapporteringen.   
 
Redovisningens huvudsakliga bidrag är att det ska publiceras en årlig finansiell rapport, 
vilken ska vara till nytta för både företag och externa intressenter (Nobes & Parker, 2008, s. 
25). Petaibanlue, Walker och Lee (2015) indikerar även på att redovisningen ska ge 
intressenter möjligheten till att jämföra rapporterna inför kommande investeringsbeslut. Hines 
(2007, s. 4) framhäver att det existerar ett stort behov av harmonisering, då jämförelsen 
mellan företag blir svårtolkad då de redovisas efter olika regelverk. 
 
3.6.2 Grad av harmonisering 
Ghio och Verona (2015, s. 133) argumenterar för att det finns olika aspekter som påverkar 
ländernas åsikter angående harmoniseringsprocessen, samt deras engagemang i detta projekt. 
Det finns tre olika aspekter: politisk, ekonomisk och kulturell aspekt. Den politiska aspekten 
innefattar att länder som har politiskt inflytande på normgivaren, IASB, engagerar sig i högre 
grad i harmoniseringsprojektet. De länder som inte har inflytande över normgivaren är mindre 
engagerade i harmoniseringsprojektet och mindre benägna att helt och hållet övergå till att 
tillämpa IFRS. Ghio och Verona (2015, s. 134) menar att när ett företag följer IFRS innebär 
detta att alla siffror måste översättas till den valutan som används i de finansiella rapporterna. 
Det är här den ekonomiska aspekten kommer in i bilden. Petaibanlue, Walker och Lee (2015) 
poängterar de kostnaderna som uppstår när företagen i olika länder ska översätta och upprätta 
finansiella rapporter i rapporteringslandets redovisningssystem. Det kulturella perspektivet 
innebär att alla länder har en kulturell historia som format ekonomin i landet. Benägenheten 
till att välja att tillämpa IFRS beror på hur ekonomin ser ut i landet.        
 
3.6.3 Hinder för harmonisering 
För att IASB och FASB ska ha en chans att lyckas med sitt konvergeringsprojekt krävs det att 
de lyckas få bort de problem och hinder som uppstår genom arbetes gång. Det största hindret 
för harmoniseringsprocessen är skillnaderna för redovisningspraxis i olika länder (Nobes & 
Parker, 2008, s. 79). Utövarna av redovisningen kan ha olika uppfattningar om vad det 
huvudsakliga syftet med redovisningen är och på så vis varierar även utfallet av rapporterna. 
Studierna kring redovisningspraxis har resulterat i att olika miljöfaktorer i olika länder har 
format landets redovisningssystem (Chow, Chau & Gray, 1995, s. 29). Historien bakom 
landets kultur betraktas som den bakomliggande orsaken till variationerna i redovisningens 
utformning (Deegan & Unerman, 2011, s. 148). Trots att länder tillämpar samma 
redovisningsstandarder, innebär det inte att de kulturella skillnaderna försvinner (Ibid.).  
 
Brusca et al. (2016, s. 194) har kommit fram till att länder som befinner sig i en finansiell kris 
är mindre benägna att möta harmoniseringens krav då det kostar pengar att börja tillämpa nya 
standarder, framförallt i form av utbildningskostnader.  Barbu et al. (2014, s. 245) förklarar att 
IAS/IFRS tillämpas på olika sätt av olika länder och företag. Detta betyder att även om alla 
länder skulle följa samma standarder, kommer de tillämpa dem på olika sätt på grund av 
exempelvis traditioner. 
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Redovisningsprofessionens utveckling i olika länder är ytterligare ett hinder för 
harmoniseringen. Ahmed och Jahangir (2005, s. 344) har undersökt om harmoniseringen ökat 
i dem länder som arbetat med förändringar för att stödja IASB:s harmoniseringsprogram. 
Resultatet visar att harmoniseringen ökar successivt inom redovisningen i dessa länder, vilket 
innebär att jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna ökar gradvis för varje år (Ibid.). 
Deegan och Unerman (2011, s. 149) menar däremot på att många länder inte har lagt fokus på 
att utveckla kunskapen inom redovisningsprofessionen, vilket orsakar svårigheter i 
implementeringen. Implementeringen av regler, som framförallt baseras på den anglosaxiska 
traditionen såsom IFRS, ställer höga krav på revisorn vad det gäller professionell bedömning 
av den ekonomiska situationen (Ibid.).  
 

3.7 Dimensionsteori 
Dimensionsteori är en teori som kan användas inom redovisningen för att skapa en rättvisande 
bild av den ekonomiska verkligheten och för att bilda nya regler (Johansson, 2010, s. 494). 
Vårt syfte med studien är att jämföra standarderna med varandra för att se i vilken mån 
redovisningen för immateriella tillgångar är harmoniserade inom IASB:s och FASB:s 
regelverk. Dimensionsteorin handlar främst om att placera in en norm i en skala, antingen åt 
det regelbaserade- eller principbaserade hållet (Johansson, 2010, s. 494). Informationskvalitet 
är en viktig dimension och innebär avvägningen vid upprättande av nya standarder mellan 
regelbaserade och principbaserade. De viktigaste beståndsdelarna i informationskvalitet 
menar Johansson (2010, s. 493) är relevans, jämförbarhet, neutralitet, koherens och 
regelkaraktär. Vi kommer främst fokusera på de sistnämnda delarna, då vi med hjälp av denna 
teori kan uppnå vårt syfte med studien. 
 
