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Förord 

 

Vi vill först och främst tacka våra informanter som lagt ner tid och engagemang för vår 

studie. Vi är tacksamma över att ha fått ta del av deras tankar och erfarenheter som har 

gett oss en högre insikt om uppsatsens syfte. Deras bidrag kan inte underskattas. 

 

Ett stort tack riktas till vår uppsatshandledare, Thomas Karlsson. Tack för ditt stöd i 

uppsatsprocessen och för de tips och råd vi har fått. 

 

Vi vill slutligen också tacka varandra, utan oss hade den här uppsatsen inte varit möjlig. 

Kalmar den 9:e januari, 2013. 

Charlotte Mann, Erika Lekeby och Joakim Wiik.  
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Abstract 

Artists – the invisible assets; a qualitative study about the view on music rights and 

artist brands as intangible assets within music companies.  

This paper is a study of what view representatives from Swedish music companies have 

on activating music rights and artist brands as intangible assets. Throughout the paper, a 

discussion is held regarding what the representatives think about activating these 

intangible assets. From this, we have identified and analyzed possible pros and cons to 

such activation.  

Our interest to this question was brought to us when we realized that most music 

companies in Sweden have intangible assets without activating them. This is, even 

though these are their main source of income. To examine this question we have carried 

out a qualitative study with an abductive research approach. Our primary data has been 

collected through personal interviews and secondary data has been collected through 

scientific articles, literature and annual reports from music companies.  

The study resulted in personal views regarding intangible assets of three representatives 

from  music companies. Also, the view of a chartered accountant was collected. Central 

aspects of their views have been analyzed with background in account theory relevant to 

us, such as accounting principles, account characteristics and users of annual reports.  

Lastly, as a respond to our aim, a discussion is held concerning if and what pros and 

cons there are to activating music rights and artist brands as intangible assets. One of 

our findings is that the conditions for Swedish music companies to activate intangible 

assets could be better. Also, the conditions for valuation of music rights and artist 

brands need to be improved. If the relevance in the balance sheets of the music 

companies is to be kept, these companies need to be given the possibility to re-examine 

the value of music rights and artist brands annually.  This is a requirement if the annual 

reports are to live up to the claim of true and fair view.   
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Titel: Artisten - den osynliga tillgången; en kvalitativ studie om synen på 

musikrättigheter och artistvarumärken som immateriella tillgångar i musikbolag.  

 

Bakgrund: Den svenska musikbranschen är en miljardindustri, vilket medför att företag 

inom musikbranschen har ett högt värde. Återspeglas det värdet i företagens 

externredovisning? En utav de största utmaningarna för den framtida finansiella 

rapporteringen anses av Hoegh-Krohn & Knivsflå (2000) vara hur immateriella 

tillgångar ska redovisas. Musikbolags verksamhet bygger på immateriella tillgångar i 

form av artistvarumärken och musikrättigheter. Ändå redovisar endast 33 % av de 

svenska musikbolagen immateriella tillgångar. 

 

Syfte: Att föra en diskussion kring hur några musikbolag resonerar angående aktivering 

av musikrättigheter och artistvarumärken som immateriella tillgångar. Utifrån detta 

ämnar vi att identifiera och analysera för- och nackdelar med en sådan aktivering.  

 

Metod: Studien är utförd genom en kvalitativ forskningsmetod och en abduktiv 

forskningsansats. Primär data har samlats in genom intervjuer och sekundär data har 

främst samlats in genom vetenskapliga artiklar, litteratur och årsredovisningar.  

 

Resultat och slutsatser: Representanter från musikbolag samt en auktoriserad revisor 

ger sin syn på aktivering av musikrättigheter och artistvarumärken. Vidare analyseras de 

områden som återfinns centrala ur empirin med bakgrund i syftet. Dessa är bland andra 

aktiverings- och värderingsproblematiken, redovisningsprinciper, kvalitativa egenskaper 

samt användbarheten av den externa redovisningen i musikbolagen. Slutligen fastslås att 

det finns så väl för- som nackdelar med att musikbolag aktiverar sina immateriella 

tillgångar men att förutsättningarna för aktiveringen kunde varit bättre. Om relevansen i 

musikbolagens balansräkningar ska kunna stärkas så anser vi att bolagen bör ges 

möjlighet att ompröva sina artistvarumärkens och musikrättigheters värde årligen. Detta 

för att stärka den rättvisande bilden. 

 

Nyckelord: Immateriella tillgångar, Musikbolag, Redovisning, Musikrättigheter, 

Varumärken. 
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1. Inledningskapitel  
 

1.1 Bakgrund 

 

“The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway 

where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There's also a 

negative side.” 

- Hunter S. Thompson, årtal okänt  

 

Citatet visar den berömde journalisten Hunter S. Thompsons syn på musikbranschen. 

Citatet är tankeväckande då det berör en viktig del av branschens innersta väsen. 

Musikbranschen drivs inte enbart av passionen för musiken, det är också en bransch 

som drivs av pengar. Företagens ekonomiska överlevnad är beroende av att kunna 

förädla en artists potential och skapa lönsamhet av musiken.  

 Siffror visar att den svenska musikbranschen är en miljardindustri. 2010 omsatte 

den inhemska marknaden 5,2 miljarder kronor och musikexporten närmade sig 800 

miljoner kronor (Nielsén & Portnoff, 2012). Detta kan få lov att illustrera det stora 

ekonomiska värde som finns i musikbranschen. Återspeglas detta värdet även i den 

externa redovisningen? Detta är en fråga som tidigt väckte nyfikenhet hos oss författare. 

 Enligt Hoegh-Krohn & Knivsflå (2000) är en utav de största utmaningarna för den 

framtida finansiella rapporteringen hur immateriella tillgångar ska redovisas. Detta är en 

utmaning som vi anser aktualiseras i hög grad för musikbolagen då dessa företags 

tillgångsmassa till stor del består av immateriella tillgångar i form av musikrättigheter 

och varumärken. Trots detta är det bara 33 % av bolagen i musikbranschen som 

överhuvudtaget aktiverar immateriella tillgångar i redovisningen (Janson et al, 2011). 

 Vi ställer oss därmed frågande till hur representanter i musikbolagen själva 

resonerar kring aktivering av artister som tillgångar. Upplever dessa representanter att 

det har någon påverkan att artisten, med andra ord musikrättigheterna och varumärkena, 

är osynlig i balansräkningen? 

 

1.2 Problemformulering 

Vi vill undersöka bakomliggande anledningar till varför många musikbolag resonerar 

och handlar som de gör gällande aktivering av artister. Upplever representanter från 
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musikbolag att det är ett problem att de artister de har knutna till sig och den musik de 

äger inte visar företagets verkliga värde?  

     Genom intervjuer med representanter för musikbolag och vetenskaplig litteratur 

som behandlar området ämnar studien att bidra med en nyanserad bild av upplevda och 

vetenskapsbaserade för- och nackdelar med att musikbolag aktiverar musikrättigheter 

och artistvarumärken. Vi vill att uppsatsens resultat ska kunna ses som en 

problematiserande vägledning för svenska musikbolag och bidra till en ökad 

medvetenhet, om det finns en avsaknad av sådan. Det förhållande som föreligger, att 33 

% av svenska musikbolag redovisar sina immateriella tillgångar, tycker vi är ett tydligt 

tecken på att problemet behöver undersökas. Det faktum vi har sett visar snarlika 

företag som redovisar sina främsta inkomstbringande tillgångar på olika sätt. Vi menar 

med grund i detta att det bör ligga i musikbolagens intresse att studien görs.  

     Vi undrar vilken mening musikbolags tillgångssida i balansräkningen fyller i dag. 

Vi ställer oss även frågande till huruvida representanter för musikbolag kan vara 

bekväma med att musikrättigheter och artistvarumärken värderas olika av olika bolag. 

Bortser intressenterna från att artisterna inte alltid syns där? Hur skapar de då en 

uppfattning av musikbolagens ekonomiska ställningar?  Vid en första anblick av 

svenska musikbolags balansräkningar har vi noterat att tillgångsvärdet sällan 

uppkommer i särskilt höga summor i proportion till omsättningen. Är då 

musikrättigheterna och artistvarumärkena värderade för lågt? Det finns onekligen 

många problem som behöver besvaras och vi tror att en diskussion kring detta på sikt 

kan bidra till en ökad förståelse av balansräkningens betydelse i musikbolag. 

Vi upplever den praktiska tillämpningen av reglerna och normerna kring redovisning av 

tillgångar vilka inte är materiella som aningen krånglig för den som inte fördjupat sig. 

Vi vill veta vilka faktorer våra informanter upplever hindrar aktivering av artister men 

även vilka möjligheter de upplever finns till aktivering av dem. Vi vill också se på 

aktivering av musikrättigheter och artistvarumärken i förhållande till redovisningens 

syfte, att förse intressenter med viktig information om företagets ekonomiska ställning. 

Utifrån detta har vi formulerat vår grundfråga: 

Vad upplevs vara för- och nackdelar med att musikbolag aktiverar artistvarumärken 

och musikrättigheter som immateriella tillgångar i företagens balansräkning? 
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1.3 Frågeställning 

 

För att besvara vår forskningsfråga har vi använt följande frågeställning: 

 

1. Hur är synen på aktivering av artistvarumärken och musikrättigheter som 

immateriella tillgångar hos representanter i svenska musikbolag? 

 

2. Upplever dessa representanter att det finns problem i samband med 

aktiveringen?   

 

3. Påverkar en aktivering av artister i balansräkningen den externa redovisningens 

betydelse för musikbolagen?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att föra en diskussion kring hur några musikbolag resonerar 

angående aktivering av musikrättigheter och artistvarumärken som immateriella 

tillgångar. Utifrån detta ämnar vi att identifiera och analysera för- och nackdelar med en 

sådan aktivering.   
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2. Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått till väga för att genomföra denna studie. Nedan 

presenteras undersökningens metod, forskningsansats, intervjumetodik samt 

undersökningens tillförlitlighet. 

2.1 Undersökningsmetod 

Vår studie handlar om inställningen till immateriella tillgångar i musikbolag. Vi valde 

att genomföra en studie som lägger fokus på upplevelser och åsikter och därför föll det 

sig naturligt att vi skulle angripa det här problemet på ett kvalitativt sätt. Enligt både 

Bryman & Bell (2010) och Denscombe (2009) är den kvalitativa studien att föredra när 

målet med studien är att undersöka upplevelser, känslor, erfarenheter och åsikter 

(Bryman & Bell, 2010; Denscombe, 2009). Vi anpassade därför medvetet 

frågeställningen på ett sätt så att den inte skulle ha ett givet svar utan istället inbjuda till 

en djupare förståelse och analys. Frågeställningen är därför medvetet öppen, komplex 

och leder till situationsanpassade svar. Om vi hade valt att formulera oss något i stil 

med "Vilka är för- och nackdelarna med att aktivera musikrättigheter och 

artistvarumärken som tillgångar?" hade vi kunnat angripa frågan på ett mer kvantitativt 

sätt. 

         Enligt Holme & Krohn-Solvang (2011) finns det olika tekniker för den kvalitativa 

metoden; direkt observation, deltagande observation, intervjuer samt analys av källor 

(Holme & Krohn Solvang, 2011). För vårt ändamål med undersökningen har vi använt 

oss av en kombination av de två sistnämnda teknikerna. Det empiriska materialet utgörs 

av intervjuer med informanter från svenska musikbolag och en auktoriserad revisor och 

vi har samtidigt studerat redovisningslitteratur, lagar och regelverk, artiklar och 

årsredovisningar för att öka vår förståelse för problemet. 

 

2.2 Ansats 

Vi inledde vår studie med att formulera en frågeställning utifrån det problem vi 

beskriver i Bakgrund. Därefter studerade vi litteratur, artiklar och regelverk för att utöka 

vår kunskap om immateriella tillgångar, vilket presenteras i vår referensram och tidigare 

forskning. För att skapa ännu större förståelse för problemet intervjuade vi i ett tidigt 

skede en auktoriserad revisor. Då vi hade en grund att stå på samlade vi in ytterligare 
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empiri genom att intervjua representanter från olika musikbolag. Materialet vi nu samlat 

på oss ligger till grund för vår analys. Under arbetet med analysen har vi kontinuerligt 

återvänt till att utvidga vår referensram och tidigare forskning allt eftersom vi stött på 

nya tankar. Då vi pendlat mellan referensram, tidigare forskning, empiri och analys 

finner vi stöd i för vårt arbetssätt i det som Patel & Davidson (2011) beskriver som 

abduktiv ansats. En abduktiv ansats kan sägas innebära en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats (ibid.). Graziano & Raulin (2012) menar att man, för en god forskning, 

bör använda en kombination utav deduktiv och induktiv ansats behövs. 

”Detta abduktiva arbetssätt har den fördelen att det inte låser forskaren i så hög grad 

vilket kan bli fallet om man arbetar strikt induktivt eller deduktivt.” 

 – Patel & Davidson, 2011:24 

 

I Jacobsens bok Vad, hur och varför? (2002) beskrivs induktiv ansats som en metod där 

forskning går från empiri till teori. Ansatsen är öppen och innebär att man, utan 

förväntningar på empirin, samlar in information och data som man sedan systematiserar. 

Anledningen till att man vill använda sig av induktiv ansats är därför att man vill åt en 

korrekt återgiven verklighet genom riktig och relevant information (ibid.). 

         Induktiv ansats beskrivs på ett likvärdigt sätt utav Arbnor & Bjerke (1994). De 

menar att man utgår ifrån de ursprungliga observationer man gjort, genom intervjuer 

och beteendeobservationer, för att sedan närma sig teorin. Detta gör man genom att 

inkorporera observationer och annan empiri i teorin (ibid.). 