Begreppet relevans definieras som att de finansiella rapporterna ska skapa en trovärdig bild av 
företagets ekonomiska ställning. Jämförbarheten är något vi fokuserar mycket på i vår 
undersökning och det innebär att företag ska tillämpa en redovisning som måste vara lagligt 
reglerad, som i sin tur gör att rapporterna mellan företagen går att jämföra. För att få en 
kvalitativ redovisning är det angeläget att alla som utövar redovisningen inte ska påverka 
utformningen med personliga åsikter. Till sist definieras begreppet koherens och innebär att 
efter en ekonomisk händelse har inträffat måste denna bokföras samtidigt hos köparen och 
säljaren och förutsätter att båda redovisar efter samma regelverk (Johansson, 2010, s. 493). 
Johansson (2010, s. 493) menar på att dimensionens regelkaraktär innebär att en norm kan 
vara mer åt det ena eller andra hållet vad det gäller regelbaserad eller principbaserad. 
Regelkaraktär är den dimensionen som vi i första hand kommer inrikta oss på, då vi vill 
framföra en skala som innehåller immateriella tillgångar och hur pass regel- och 
principbaserade dessa standarder är och i vilken mån de är harmoniserade. 
 
Hur pass en norm bör vara regel- eller principbaserad är relativt och kan sättas i förhållande 
med de olika dimensionerna (Johansson 2010, s. 494). Det centrala är att normen ska 
återspegla den ekonomiska verkligheten av företaget i den redovisningsinformation som ges 
ut och detta ansvarar antingen normgivaren för eller upprättaren av den finansiella rapporten, 
vilka följer de bestämmelser som finns i regelverken (Ibid.) Johansson (2010, s 495) har 
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utvecklat en modell för dimensionsteorin som vi har valt att omforma så det passar till vårt 
ändamål. Tanken bakom vår modell är att vi senare i vår analys ska sätta in normerna som 
reglerar de immateriella tillgångarna från vardera normgivare, IASB och FASB, och sedan 
illustrera i vilken grad de är harmoniserade med varandra. 
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4 Empiri och Analys 
 
4.1 Inledning 
I följande kapitel kommer det att göras en presentation av de standarder som hanterar 
immateriella tillgångar. Standarder har valts ut från regelverken IASB och FASB, vilka 
kommer att analyseras utifrån vår teoretiska referensram. I analysen kommer specifika 
områden, inom begreppet tillgångar, att väljas ut från respektive standard och regelverk. 
Analysen kommer att utgå från hur dessa områden har utvecklats under 
harmoniseringsprocessen, samt vilka likheter och skillnader som uppkommer mellan det 
amerikanska regelverket och det internationella regelverket. Empiri och analys kommer att 
kombineras i detta avsnitt för att undvika upprepningar och skapa en bättre helhetsbild.  

4.2 Konvergeringsprojekt 
Målet med konvergeringsprojektet, vilket pågick mellan IASB och FASB mellan åren 2002-
2010, var att skapa en gemensam föreställningsram. Denna ram skulle tillämpas av samtliga 
länder för att uppnå en högre grad av harmonisering vid upprättande av redovisningsmaterial2. 
IASB:s och FASB:s mål var att tillsammans skapa ett förbättrat koncept, vilken skulle ligga 
till grund för de framtida redovisningsstandarderna. Dessa standarder var vid uppstartandet 
principbaserade, vilket innebar att de utgjorde verktyg för företag att enligt vissa principer 
kunna framställa information för ekonomiska beslut. Följande avsnitt kommer att ge en bild 
av hur de olika standarderna behandlar redovisningens immateriella tillgångar, redogöra för 
likheter och skillnader dem emellan, samt hur IASB:s och FASB:s samarbete bidrog till 
harmonisering mellan dess standarder.  
 
4.3 Immateriella tillgångar 
De immateriella tillgångarna utgör ofta en betydande post i företagens redovisning. 
Redovisningsmetoden för dessa tillgångar har betydelse för det ekonomiska utfallet. Nedan 
följer de immateriella tillgångarnas definition: 
 
Citat hämtat från IASB:s regelverk:  
 

“En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form (IAS 38 p.8). “ 
 
Citat hämtat från FASB:s regelverk:  
 

“Intangible Assets: Assets (not including financial assets) that lack physical substance (the term 
intangible assets is used to refer to intangible assets other than goodwill) (FASB 350-30-20)” 

 
4.3.1 Analys av immateriell tillgång  
Enligt IAS 28 p. 8 är en immateriell tillgång av icke-monetär karaktär, vilken saknar fysisk 
form. Definitionen enligt FASB 350-30-20 ”Assets (not including financial assets) that lack 
physical substance” är nästintill identisk med IASB:s formulering av tillgångsposten. Vid 
analys av den immateriella tillgångens definition är det därför nödvändigt att förstå 

																																																								
2	http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011090,	2016-02-16	
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normgivarnas innebörd av begreppen icke-monetär och fysisk form.  Bedömningen av 
tillgångens monetära- respektive ickemonetära karaktär avgörs av hur tydligt försäljnings- 
respektive återbetalningsvärdet på tillgången är. Bedömning av tillgångens materiella- 
respektive immateriella karaktär avgörs i sin tur av dess fysiska form, dvs. om det går att ta på 
tillgången. En immateriell tillgång kan exempelvis bestå av licensrättigheter, goodwill och 
patent. 
 
4.3.2 Verkligt värde 
Detta avsnitt syftar till att definiera och beskriva tillgångens verkliga värde, utifrån vardera 
standard. Hur värderingen av tillgången bestäms utgör i sin tur en viktig och relevant del av 
redovisningens resultat.  
 
Citat hämtat från IASB:s regelverk:  
 

“En immateriell tillgång ska värderas till anskaffningsvärdet första gången den tas upp i rapporten över 
finansiell ställning (IAS 38 p.24).” 
 
”Ett företag ska som i sin redovisningsprincip välja antingen anskaffningsvärdemetoden i punkt 74 eller 
omvärderingsmetoden i punkt 75 (IAS 38 p.72).” 
 
”Efter det första redovisningstillfället ska en immateriell tillgång tas upp i rapporten över finansiell 
ställning till anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar och 
ackumulerade nedskrivningar (IAS 38 p.74).” 
 
”Efter det att en immateriell tillgång har redovisats för första gången, ska den redovisas till omvärderat 
belopp, som är det verkliga värdet vid omvärderingstidpunkten efter avdrag för eventuella 
tillkommande ackumulerade avskrivningar och tillkommande ackumulerade nedskrivningar (IAS 38 
p.75). “ 

 
Citat hämtat från FASB:s regelverk:  
 

“Fair Value: The fair value option standards included in the Financial instruments Topics allow entities 
the option of applying fair value to selected transactions. As a result, it is likely that an entity could 
apply either fair value or a different method of measurement for similar items. To incorporate the fair 
value guidance in all corresponding Topics would result in significant redundancies and confusion. 
Instead, each relevant Topic of the Codification includes a notice to infor musers of the fair value 
option and a link to the appropriate Section of the Codification (FASB 310-10-20).” 
 

4.3.2.1 Analys av verkligt värde 
Paragraf 310-10-20 i FASB regelverk menar att möjligheten att använda sig av verkligt värde 
vid en affärshändelse finns, men att valmöjligheten till att välja en annan mätmetod även är 
möjlig. Det poängteras att verkligt värde inte är en lämplig värderingsmetod för samtliga 
värderingar av en immateriell tillgång. Kodifieringar har därför upprättats som ett hjälpmedel 
för att enklare kunna avgöra vilken mätmetod som är lämpligast att använda vid värdering av 
en tillgång. Av IAS 38 p. 24 framgår det att en immateriell tillgång ska värderas enligt 
anskaffningsvärdet när den till en början tas upp i rapporten över finansiell ställning. 
Tillgången ska sedan värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden 
(IAS 38 p. 72). Enligt IAS 38 p. 72 är villkoren relativt vaga, då det ges utrymme för utövaren 
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att ta egna beslut: “Ett företag ska som i sin redovisningsprincip välja antingen 
anskaffningsvärdemetoden i punkt 74 eller omvärderingsmetoden i punkt 75”. Eftersom 
standarden ger användaren olika alternativ vid val av värderingsmetod indikerar detta på att 
bestämmelsen är tämligen principbaserad. Den ger utrymme för en högre grad av flexibilitet. 
De otydliga riktlinjerna ger utövaren möjlighet att välja mellan två handlingsalternativ, efter 
egen förmåga och kompetens. Då normgivaren har valt att begränsa alternativen till två 
värderingsalternativ, kan detta tolkas som ett förtydligande och ett mer detaljerat villkor i IAS 
38 p. 72. Standarden kan utifrån resonemanget i viss mån anses som regelbaserad. Det finns 
även andra punkter, exempelvis IAS 38 p. 74, som indikerar på att bestämmelsen till viss del 
kan vara regelbaserad. Detta för att normgivaren har valt att använda ord som ska, vilket kan 
tolkas som en strikt regel. Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 750) menar att strikta 
riktlinjer skapar förutsättningar för bättre jämförbarhet mellan företagens finansiella 
rapporter. 
 
Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, ss. 749-750) menar att de regelbaserade standarderna 
ligger på en högre nivå av precision, än vad de principbaserade standarderna gör. Bennett, 
Bradbury och Prangnell (2006, s. 190) påstår att de principbaserade standarderna innehåller 
en begränsad vägledning och därför kräver högre grad av professionell bedömning. Utifrån 
detta anser Schipper (2003, s. 66) att US GAAP anses innehålla mer regelbaserade standarder. 
Collins, Pasewark och Riley (2012, s. 683) argumenterar emot detta, då deras studie har 
resulterat i att både US GAAP och IFRS är principbaserade. Trots dessa påståenden kan det 
utläsas i utdragen från standarderna att IAS 38 har en tydligare struktur och riktlinje kring hur 
redovisningen ska utföras vid värdering, än vad US GAAP har. I IAS 38 p.72 framgår det att 
det måste ske ett val av vilken värderingsmetod som ska användas efter det första 
värderingstillfället. Med hänsyn till ovanstående kan det antas att det krävs professionell 
bedömning för att komma fram till det bästa beslutet. I de fall ett land väljer att tillämpa US 
GAAP behöver det också göras en bedömning, då de endast ger företaget möjlighet att 
värdera efter verkligt värde. Utifrån dessa resonemang kan det antas att professionell 
bedömning krävs för båda standarderna, vilket innebär att de båda standarderna är mer 
principbaserade än regelbaserade i denna fråga.   
 
 I figuren nedan sammanfattas vår analys, utifrån analysen av IASB:s och FASB:s normer för 
verkligt värde. 
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4.3.3 Nedskrivningar 
I IFRS och US GAAP finner vi paragrafer som definierar tillgångens behov av 
nedskrivningar. Definitionen anges nedan. 
 