         Även Bryman & Bell (2010) beskriver induktiv ansats som att man utgår från de 

observationer och resultat man samlat in för att sedan närma sig teorin. De nämner även 

att det induktiva angreppssättet är nära förknippat med en kvalitativ metod. 

        Vi har, precis som beskrivs av samtliga ovan gällande induktiv ansats, samlat på 

oss empiri genom intervjuer vilka vi sedan kopplat till referensramen. Då vi konstaterat 

att vi använder en kvalitativ metod bidrar detta till att vår ansats blir induktiv då de har 

en nära relation.          

 Alternativet till en induktiv ansats är att istället använda sig av en deduktiv ansats. 

Denna typ av ansats beskrivs utav Ahrne & Svensson (2012) som att man drar slutsatser 

om det enskilda fallet utifrån allmänna teorier. Bryman & Bell (2010) menar att 

deduktiv ansats fungerar tvärtemot induktiv ansats, alltså att man vid deduktiv istället 

utgår från teorier mot observationer och resultat.  
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Vi anser att vår ansats inte gått helt i linje med vad deduktivt innebär och heller inte 

enligt induktiv. Vi anser dock att vi mer arbetat enligt den induktiva ansatsen än den 

deduktiva. Att vi inte arbetet helt i enlighet med den ena eller den andra ansatsen har 

bidragit till att vi arbetat enligt en abduktiv ansats, vilket vi nämnde ovan.  

 

Jacobsen (2002) menar att det finns kritik riktad mot en induktiv ansats, vilken vi 

känner att vi bör vara uppmärksamma på då vi till största del arbetar på ett induktivt sätt 

även om ansatsen är abduktiv. Jacobsen (2002) säger att då ingen individ kan ha en helt 

öppen och objektiv uppfattning vid bearbetning av information och empiri. Detta kan vi 

ställa oss medhållande till då vi hade vissa grundläggande kunskaper kring 

forskningsområdet sedan tidigare. Detta kan ha påverkat hur öppen och objektiv vår syn 

har varit då vi samlat på oss empiri men vi har ändå försökt se på denna på ett så 

objektivt sätt som möjligt. Även om vi haft viss förkunskap har vi inte alls haft samma 

djupa förståelse för ämnet tidigare som vi fått genom insamlingen av empiri. Därför 

anser vi ändå att vi, när vi tagit del av empirin, varit tillräckligt öppna och objektiva för 

att inte färga vårt resultat i någon betydande mening. 

 

 

2.3 Intervjumetod 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Den viktigaste undersökningsmetoden vi använt för att samla in empiri till vår studie 

har varit kvalitativa intervjuer. Bryman & Bell (2010) nämner två former av kvalitativa 

intervjuer, nämligen ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den 

ostrukturerade intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal där forskaren ställer väldigt få 

frågor, ibland bara en enda, och låter respondenten associera och tala helt fritt (Bryman 

& Bell, 2010). Våra intervjuer har stämt mer överens med vad Bryman & Bell (2010) 

definierar som semistrukturerade. Forskaren har då en lista över relativt specifika teman 

som ska beröras, men frågor som inte är konstruerade på förhand kan också ställas som 

knyter an till det informanten sagt (Bryman & Bell, 2010). Vi tyckte att detta lämpade 

sig för oss då vi ville ge informanten friheten att ge utvecklande och personliga svar 

men samtidigt inte låta intervjun sväva iväg på andra områden än det vi ville belysa. 
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 Till vår hjälp i genomförandet av intervjuerna använde vi två olika 

intervjuformulär (se bilaga 1 och 2), ett för musikbolagen och ett för 

redovisningsexperten. Vi resonerade som så att vissa frågor kunde ställas till båda 

informantgrupperna medan andra frågor enbart var relevanta att ställas till den ena eller 

den andra gruppen.  

   

 

2.3.2 Urval och kriterier 

Vi har använt oss av tre informanter som representerar musikbolag samt en informant 

som representerar redovisningsyrket. Vi har varit måna om att välja personer som har 

erfarenhet av och anknytning till vårt område. Därför har vi använt oss av ett icke-

sannolikhetsurval. Detta innebär enligt Denscombe (2009) att man inte gör ett 

slumpmässigt urval, vilket man gör i ett sannolikhetsurval då man antas kunna använda 

vilken person som helst för att representera studien (Denscombe, 2009). Vi tror att det 

skulle riskerat att ge oss bristande eller felaktig information om vi inte använt 

informanter som var utvalda för vårt syfte. 

 Bland de typer av icke-sannolikhetsurval som finns har vi använt oss av en 

kombination mellan subjektiva urval och snöbollsurval. Ett subjektivt urval innebär att 

man väljer ut personer som man har viss kännedom om och som man har god anledning 

att tro kommer bidra med värdefull information (Denscombe, 2009).  I ett fall har vi nått 

informanten genom att en person vi känner har rekommenderat denne och även tagit 

inledande kontakt för vår räkning. Detta kan liknas vid vad Denscombe (2009) kallar 

för snöbollseffekten vilket innebär att urvalet till intervjuerna blir en slags process där 

en viss person hänvisar till en annan och som i sin tur också kanske hänvisar till 

ytterligare en. 

 I urvalet av informanter ställde vi inte alltför omfattande eller detaljerade kriterier. 

Exempelvis har det inte funnits några kriterier gällande bolagets storlek eller 

informantens ålder, utbildning, tid i arbetslivet eller liknande. Vi tror att det skulle blivit 

för svårt att hitta informanter om kriterierna var alldeles för krångliga och specifika. 

Några grundläggande kriterier tyckte vi ändå var nödvändiga för att se till att vi fick 

informanter som kunde svara på våra frågor och bidra till empirin på ett tillfredställande 

sätt. Kriterierna för informanterna var att de gärna fick ha en bestämmande ställning i 
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företaget och/eller anse sig ha tillräckliga redovisningskunskaper. Det fick gärna vara 

företagsledare, ekonomiansvarig eller annan person med liknande befattning på bolaget. 

 

 

2.3.3 Genomförande och bearbetning 

Intervjuerna med informanterna har varit i form av personliga möten och telefonsamtal. 

Formen på intervjun har avgjorts till största del utifrån informantens förutsättningar. 

Vissa hade inte möjlighet att träffas personligen. Exempelvis befann sig en av 

informanterna i Kapstaden, men vi fann intervjun tillräckligt viktig för uppsatsens 

empiri för att ändå vilja genomföra den. 

Vi skickade grundläggande information om uppsatsen i förväg till informanterna. 

Detta för att ge dem möjlighet att sätta sig in i området. Detta var också en slags 

säkerhetskontroll för oss att se om personen var rätt att intervjua. Om informanten 

skulle inse att den inte var rätt person för att uttala sig om området, så skulle personen 

troligtvis låta oss veta detta på förhand. 