Citat hämtat från IASB:s regelverk:  
 

“Ett nedskrivningsbehov är det belopp med vilket en tillgångs redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde (IAS 38 p. 8).” 

 
Citat hämtat från FASB:s regelverk:  
 

“35-7 An intangible asset shall not be written down or off in the period of acquisition unless it becomes 
impaired during that period. However, paragraph 730-10-25-2(c) requires amounts assigned to 
intangible assets acquired in a transaction other than a business combination or an acquisition by a not-
for-profit entity that aret o be used in a particular research and development project and that have no 
alternative future use to be charged to expense at the acquisition date (FASB 350-30-35, p. 35-7).” 
 

4.3.3.1 Analys av nedskrivningar 
De beskrivningar som vardera regelverk tillhandahåller preciseras i olika grad. Wüstemann 
och Wüstemann (2010, s. 15) menar att det går att avläsa hur mycket professionellt omdöme 
som krävs, utifrån de nivåskillnader som uppstår i innehållets precision. De olika nivåerna är 
det som skiljer de principbaserade- och regelbaserade standarderna åt. I utdragen kan vi utläsa 
de precisionsskillnader som uppstår mellan IFRS och US GAAP. Definitionen som är hämtad 
från FASBs regelverk är betydligt mer utförlig än den som är hämtad från IASB. Trots att 
standarden från US GAAP är mer utförlig, saknar den beskrivning om vad nedskrivning är 
och hur företag ska gå till väga om det finns ett nedskrivningbehov. På grund av detta kan US 
GAAP inte anses som helt regelbaserad. IFRS beskriver vad en nedskrivning innebär. US 
GAAP beskriver när det ska ske en nedskrivning. Det kan därför antas att de två sistnämnda 
metodera är på relativt samma nivå vad gäller om de är regel- eller principbaserade. Detta 
innebär att båda standarderna utgör mer regelbaserade standarder. Då US GAAP anses vara 
regelbaserad, innehåller de mer vägledning och riktlinjer på hur redovisningen ska upprättas 
(Wüstemann & Wüstemann, 2010, s. 15). Bennett, Bradbury och Prangnell (2006, s. 190) 
delar uppfattningen om att begränsad vägledning gör att kravet på revisorerna ökar. 
Användarna måste därför ha en bättre professionell förmåga. Angoglia, Doupnik och 
Tsakumis (2011, ss. 749-750) menar att många upplever det som en fördel att ha en lägre 
precisionsnivå, då det kan skapa en mer meningsfull bild av företaget. Flera företag tycker 
samtidigt att den finansiella rapporten blir mer rättvis med hög precisionsnivå. Schipper 
(2003, s. 68) upplyser även om att det med hjälp av studier har visat sig att regelbaserade 
standarder har ökat verifierbarheten och på så sätt minskat oegentligheter i den finansiella 
rapporten. Det visar sig i utdragen en tydlig vägledning som ovanstående författare menar på 
kan ha sina fördelar. 
 
I figuren nedan sammanfattas vår analys, utifrån analysen av IASB:s och FASB:s normer för 
nedskrivningar. 
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4.3.4 Avskrivningar 
Immateriella tillgångar skrivs av under en bestämd tidsperiod. Företeelsen påverkar företagets 
redovisning, varav ämnet blir relevant att analysera i vår studie. Nedan följer definitionen av 
avskrivningar inom IFRS och US GAAP. 
 
Citat hämtat från IASB:s regelverk:  
 

“Det avskrivningsbara beloppet för en immateriell tillgång med bestämbar nyttjandeperiod ska fördelas 
på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden. Avskrivning ska börja när tillgången kan användas, det 
vill säga när den befinner sig på en plats och i det skick som krävs för att kunna använda den på ett sätt 
som företagsledningen avser. Avskrivningen ska upphöra vid den tidigare av följande tidpunkter: då 
tillgången klassificeras som att den innehas för försäljning (eller ingå i en avyttringsgrupp klassificerad 
som att den innehas för försäljning) i enlighet med IFRS 5 och det datum tillgången tas bort från 
rapporten över finansiell ställning. Den avskrivningsmetoden som ska användas ska återspegla mönstret 
för tillgångens ekonomiska fördelar väntas bli förbrukade av företaget. Om detta mönster inte kan 
fastställas på ett tillförlitligt sätt, ska avskrivning ske linjärt. Avskrivningsbeloppet för varje period ska 
redovisas i resultatet, såvida det inte enligt denna eller någon annan standard får eller ska ingå i det 
redovisade värdet för en annan tillgång (IAS 38 p. 97).” 
 
”En immateriell tillgång med obestämbar nyttjande period ska inte skrivas av (IAS 38 p. 107).” 

 
Citat hämtat från FASB:s regelverk:  
 

“35-6 A recognized intangible asset shall be amortized over its useful life to the reporting entity unless 
that life is determined to be indefinite. If an intangible asset shall be amortized over the best estimate o 
fits useful life. The method of amortization shall reflect the pattern in which the economic benefits of 
the intangible asset are consumed or otherwise used up. If that pattern cannot be reliably determined, a 
straight-line amortization method shall be used (FASB 350-30-35, p. 35-6)” 
 

4.3.4.1 Analys av avskrivningar 
Det framkommer både likheter och olikheter när begreppet avskrivningar definieras. 
Alexander och Eberhartinger (2009, s. 572) redogör för den anglosaxiska traditionen och 
anför att denna tradition lägger stor vikt vid begrepp som “True and Fair View”. Innebörden 
av detta begrepp är att redovisningen ska följas av detaljerade lagar och krav, för att uppnå en 
rättvis bild av företagets ekonomiska situation. Företaget värdesätts till ett högt pris genom att 
skapa en giltig bild av företaget (Alexander & Eberhartinger, 2009, s. 572). Haller, 
Ernstberger och Froschhammer (2009, s. 226) tillägger att IFRS influeras av denna tradition, 
samt att länder som tillämpar IFRS hämtar sin kunskap från den anglosaxiska traditionen. 
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Ovannämnda påståenden överensstämmer med den information som kan utläsas från utdragen 
från respektive standard, då det påtagligt visar på att IFRS innehåller mer detaljerade lagar 
och krav. 
 
Vid noggrannare undersökning kan ordet ska, i definitionen från IASB, innebära att det inte 
råder rum för egna bedömningar. Det krävs därför mindre professionell kunskap. Wüstemann 
och Wüstemann (2010, s. 15) definierar regelbaserade standarder som bestämmelser som 
innehåller högre nivå av precision. Eftersom behovet av professionell bedömning inte 
föreligger kan det antas att standarden innehåller hög grad av precision. Detta indikerar på att 
standarden är regelbaserad. Uttalandena motsäger dock Schippers (2003, s. 66) studie, vilken 
relaterar US GAAP till de regelbaserade standarderna, eftersom de innehåller ett större antal 
regler i jämförelse med IFRS. Däremot har IFRS använt ordet väntas i IAS 38 p. 97, vilket är 
en formulering som inbegriper ett visst mått av professionell bedömning. Om normgivaren 
hade valt att använda ordet ska, skulle det innebära att formuleringen blev skarpare och 
tydligare. Då skulle detta synsätt tala för att IAS 38 p. 97 är ett mellanting mellan princip och 
regelbaserat, då ordet väntas troligtvis endast ger ett visst utrymme för tolkning.  Uttrycket i 
US GAAP, “A recognized intangible asset shall be amortized over its useful life to the 
reporting entity unless that life is determined to be indefinite”, anser vi betraktas som mer 
regelbaserad än principbaserad bestämmelse, då normgivaren tydligt har förklarat vad som 
ska göras. Anledningen till varför den inte kan antas vara fullt regelbaserad är på grund av att 
det inte finns tydlig vägledning i standarden. Om kriterierna inte uppfylls kommer 
bestämmelsen inte att tillämpas.  
                   
Olika forskare har motsatt sig detta uttalande och menar på att både US GAAP och IFRS är 
principbaserade standarder (Nelson, 2003, s. 91). Deegan och Unerman (2011, s. 149) 
påpekar, precis som många andra forskare, att de som tillämpar IFRS, och därmed följer den 
anglosaxiska traditionen, har stora krav på sig att utföra redovisningen på ett korrekt och 
rättvist sätt. Detta kan i många fall uppfattas som komplicerat. 
 
I figuren nedan sammanfattas vår analys, utifrån analysen av IASB:s och FASB:s normer för 
avskrivningar. 
 

 
 



	 32	

4.3.5 Nyttjandeperiod 
Nedan följer utdrag av definitioner på hur nyttjandeperioden ska användas inom 
redovisningen för både IFRS och US GAAP. 
 
Citat hämtat från IASB:s regelverk:  
 

“Nyttjandeperiod är 
a. Period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag, eller 
b. det antal tillverkade enheter, eller motsvarade, som förväntas bli producerade med tillgången av ett 

företag (IAS 38 p. 8).“ 
 
Citat hämtat från FASB:s regelverk:  
 

“Determining the Useful life of an Intangible Asset: 35-1 The accounting for a recognized intangible asset is 
based on its useful life to the reporting entity. An intangible asset with a finite useful life shall be amortized; 
an intangible asset with an indefinite useful life shall not be amortized (FASB 350-30-35, p. 35-1).“ 

 
4.3.5.1 Analys av nyttjandeperiod 
Vid första anblick ser vi att definitionen i IFRS är tämligen lik definitionen av 
nyttjandeperioden i US GAAP. Detta leder till att det är svårt att urskilja vilket utdrag från 
vardera standard som är princip- eller regelbaserad. I IFRS har en uppställning på definitionen 
av nyttjandeperiod gjorts: 
 

• den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett 
företag, eller 
 

• det antal tillverkade enheter, eller motsvarade, som förväntas bli producerade med 
tillgången av ett företag (IAS 38 p. 8). 

 
Dessa förtydliganden gör att standarden kan uppfattas som mer regelbaserad då tydliga 
villkor, eller rekvisit som det kallas inom juridiken, förekommer. Ett rekvisit i IFRS innebär 
att “nyttjandeperioden är den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att 
användas”. Motsvarande i US GAAP är “An intangible asset with a finite useful life shall be 
amortized”. De diffusa rekvisiten kännetecknar en principbaserad standard (Johansson, 2010, 
s. 77), vilket gör att detta uttalande hos IFRS och US GAAP kan tolkas som regelbaserad. 
Bennett, Bradbury och Prangnell (2006, s. 190) anser att en standard måste innehålla både 
regler och principer, vilket gör att en ren principbaserad standard inte existerar. Pasewark och 
Riley (2012, s. 683) delar denna uppfattning om att både US GAAP och IFRS kan tolkas som 
principbaserade standarder, men att de samtidigt innehåller regler. Vi anser dock att 
standarderna är influerade av principer, då de inte innehåller fullt så strikta regler att utrymme 
för egna bedömningar finns. 
 