Bryman & Bell (2010) menar att det är fördelaktig att genomföra intervjuerna på 

en plats som är lugn och avskiljd. Platsen bestämdes av informanten och intervjuerna 

ägde rum på respektive arbetsplats i tysta konferensrum. Vi upplevde inga störningar i 

miljön under intervjuernas genomförande. Under de personliga mötena var det två av 

oss som ställde frågor och en som antecknade och ansvarade för inspelningen.  

Vid genomförandet av telefonintervjuerna var det en av oss som ledde intervjun. 

Vi hade möjlighet att närvara alla tre och lyssna på den pågående intervjun samt även 

inflika om det var nödvändigt. Alla intervjuer spelades in, vilket vi fick tillstånd till av 

informanterna. Alla intervjuer transkriberades i efterhand ord för ord, detta för att vi 

ville ha intervjuerna i sina helheter formulerade i text vilket gjorde det lättare att 

uppfatta vad som faktiskt sades och att hitta relevanta citat. 

 

2.3.4 Våra informanter 

Nedan följer en beskrivning av de informanter som deltagit i vår studie. 

2.3.4.1 Informant 1 

Vår informant Christian Johansson arbetar som auktoriserad revisor på Deloitte i 

Kalmar (Johansson, 2012). Deloitte är ett utav världens ledande företag inom revision 
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och konsultation. Varje medlemsfirma i bolaget agerar inom ett specifikt geografiskt 

område (deloitte.com). Johansson arbetar således med företag i Kalmar med omnejd 

samt på Öland (Johansson, 2012). 

         Johansson jobbar främst med ägarledda segment, alltså företag med allt från en 

anställd, upp till 100 anställda. Det sistnämnda räknas i det här fallet som ett större 

företag. Johanssons huvudsakliga arbetsuppgift är att jobba med revision men han 

jobbar även med konsultnära tjänster så som ägarförändringsfrågor, förvärv, försäljning 

och omstrukturering (ibid.). 

 

2.3.4.2 Informant 2 

En utav våra respondenter, Henrik Aldegren, är ekonomichef även kallad CFO (Cheif 

Financial Officer) på det svenska musikbolaget X5 Group AB (Aldegren, 2012). 

Aldegren är intressant för vår uppsats eftersom han är ekonomichef på ett av de 

musikbolag som aktiverat sina musikrättigheter som immateriella tillgångar. 

Aldegren har en kandidatexamen i civilekonomi vid Stockholms universitet samt 

ett påbörjat magisterår vilket han valde att inte avsluta till förmån för ett 

jobberbjudande. Efter sina studier har han erfarenhet som ekonomichef på tre olika 

bolag inom IT-branschen innan han började på X5 Group AB. Aldegrens 

spetskompetens är att han är van att arbeta med riskkapital. X5 Group AB har skyndat 

på sin tillväxt med hjälp av riskkapital (Aldegren, 2012). 

X5 Group AB:s affärsidé bygger på att de köper stora mängder musikrättigheter 

från andra musikbolag. På så sätt erhåller de rätten att sälja ett stort antal låtar vilka de 

kan sätta ihop i samlingsalbum. Detta gör det möjligt för X5 Group AB att ge ut unika 

digitala album. Enligt Aldegren förädlar X5 Group AB tidigare utgivna låtar genom att 

sätta dem i en lättillgänglig kontext. Varje månad ger X5 Group AB ut omkring 300 

digitala album vilket kan sättas i relation till de större musikbolagen som, enligt 

Aldegren (2012), globalt ger ut omkring 300 album per år (ibid.). 

 

2.3.4.3 Informant 3 

Samuel Arvidsson arbetar som A&R-chef på EMI Music Sweden AB, ett företag för 

vilket han också sitter i ledningsgruppen. Dessförinnan var Arvidsson i två år 

marknadschef på samma företag (Arvidsson, 2012). EMI Music Sweden AB är den 
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svenska instansen av skivbolaget EMI Group PLC som enligt sig själva är världens 

äldsta och största oberoende skivbolag (emi.se). Arvidsson har jobbat i musikbranschen 

i tolv år varav fyra i London och resterande åtta år i Sverige (Arvidsson, 2012).  

     Som marknadschef ansvarade Arvidsson för promotion, utveckling av 

marknadsplaner och lansering av artister inrikes och utrikes. Som A&R-chef kommer 

han ha det avgörande ordet i vilka artister företaget ska ingå samarbete med och hur de 

ska arbeta strategiskt med utvecklingen av olika artister. Då Arvidsson sitter i 

ledningsgruppen anser han sig ha insikt i företagets ekonomiska frågor på ett bra sätt 

(Arvidsson, 2012). 

 
2.3.4.4 Informant 4 

Magnus Bjerkert driver ensam musikbolaget Adrian Recordings i Malmö. Adrian 

Recordings är ett svenskt företag som arbetar både på den svenska marknaden och 

utomlands. Företaget har funnits sedan 1999 och Bjerkert har drivit verksamheten sedan 

2001. Bjerkert outsourcar många av de tjänster som skivbolag vanligtvis ansvarar för, 

exempelvis viss marknadsföring och ekonomisk redovisning. Han ser sig själv som 

spindeln i nätet, den som har översikt och kontroll över allt som sker och ser till att det 

faktiskt sker (Bjerkert, 2012). 

 

2.4 Undersökningens tillförlitlighet 

För att mäta en uppsats kvalitet används ofta egenskaperna reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innebär att undersökningen är gjord på ett tillförlitligt sätt, och detta visas 

genom att man vid ett upprepande av studien får samma resultat om informationen och 

metodvalet är densamma som författarna använt (Denscombe, 2009). Detta menar 

Denscombe (2009) är svårt att uppnå för kvalitativa studier eftersom syftet är att studera 

subjektiva upplevelser vilka inte går att reprisera. Även Holme & Krohn-Solvang 

(2011) håller med om att reliabiliteten på grund av detta inte har en central plats i den 

kvalitativa studien. Därför har vi i detta kapitel lagt vikt vid validiteten som vi anser är 

lämpligare för att mäta vår uppsats kvalitet. Validitet, eller trovärdighet, är måttstocken 

för i vilken utsträckning forskaren kan visa att man samlat in rätt och exakt data för det 

man ämnar undersöka (Denscombe, 2009). Det handlar om att intervjua rätt personer 

för uppsatsens företeelse, men även valet av vetenskapliga artiklar och litteratur 
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påverkar graden av validitet.   

         Vi bestämde oss på förhand att vi ville inrikta oss på informanternas åsikter och 

upplevelser om immateriella tillgångar och detta har genomsyrat så väl intervjuerna och 

sedermera analysen. En särskild risk gällande validiteten för vår studie hade exempelvis 

kunnat vara att vi skulle glidit ifrån denna inriktning och istället riktat in oss på hur man 

praktiskt aktiverar immateriella tillgångar, men detta har vi hela tiden varit medvetna 

om och därför kunnat undvika. 