Enligt Angoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 750) ger principbaserade bestämmelser 
färre riktlinjer, vilket bidrar till större ansvar och fri tolkning för utövaren. För att säkerställa 
att materialet, trots ovanstående, håller en hög kvalitet har man ökat behovet av professionell 
kompetens för bedömning i frågan. Den amerikanska finansinspektionen SEC delar denna 
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uppfattning, då en standard bör innehålla regler och principer för att kunna anpassas till den 
globala standarden och till den internationella marknaden (SEC, 2010, s. 5). Normgivaren till 
IFRS har här valt att använda ordet är i IAS 38 p. 8, vilket är en formulering som gör att det 
inte finns någon fri tolkning på vad nyttjandeperioden är. Normgivaren har valt att inte 
använda ord som exempelvis bör vara, vilket skulle inbegripa ett visst mått av professionellt 
omdöme. Synsättet talar nu för att IAS 38 p. 8 är regelbaserad, då det inte råder någon 
flexibilitet. Nobes och Parker (2008, s. 110) förklarar att de strikta riktlinjer som finns i 
standarder om hur redovisningen ska utföras kallas brightlines. Collins, Pasewark och Riley 
(2012, s. 682) menar på att standarder som innehåller många regler anses ha många 
brightlines. Nobes och Parker (2008, s. 110) förtydligar detta genom ett tillägg om att strikta 
riktlinjer på hur redovisningen ska utföras inom de regelbaserade standarderna kallas 
brightlines och kräver liten professionell bedömning. Genom att ha dessa yttranden i åtanke, 
vid resonering kring IAS 38 p. 8 och FASB 350-30-35, p. 35-1 regelkaraktär, kan det 
konstateras att båda bestämmelserna anses vara regelbaserade då normgivaren redan bestämt 
vad en nyttjandeperiod är. 
 
I figuren nedan sammanfattas vår analys, utifrån analysen av IASB:s och FASB:s normer för 
nyttjandeperiod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
4.4 Analys av harmoniseringen 
Det finns både likheter och skillnader mellan de studerade regelverkens definitioner av en 
immateriell tillgång. Fokus i analyserna ligger på hur pass regelbaserade och principbaserade 
innehållet är i respektive standard. Konvergeringsprojektet mellan IASB och FASB startade 
år 2002 och avslutades år 2010. Under dem åren blev standarderna alltmer harmoniserade 
med varandra (Deegan & Unerman, 2011, s. 112). Målet med harmoniseringen var att skapa 
en global standard för samtliga länder i världen och därför gick flera organisationer ihop för 
att främja detta (Nobes & Parker, 2008, s. 75). Brusca et al. (2016, s. 189) menar här att 
harmoniseringen skulle bidra till stora förändringar vad det gäller kvaliteten och 
jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna. Trots arbetet kring harmoniseringen menar 
Bea, Tan och Welker (2008, s. 599) att det varit en lång process och är det finns mycket kvar 
att utveckla. Det är problematiskt att åstadkomma liknande åsikter och tolkningar för en och 
samma standard, eftersom det rör sig om stora kulturskillnader. Nobes och Parker (2008, s. 
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79) tillägger att uppfattningen om det huvudsakliga syftet med redovisningen varierar i olika 
länder och det är därför komplicerat att utforma en standard. 
 
Citaten från våra standarder hjälper oss att se dessa skillnader och hur långt 
harmoniseringsprocessen hann komma innan det avlutades. Inom vissa områden syns tydlig 
enighet kring hur en standard ska utformas, medan det råder oenighet inom andra områden. 
Chow, Chau och Gray (1995, s. 29) anser att den långa historien bakom ett lands kultur 
betraktas som en orsak till hur landet valt att utforma sitt redovisningssystem. Ett tydligt 
exempel är USA:s historia, då Enron- och WorldCom skandalerna orsakade förändringar i 
redovisningen. Detta resulterade i strängare regler, trots att regler inte ansågs kunna förhindra 
bedrägeri (Edenhammar et al., 2015, s. 14). Detta resonemang stämmer även överens med 
våra utdrag, då det i de flesta fallen är mer detaljerade regler i US GAAP:s standarder. Under 
år 2002 infördes ett möte för att se över eventuella ändringar av redovisningsstandarderna.  
Det skulle föra diskussionen vidare om att röra sig mot principbaserade standarder (Nobes & 
Parker, 2008, s. 110). Utvecklingen har avspeglats i våra analyser, då många avsnitt anses mer 
harmoniserade och mer flexibla. Schipper (2003, s. 66) menar att IFRS är principbaserad, 
varav US GAAP är regelbaserad. Tolkningen av utdragen från respektive standard talar för att 
detta påstående till stor del stämmer, då de flesta analyser har kunnat konstatera att IFRS 
innehåller färre regler trots att den i många fall inte är fullt principbaserad. 
 