         Undersökningen lägger stort fokus på informanterna och urvalet blir därför en 

viktig faktor för uppsatsens validitet. Gällande urvalet är vi medvetna om att det finns 

brister. Detta har till stor del berott på svårigheten att få informanter att ställa upp på 

intervju, de flesta tackade nej på grund av pressade tidscheman och liknande skäl. Detta 

har också bidragit till att vi inte fått möjlighet att intervjua någon representant för ett 

musikbolag som vi vet inte aktiverar immateriella tillgångar, vilket vi hade tyckt varit 

intressant för vår analys. Vi fick också ett bortfall av en genomförd intervju på grund av 

att informanten i efterhand ångrade sin medverkan, denna ville inte att företagets policy 

skulle riskera att spridas. Detta trots att vi kunde erbjuda anonymitet. Det här innebar 

som sagt ett bortfall, men vi fann ändå den empiri vi hade från de kvarvarande 

intervjuerna som tillräcklig för att göra en bra analys.  

         Det finns en tydlig mångfald bland våra informanter. Vi intervjuade en 

auktoriserad revisor, en ekonomichef på ett mellanstort digitalt musikbolag, en 

marknadschef/A&R-chef från ett utav de största svenska musikbolagen och vår fjärde 

informant är företagsledare på ett enmansföretag. Detta ser vi främst som en fördel då vi 

fick helt olika perspektiv, dock upplevde vi under intervjuernas gång vissa skillnader 

mellan informanternas kunskap om immateriella tillgångar. Denna skillnad har också 

varit intressant för analysen och därför anser vi inte att det påverkat uppsatsens validitet 

negativt. Vi hade tyckt att det varit intressant att höra hur EMI Music Sweden AB har 

resonerat när de valt att aktivera artistvarumärken. Tyvärr hade företagets representant 

inte den detaljkunskap kring just detta som vi hade hoppats på. Detta innebär att vi inte 

har någon empiri att koppla till gällande varumärken i analysen. Vi vill dock inte borste 

från den övriga kunskap informanten bidrog med.  

         Vi har varit noga med att valet av litteratur, vetenskapliga artiklar och dylikt skulle 

ha så stor relevans och validitet för vår uppsats som möjligt. Vi sökte grundligt igenom 

olika databaser men fann att vi gett oss in på outforskad mark, alltså immateriella 
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tillgångar i musikbranschen. Det tillgängliga forskningsmaterial som var relevant för 

oss var istället inriktat på immateriella tillgångar i allmänhet och även inom detta 

område fanns det relativt få artiklar att tillgå. 

         Vi vill slutligen vara noga med att poängtera att vår uppsats är av kvalitativ art och 

därför bör inte generaliserande slutsatser förväntas dras av vårt arbete. 
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3. Referensram  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för relevanta vetenskapliga utgångspunkter samt 

definitioner och begrepp, vilka vi delvis anser att läsaren bör ha med sig för den 

fortsatta förståelsen av studien men även då vi kommer använda dessa som redskap till 

analys och slutsats.  

3.1 Begrepp och definitioner 
  
Kapitlet referensram inleder vi med detta avsnitt där vi presenterar en beskrivning samt 

definition av artistvarumärken, musikrättigheter och immateriella tillgångar. 

 

3.1.1 Musikrättigheter och artistvarumärken 

 

För att förstå problematiken kring musikrättigheters och artistvarumärkens vara eller 

inte vara i balansräkningen krävs en grundläggande kunskap om vad musikrättigheter 

och artistvarumärken är. För att ge läsaren grundläggande kunskap i vad det innebär 

förklaras detta övergripande nedan. 

 

Ett musikbolag, även kallat skivbolag, är ett företag vars syfte är att sälja inspelad 

musik. Inspelad musik omfattas av upphovsrättslagen som bland annat säger att den 

person eller det företag som föranstaltar en inspelning äger rättigheterna till 

inspelningen i 50 år. Detta innebär att personen eller företaget har ensamrätt att 

mångfaldiga inspelningen i 50 år. I själva verket skyddar det andra aktörer från att tjäna 

pengar på musik som de inte tagit risken för att framställa (Stannow & Hillerström, 

2010). Det här är stommen på vilken halva musikbolagens affärsverksamhet vilar. 

Rätten som musikbolagen, eller den som föranstaltar en inspelning, härigenom får kallas 

för musikrättigheter. 

 Den andra halvan som utgör ett fundament för musikbolagen är artistavtal. Det 

innebär att musikbolagen ingår avtal med en artist eller ett band, båda hädanefter 

kallade för artist. Avtalet ger musikbolaget ensamrätt att släppa musik med artisten 

under en begränsad tid eller ett begränsat antal album. I gengäld åtar sig musikbolaget 

att marknadsföra artisten och se till att dess musik finns tillgänglig för försäljning. 
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Musikbolagen ansvarar i regel även för att betala inspelningen, det blir således de som 

äger musikrättigheterna (Stannow & Hillerström, 2010).  

 I takt med att musikförsäljningen har minskat på grund av illegal fildelning har 

musikbolagens roll och affärsmodell förändrats något. De ser sig numera mer som just 

ett musikbolag snarare än ett skivbolag. Musikbolagen anser, vilket säkert stämmer, att 

de är en viktig del i huruvida en artist blir framgångsrik eller inte. De menar att utan 

deras marknadsföringsåtgärder hade aldrig artister blivit så kända att de kan livnära sig 

på att turnera. Därför vill de också få del av en artists samtliga intäkter, exempelvis 

turnerande, låtskrivande, merchandise och sponsorer. För att få det så inrättar de flesta 

musikbolag i dag en så kallad 360-klausul i artistavtalen (Passman, 2011).  

     

Musikrättigheter kan överlåtas och upplåtas. Att musikrätter överlåts innebär att 

ägandet övergår från en part till en annan. Att de upplåts innebär att en part under 

begränsade former får tillåtelse att mångfaldiga inspelningen. Sådana begränsningar kan 

vara i tid och rum etcetera (Stannow & Hillerström, 2010). Det är vanligt att exempelvis 

ett svenskt musikbolag licensierar ut mångfaldiganderätten av en inspelning till, låt oss 

säga, ett japanskt musikbolag. Då upplåter det svenska musikbolaget sin ensamrätt till 

mångfaldigande på den japanska marknaden till det japanska musikbolaget. Detta sker 

mot att det svenska bolaget med hjälp av en angiven procentsats får betalt för varje sålt 

exemplar. Ofta kräver företaget som upplåter en del av sin rättighet till ett annat företag 

en förskottsbetalning.  

 Ibland väljer musikbolag att ingå artistavtal med artister som ännu inte är 

etablerade. Andra gånger väljer musikbolagen att ingå avtal med artister som redan är 

etablerade. De sistnämnda avtalen är ofta förknippade med en hög förskottsbetalning till 

artisten. Förskottet blir för artisten avräkningsbart men inte återbetalningspliktigt vilket 

innebär att musikbolaget behåller alla försäljningsintäkter tills dessa motsvarar 

förskottssumman (Stannow & Hillerström, 2010). Vi menar att summan av förskottet i 

de här fallen kan ses som ett anskaffningsvärde. 
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3.1.2 Immateriella tillgångar 

Vår beskrivning av immateriella tillgångar baseras på International Accounting 

Standards Boards (IASB) redovisningsstandard IAS 38. Syftet med IAS 38 är att visa 

hur immateriella tillgångar ska behandlas i redovisningen. IAS 38 gäller börsnoterade 

företag (Nilsson, 2011).  

 

3.1.2.1 Allmän definition 

Tillgångar definieras allmänt som en resurs över vilken företaget har kontroll till följd 

av inträffade händelser och som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden 

(Marton et al, 2010). 

         En immateriell tillgång särskiljer sig från andra slag av tillgångar genom att den är 

av icke-monetärt slag och saknar fysisk form. Utöver den allmänna definitionen av en 

tillgång ställs ytterligare krav i IAS 38 för att en resurs ska redovisas som en 

immateriell tillgång. Standarden diskuterar särskilt begreppen kontroll och framtida 

ekonomiska fördelar, samt kriteriet identifierbarhet (ibid.). 

 

3.1.2.2 Framtida ekonomiska fördelar och kontroll 

Den immateriella tillgångens framtida ekonomiska fördelar ska tillfalla företaget. 

Ekonomiska fördelar kan vara intäkter från försäljning och användning av tillgången, 

men fördelarna kan också bestå i kostnadsbesparingar (IAS 38, 2012). 

         Kontroll innebär att företaget kan försäkra sig om att de framtida ekonomiska 

fördelar som förväntas tillfaller företaget. Med kontroll menas också att företaget har 

möjlighet att skydda tillgången genom att begränsa andra från att ta del av dessa 

fördelar (IAS 38, 2012). För immateriella tillgångar kan företag vanligtvis utöva 

kontroll genom juridiska avtal, men detta är inte en nödvändig förutsättning (ibid). 

 

3.1.2.3 Identifierbarhet 

Utöver de allmänna kriterierna behöver resursen, enligt IAS 38 (2012), vara 

identifierbar för att företaget ska kunna erkänna den som en immateriell tillgång. Enligt 

standarden är tillgången identifierbar om ett utav dessa kriterier är uppfyllda: 
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 - Tillgången är avskiljbar 

 - Tillgången har uppkommit ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter (Smith, 2010). 

 

Med avskiljbarhet menas att tillgången på något sätt kan separeras från företaget som 

innehar den genom att säljas vidare, licensieras, bytas eller överlåtas på annat sätt. En 

väl fungerande organisation är ett exempel på en tillgång som inte kan definieras som 

avskiljbar från företaget, medan exempelvis en upphovsrätt kan sägas vara avskiljbar. 

En immateriell tillgång kan också vara baserad på juridiska rättigheter vilket innebär att 

den har uppstått genom avtal, lagstiftning eller annan form av reglering (Marton et al, 

2010). 

 

3.1.2.4 Aktivering 

För att den immateriella tillgången ska kunna aktiveras i balansräkningen så räcker det 

inte med att tillgången erkänns som en immateriell tillgång enligt de kriterier som 

redogjorts. En immateriell tillgång kan redovisas i balansräkningen enbart om: 

 

 - Det är sannolikt att de förväntade ekonomiska fördelar som tillgången ger upphov till 

kommer tillfalla företaget, och 

 - Tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas tillförlitligt (Smith, 2010). 

 

Enligt Marton et al (2010) hänger bedömningen av dessa två kriterier ihop med hur 

tillgången har uppstått. Tre olika situationer kan urskiljas då immateriella tillgångar 

antas uppstå; separat förvärv, rörelseförvärv och internt upparbetade immateriella 

tillgångar. 

         Ett separat förvärv innebär att man köper en immateriell tillgång utan att köpa 

rörelsen, företaget, där tillgången finns. Anskaffningsvärdet kan i denna situation 

beräknas med utgångspunkt i vad man betalade för tillgången (ibid.). Detta anser vi 

exempelvis kan vara ett förskott till en artist. Man kan också anta att företaget gjort en 

rimlig bedömning av tillgångens framtida ekonomiska värde och därmed har båda 

kriterierna uppfyllts (Marton et al, 2010). 

         En immateriell tillgång kan också tillfalla företaget som en del i ett rörelseförvärv, 

alltså genom köp av hela eller delar i ett annat företag. Det första kriteriet anses vara 
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uppfyllt i detta fall, men svårigheten här kan bli att särskilja anskaffningsvärdet för de 

immateriella tillgångarna från goodwill (ibid). 

         Immateriella tillgångar som är internt upparbetade skapas i företagets egen 

verksamhet.  Det kan exempelvis vara varumärken, marknadsföring samt forskning och 

utveckling. Det ställs striktare krav för om en intern tillgång ska aktiveras i 

balansräkningen istället för att kostnadsföras direkt. Skälet till detta är att det är 

problematiskt att särskilja utgifterna som kan hänföras till tillgången och 

anskaffningsvärdet blir därför svårt att fastställa (ibid). 

 

3.1.2.5 Nyttjandeperiod och värderingsmetod 

Enligt IAS 38 (2012) har en immateriell tillgång obegränsad nyttjandeperiod om man 

inte kan fastställa någon gräns för hur länge den förväntas ge upphov till positiva 

kassaflöden. Nyttjandeperioden ska omprövas vid varje balanstillfälle. IAS 38 (2012) 

tillåter två olika värderingsmetoder för immateriella tillgångar, 

anskaffningsvärdemetoden och omvärderingsmetoden. 

  Om anskaffningsvärdemetoden används värderas tillgången till 

anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade avskrivningar och 

eventuella ackumulerade nedskrivningar. Om tillgången har obegränsad nyttjandeperiod 

görs inga avskrivningar men en prövning av nedskrivningsbehovet ska göras vid varje 

balanstillfälle.  

 Förutsättningen för att istället använda omvärderingsmetoden är att tillgångens 

verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. För en immateriell tillgång måste det 

verkliga värdet, enligt Smith (2011), kunna hänvisas till en aktiv marknad och en sådan 

existerar endast om: 

 

- Handeln avser likvärdiga objekt 

- Det finns intresserade köpare och säljare 

- Prisinformationen är allmänt tillgänglig (ibid.). 

 

3.2 Redovisningsprinciper 

Externredovisningens regler och normer vilar på ett antal principer som är produkter av 

de vägval som genom åren gjorts på redovisningsområdet. Dessa principer påverkar 
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bland annat hur företag bör redovisa tillgångar (Smith, 2011). Vi har valt att nedan 

presentera innebörden av principen om rättvisande bild, jämförbarhetsprincipen samt 

försiktighetsprincipen. Detta eftersom de kan anses ha stor inverkar på om ett 

musikbolag bör aktivera sina artistvarumärken och musikrättigheter. I analysen sätts 

dessa principer i relation till varandra och vad informanterna säger. 