4.5 Analys av de olika dimensionerna 
Dimensionsteorin används inom redovisningen för att skapa en rättvisande bild av den 
ekonomiska verkligheten. Teorin talar för att en norms karaktär är relativ, vilket innebär i vårt 
fall att IFRS och US GAAP regelverken måste sättas i relation till varandra. Detta krävs för 
att det ska vara möjligt att göra en bedömning av i vilken mån de är principbaserade och 
regelbaserade (Johansson, 2010, s. 494). Analyserna bör resultera i att regelverken antingen 
anses vara principbaserade eller regelbaserade. Trots att det går att konstatera att en standard 
är principbaserad, återstår frågan: i förhållande till vad? Genom att ställa dem i relation till 
varandra kan vi utföra en jämförelse av IFRS och US GAAP, vilket i sin tur kan ge oss en bild 
av hur principbaserade och harmoniserade de är. Vi har i tidigare analyser kommit fram till att 
definitionen av immateriella tillgångar, samt hur de olika områdena ska tillämpas, har en 
snarlik definition. Om definitionerna hade varit exakta, hade det kunnat konstateras att 
standarderna är fullt harmoniserade. Liksom vad som tidigare nämnts föreligger det små 
skillnader mellan regelverken. Definitionen på immateriella tillgångar i respektive regelverk 
är densamma. Detta underlättar för senare analyser, då det blir lättare att se skillnader när vi 
sedan tidigare vet att det är samma definition på immateriella tillgångar. 
 
Punkterna IAS 38 p. 24, IAS 38 p. 72, IAS 38 p. 74 och IAS 38 p. 75 behandlar värdering av 
immateriella tillgångar för dem som tillämpar IFRS. När dessa punkter ställs i relation till 
punkterna FASB 350-30-20, 310-10-20, 350-30-35 p. 35-7, 35-6 och 35-1 i US GAAP, 
framgår det att det finns en skillnad mellan de två standarderna gällande värdering av 
immateriella tillgångar. Enligt IFRS krävs det att företagen gör ett val mellan att tillämpa 
anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden. Enligt US GAAP krävs det att 
företagen gör ett val mellan att använda sig av verkligt värde vid värdering, eller en annan 
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mer lämplig värderingsmetod. Detta innebär att de båda standarderna innehåller principer, 
samt krav på professionell bedömning, för att kunna ta bästa möjliga beslut. Enligt detta 
utdrag är de båda standarderna mer principbaserade än regelbaserade. Utifrån resonemanget 
att IFRS låter användaren välja mellan två nämnda värderingsmetoder, medan US GAAP ger 
val av onämnda antal värderingsmetoder, kan det antas att IFRS utgör en mer regelbaserad 
standard. Då de två regelverken inte delar en gemensam syn på principer för värdering, kan de 
inte anses vara harmoniserade inom detta område.  
 
Det visar sig även finnas skillnader mellan de två normgivarna i frågan om 
nedskrivningspunkterna. US GAAP utgår från betydligt fler regler än vad IAS 38 p. 8 gör. De 
förklarar utförligt när nedskrivning är tillåtet, samt ger en detaljerad vägledning av hur 
användare av systemet ska agera. IFRS definierar i sin tur enbart vad ett nedskrivningsbelopp 
är och ger inte någon vägledande beskrivning för användaren. Ovanstående resonemang visar 
på att US GAAP utgör ett mer regelbaserat system, medan IFRS utgör ett mer principbaserat 
system i denna fråga.   
 
Även vid en jämförelse mellan IAS 38 p. 97 och FASB 350-30-35, p. 35-6 kan det urskiljas 
en viss skillnad. IAS 38 p. 97 innehåller fler regler, samt ger mer vägledning än vad US 
GAAP gör. Trots detta krävs det, i liten mån, professionella bedömningar för användarna av 
IFRS. Till skillnad från IAS 38 p. 97 är reglerna i US GAAP mycket tydliga men färre. I 
enlighet med detta kan IFRS anses befinna sig mittemellan principbaserad och regelbaserad, 
medan US GAAP befinner sig enligt det regelbaserade systemet. Med hänsyn till skillnaden 
mellan dessa utdrag kan IFRS och US GAAP inte antas vara fullt harmoniserade inom detta 
område. Dock uttrycker båda standarderna samma innehåll angående avskrivningar, vilket 
innebär att de till stor grad är harmoniserade på den punkten. 
 
FASB och IASB formulerar sig på ett liknande sätt angående begreppet nyttjandeperioder. I 
IAS 38 p. 8 framgår det dock en tydligare definition om vad nyttjandeperioden innebär, till 
skillnad från US GAAP. Även i detta fall anses IFRS vara mer regelbaserad. Eftersom de 
befintliga definitionerna av nyttjandeperiod trots detta är mycket lika kan de båda 
normgivarna anses vara harmoniserade även på denna punkt.   
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5 Slutdiskussion och Slutsatser 
 
Syftet med studien har varit att analysera och undersöka skillnader mellan IASB:s och 
FASB:s hantering och uttalande av immateriella tillgångar och i vilken grad de är 
harmoniserade i förhållande till varandra. För att uppfylla vårt syfte har följande frågor 
behandlats: I vilken mån är standarderna för redovisning av immateriella tillgångar enligt US 
GAAP och IFRS regel- respektive principbaserade i förhållande till varandra? Och i vilken 
mån är FASB:s och IASB:s standarder för immateriella tillgångar harmoniserade i relation 
till varandra? För att uppnå målet med studien har de två regelverken jämförts och 
analyserats genom att klassificera dessa ur ett regelbaserat- eller principbaserat perspektiv.  
 
I de vetenskapliga artiklarna har det tydligt framgått att det råder olika uppfattningar kring 
huruvida IASB:S och FASB:s regelverk är regelbaserade eller principbaserade. Det har 
framkommit flera synpunkter och perspektiv kring hur ämnet ska tolkas. Vår analys har hjälpt 
oss att studera hur verkligheten ser ut, samt gett oss en bild av hur harmoniserade de olika 
regelverken är.  
 