 

3.2.1 Försiktighetsprincipen 

Denna princip innebär, enligt Nilsson (2011), att ett företag alltid ska värdera sina 

tillgångar så lågt som möjligt och sina skulder så högt som möjligt. Anledningen till att 

man gör detta är för att inte värdera företaget för högt och få det att framstå som mer 

ekonomiskt stabilt än vad det egentligen är. Skulderna värderar man högre med 

anledning av att företaget inte ska drabbas alltför hårt vid förluster, utan att man snarare 

drabbas lindrigare än förväntat. Nilsson (2011) menar dock att det också kan finnas 

nackdelar med att använda sig av principen. Det kan anses som fel enligt rättvisande 

bild att medvetet redovisa ett värde på dessa poster som inte är helt korrekt. Genom att 

man gör så får det som konsekvens att redovisningens tillförlitlighet minskar. Så även 

relevansen och jämförbarheten (ibid.). Gröjer (2011) menar att problemet med att föra 

in medvetna fel inte hade varit lika betydande om alla hade gjort detta på samma sätt.  

 Musikrättigheter och artistvarumärken vet vi är svårberäkneliga, delvis på grund 

av att branschen som en effekt av illegal fildelning är i förändring men även för att det 

är svårt att veta det framtida värdet på en artist. Därför är försiktighetsprincipen viktig 

att ha i åtanke när vårt syfte besvaras. 

 

3.2.2 Jämförbarhetsprincipen 

Enligt Nilsson (2011) är meningen med jämförbarhetsprincipen att man ska kunna 

jämföra olika företags redovisningsinformation med varandra. Informationen ska också 

vara jämförbar mellan olika tidsperioder. Gröjer (2011) menar att det inte går att 

förvänta sig att alla företag ska kunna jämföras med varandra men att de företag som 

verkar inom samma bransch ska vara jämförbara. 

Som vi presenterar i avsnittet Musikrättigheter och artistvarumärken, bygger 

musikbolags verksamhet på ett stöd i upphovsrättslagen samt kontrakt mellan artist och 

bolag. Det är dessa fundament som genererar avkastning till musikbolagen. Det innebär 
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att de flesta musikbolag har samma typ av tillgångar som ska generera avkastning. Bör 

då dessa tillgångar synas i balansräkningen för att jämförbarhetsprincipen ska kunna 

anses tillfredsställande gällande musikbolag? Respondenternas syn på detta framhålls i 

empirin och diskuteras i analysen. 

 

3.2.3 Principen om rättvisande bild 

I Redovisningens normer och normbildare (Nilsson, 2011) finns det beskrivet att 

principen om rättvisande bild innebär krav för företag att ange en korrekt, alltså 

rättvisande, bild över företagets ställning och resultat. Nackdelen med principen, som 

annars kan verka så självklar, är att den i många fall kan ställa till det för företag då den 

lätt strider mot andra principer så som försiktighetsprincipen. Företag tvingas i det här 

fallet att prioritera vilken princip de anser det vara viktigast att följa (Nilsson, 2011).  

 Hur anser representanter för musikbolag samt den auktoriserade revisorn att 

musikrättigheter och artistvarumärken bör redovisas för att främja den rättvisande 

bilden? Detta är något vi kommer diskutera. 

 

3.3 Kvalitativa egenskaper 

Nedan beskrivs de kvalitativa egenskaper som har utformats för att hjälpa företagen att 

uppnå vissa kvalitetskrav i sin redovisning (Smith, 2011). De kvalitativa egenskaperna 

är; jämförbarhet (vilken jämförbarhetsprincipen har sin grund i), relevans, 

tillförlitlighet, validitet, verifierbarhet samt nytta och kostnad. Dessa kvalitativa 

egenskaper presenterar vi för att de, likt redovisningsprinciperna, påverkar hur företag 

ska hantera sina immateriella tillgångar.  

 

 

3.3.1 Relevans 

Den allra viktigaste egenskapen är, enligt Smith (2011), att den information som tas upp 

i redovisningen ska ha relevans. Denna relevans utgörs av att informationen ska kunna 

fungera som underlag av användarna för diverse beslut gällande företaget. Relevans 
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delas upp i kategorierna prognosrelevans och återföringsrelevans. Att 

redovisningsinformationen har prognosrelevans innebär att den är användbar för att 

framställa prognoser vilka ska påverka intressenternas köp- eller säljbeslut. 

Återföringsrelevans innebär i sin tur att informationen man väljer att ta upp i 

redovisningen ska kunna användas till att kontrollera hur väl tidigare prognoser stämt 

(ibid.).  

 Tror representanter för musikbolagen samt den auktoriserade revisorn att det 

ligger i någons intresse ligger det att se värdet på artistvarumärken och 

musikrättigheter? Längre fram i studien diskuteras de olika informanternas synsätt på 

hur relevant de anser det vara att aktivera immateriella tillgångar. 

 

 

3.3.2 Tillförlitlighet 

För att uppnå den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet menar Smith (2011) att ett 

företags redovisning ska avbilda en så pass verklig bild av företagets ekonomiska 

ställning som möjligt. Detta görs genom att man redovisar rätt aspekter, alltså den 

information som känns viktig, och gör detta utifrån ett så säkert sätt som möjligt (ibid.).  

 Det kommer längre fram att diskuteras hur musikbolagens representanter upplever 

att det skapas tillförlitlighet kring hur musikrättigheter och artistvarumärken redovisas. 

Är redovisning av immateriella tillgångar en aspekt som upplevs stärka tillförlitligheten 

i musikbolag? Musikrättigheter och artistvarumärken kan anses vara den 

inkomstbringande kärnan i musikbolagen, borde de då inte redovisas? 

 

 

3.3.3 Validitet 

Smith (2011) beskriver egenskapen validitet som att företag bör författa redovisningen 

med ett språk som korrekt speglar den ekonomiska verklighet hos företaget som 

redovisningen ska visa. För att uppnå validitet finns ett antal minimikrav som bör 

uppfyllas; neutralitet, innebörd och form, fullständighet och väsentlighet (ibid.). Ett par 

utav dessa kriterier kommer att beskrivas närmre då de är relevanta för området och 

därmed bra för läsaren att ha kunskap om. 

         Kravet neutralitet innebär för ett företag att det ska redovisa den ekonomiska 

verkligheten så som den uppfattas och inte på något förskönande sätt. Informationen ska 
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alltså inte redovisas som bättre än vad den egentligen är med anledning att man vill visa 

en bättre ställning inför externa intressenter (Smith, 2011). Som exempel på när 

neutraliteten blir bristande nämner Smith (2011) företag som väljer att ha en längre 

avskrivningsperiod för en tillgång än vad den egentliga livslängden är för att medvetet 

påverka resultatet. Även då företag väljer att göra tvärtom anses det vara bristande 

neutralitet (ibid.). 

         Kravet som behandlar fullständighet förklarar Smith (2011) innebär för företag att 

de ska redovisa alla ekonomiska händelser och tillstånd som är väsentliga. 