Vi har sammanfattat våra slutsatser enligt dimensionskorset. Dimensionskorset har använts 
som ett verktyg för att tydligt kunna gestalta hur harmoniserade de olika systemen är i olika 
frågor. De punkter som har behandlats har haft sitt fokus i den del av redovisningen som 
behandlar de immateriella tillgångarna. Analysen har visat att det finns inslag av både regler 
och principer inom både IASB:s och FASB:s bestämmelser kring värderingen av immateriella 
tillgångar. Utdragen kring värdering av verkligt värde är ett exempel på en punkt där det finns 
inslag av både principer och regler i båda standarderna. Formuleringen ger utövaren möjlighet 
till att fritt tolka och göra professionella bedömningar, trots att det finns vissa restriktioner 
som måste följas. Trots den tydliga karaktären av principer, i båda utdragen, kan det antas att 
det krävs mer professionell bedömning vid tillämpning av FASB:s normgivning i detta fall, då 
de innehåller färre riktlinjer än IASB. I analysen av definitionen för nyttjandeperiod har 
däremot båda normgivarna lämnat mycket lite utrymme för utövaren att använda sin 
flexibilitet, då bestämmelserna innehåller många restriktioner och precisioner i båda utdragen. 
Även i detta fall kan det anses att FASB:s standard ger större utrymme för egna bedömningar, 
då utdraget från IASB innehåller mer detaljerade restriktioner än FASB. Utifrån detta har vi 
kommit fram till ett av våra resultat, vilket är att IASB:s regelverk är mer regelbaserat än 
FASB. Forskarna som påstår att FASB är mer regelbaserat än IASB, har därför utifrån 
resultaten gjort felaktiga påstående utifrån de normer som undersökts.  Detta på grund av att 
IASB innehåller fler restriktioner i många sammanhang och att båda regelverken består av 
både regler och principer.  
 
Eftersom fokus legat på immateriella tillgångar kan det inte göras ett allmänt utlåtande om 
IASB och FASB är regel- eller principbaserade, då de definitioner som valts som underlag 
inte ger ett entydigt svar på den frågan. För att kunna göra ett allmänt utlåtande krävs det ett 
större urval från vardera regelverk. I studien har vi kommit fram till att det i många fall kan 
antas att IASB:s regelverk är mer regelbaserat i jämförelse med FASBs regelverk. I ett flertal 
av de utdragen som gjorts finns många likheter och även en del skillnader. Med hänsyn till de 
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olika dimensionerna, för vardera definitionsmässiga beskrivning, görs bedömningen att de två 
regelverken till stor del är harmoniserade. Vår studie visar på att det är svårt att göra en 
generell bedömning och dra klara och rättvisande slutsatser om standarderna är regel- eller 
principbaserade, då det skiljer sig åt i de olika utdragen vi tidigare redovisat.  
 
Som tidigare nämnts har vi använt oss utav dimensionsteorin för att dra kopplingar mellan 
regelverken. Teorin säger att olika normer inom ett visst regelverk kan anses vara regel- eller 
principbaserade i förhållande till normer inom samma regelverk och i förhållande till andra 
normer som inte ingår i samma regelverk (Johansson, 2010, s. 493). Johansson (2010, s. 77) 
menar på att en norm kan vara starkt regelbaserad och svagt principbaserad. Med hjälp av 
teorin kan slutsatsen dras att de olika definitionerna ligger på olika nivåer av regel- och 
principbaserad karaktär, men att det kan variera från fall till fall. Det gör det svårt att få en 
entydig bild av relationen mellan dem. Trots detta är slutsatsen att normerna är harmoniserade 
på många plan och att IASB:s regelverk är det som är mest regelbaserat angående 
immateriella tillgångar.  
 
Resultatet visar således att konvergeringsprojektet mellan IASB och FASB har inneburit att 
regelverken har blivit alltmer harmoniserade och att FASB har frångått många av sina tidigare 
egenskaper, exempelvis regelbaserade normer och användning av de så kallade brightlines. 
Detta syns då flera av utdragen vi gjort har varit harmoniserade. Eftersom vår studie inte 
kunde ge ett entydigt svar på hur de olika regelverken är regel- eller principbaserade, i sin 
helhet, så kvarstår det arbete angående om en norm bör vara regel- eller principbaserad i varje 
enskilt fall. Enligt vår mening är det mest effektivt att ett regelverk innehåller både regler och 
principer.  
 
5.1 Förslag till framtida forskning  
 
Vi har i vår studie inriktat oss på immateriella tillgångar för att avgöra om normgivarna IASB 
och FASB är princip- eller regelbaserade och i vilken grad de är harmoniserade. Eftersom vi 
endast studerat skillnaden mellan de två normgivarnas standarder, för immateriella tillgångar, 
kan det inte med säkerhet påstås att våra resultat är helt korrekt vad gäller alla standarder 
inom varder normgivarområde. På grund av detta är vårt förslag till vidare forskning att utgå 
från ett bredare urval från båda standarder. På så vis kommer resultatet vara säkrare och mer 
tillförlitligt vad gäller graden av harmonisering och om standarderna från varder normgivare 
är regel- eller principbaserade.  
 
För att vidare undersöka detta har vi som förslag att välja ut ett representativt antal företag 
som tillämpar antingen IASB eller FASB, samt studera de skillnader som kan uppstå i de 
finansiella rapporterna. Genom att både ha utdrag från standarderna, och studera olika 
företags finansiella rapporter, hade förståelsen för skillnaderna mellan standarderna troligtvis 
ökat. Ovanstående hade troligtvis tydligt kunna visa skillnader på de finansiella utfall som 
varder normgivares redovisningssätt hade medfört.  
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