Problematiken kring det här kravet ligger i att det kan vara svårt för företag att avgöra 

vilka händelser och tillstånd som ska räknas som väsentliga (ibid.).  

 Resonemanget vi tidigare fört om musikrättigheter och artistvarumärken som den 

grundläggande förutsättningen för musikbolagens verksamhet är relevant även när det 

gäller validitet. Denna kvalitativa egenskap, upplever vi, kan ses som prevention mot att 

värdet på musikbolagen övervärderas genom ökad aktivering av immateriella tillgångar. 

 

3.3.4 Verifierbarhet 

Verifierbarhet innebär, enligt Smith (2011), att man ska kunna verifiera att 

affärshändelser har ägt rum med hjälp utav exempelvis kvitton och fakturor. Dessa 

verifierar även anskaffningsvärdet på diverse inköp (ibid).  

 

3.3.5 Jämförbarhet 

Med denna egenskap avses, enligt Smith (2011), att två olika typer av jämförelser ska 

kunna göras med hjälp utav redovisningsinformation. Jämförelser ska kunna dras 

mellan olika företag samt över tiden för ett och samma företag (ibid.). 

         Smith (2011) förklarar vidare att jämförelse mellan företagen underlättas om de 

lika tillstånd och händelser som finns i företagen redovisas på samma vis. Alltså bör 

exempelvis likvärdiga tillgångar och skulder som företagen besitter redovisas enligt 

samma princip. Smith (2011) menar också att det är viktigt att användarna utav 

redovisningsinformationen kan vara säkra på att företag tillämpar samma regler för att 

de ska kunna göra en jämförelse av kvalitet. Dock påstår Smith (2011) att de vanligaste 

måtten på tillgångsvärden i företag inte uppfyller kraven för jämförbarhet. Han menar 

att hur väl regelverken och normerna kring detta efterföljs är beroende av hur pass 
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legitima reglerna upplevs vara bland företagen (ibid.). 

         Jämförelse av företaget över tiden diskuteras inte lika mycket i vår analys och 

kommer därför inte beskrivas djupare. Övergripande menar dock Smith (2011) att lika 

händelser och tillstånd inom företaget ska redovisas på ett likvärdigt sätt från år till år 

för att en god jämförelse ska kunna göras. 

 

3.3.6 Nytta och Kostnad 

Smith (2011) förklarar att det är en ekonomisk aktivitet att framställa 

redovisningsinformation som ska tas upp i årsredovisningen. Därför är det viktigt för 

företag att överväga vilken nyttan skulle vara med att framställa och redovisa viss 

information. Ett vanligt kriterium brukar vara att kostnaden för framställningen för viss 

information ska överstigas av det ekonomiska värde som informationen i sin tur generar 

(ibid.).  

 Egenskapen används för att föra en diskussion om huruvida det är lönsamt för 

musikbolag att aktivera immateriella tillgångar i relation till den kostnad det utgör.  
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3.4 Redovisningens användare 

Externredovisning görs för att tillgodose användare med information om företags 

ekonomiska ställningar (Smith, 2011). Nedan presenteras de användare som vi anser 

relevanta att ha i åtanke som läsare. Detta för att vi i analysen kommer diskutera vilken 

betydelse musikbolagens balansräkningar har för dessa användare.  

 

3.4.1 Ägare 

Som ägare i ett företag kan man använda den externa redovisningen för att avgöra 

huruvida företagsledningen skött sin uppgift eller inte och för att avgöra om man bör 

handla med aktierna i företaget. Detta menar Smith (2011) i sin bok Redovisningens 

språk. I de fall företagsledning och ägare är de samma så kan redovisningen i stället 

användas för att bedöma om verksamheten ska fortsätta drivas som tidigare, om något 

bör förbättras eller om verksamheten i värsta fall bör avslutas. Detta klassas dock 

snarare till intern styrning (ibid.).  

 
3.4.2 Långivare 

En användare, för vilken ett företags redovisning blir viktig, är långivare av olika slag 

så som banker eller andra kreditinstitut (Smith, 2011). Det långivarna vill försäkra sig 

om genom att använda ett företags externa redovisning är att företaget ska ha 

likviditeten, soliditeten och den framtida lönsamhetsutvecklingen som krävs för att 

kunna amortera samt betala räntan på lånet (ibid.). 

 
3.4.3 Leverantörer och kunder 

Enligt Smith (2011) går leverantörers och kunders redovisningsintresse någorlunda att 

jämföra med långivarnas. Leverantörer ska, med hjälp utav redovisningen, kunna 

försäkra sig om att företaget kan betala vid lämnande av kredit. Kunder ska i sin tur 

kunna försäkra sig om att företaget ska ha möjlighet att leverera det som de lovat 

kunderna (ibid.). 
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3.4.4 Konkurrenter 

Smith (2011) menar att även konkurrenter kan vara användare av den externa 

redovisningen. Deras intresse kan ligga i att göra en jämförelse eller exempelvis som 

underlag för vissa marknadsmässiga samt finansiella beslut. Dock ligger det en konflikt 

i detta intresse då konkurrenternas användning av redovisningen inte anses vara legitim 

och företaget i fråga därför inte vill offentliggöra all information (ibid.). 

 
3.4.5 Stat 

Statens intresse i extern redovisning handlar om att försäkra sig om att företaget betalar 

den inkomstskatt de är förpliktiga till och att den beräknats i enlighet med god 

redovisningssed (Smith, 2011). 
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4. Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik presenteras tidigare forsknings som har genomförts inom 

angränsande områden och som vi anser bidrar med en intressant synvinkel på vårt 

problem.  

 

4.1 Problematik kring immateriella tillgångar i redovisningen  

Syftet med finansiella rapporter bör vara att ge information som är relevant för 

användare vid ekonomiska beslut. Enligt Hoegh-Krohn & Knivsflås artikel Accounting 

for Intangible Assets in Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC: Challenges and 

a Solution från år 2000 redovisas immateriella tillgångar inte på ett sätt som maximerar 

den informativa betydelsen av finansiella rapporter till användarna (Hoegh-Krohn & 

Knivsflå, 2000). Problemet blir alltså att investerare och andra användare inte får en 

rättvisande bild av företaget, och handlar därför därefter. 

 Hoegh-Krohn & Knivsflå (2000) nämner att årsredovisningar kan kritiseras för att 

inte erkänna immateriella tillgångar som tillgångar. Det vill säga, som framtida 

ekonomiska fördelar, utan endast som kostnader vilka kostnadsförs i den period de 

uppkommit. Betydelsen av immateriella tillgångar förväntas öka i världsekonomin och i 

takt med detta kommer betydelsen av de finansiella rapporterna att minska eftersom 

informationen i dessa blir förvrängd när en större del av företagens tillgångsmassa 

lämnas utanför balansräkningen (ibid). Det som vi tolkar att författarna menar med detta 

är att om immateriella tillgångar i högre grad skulle kunna erkännas så skulle 

årsredovisningen få en mer betydande och användbar roll som informationsbärare, och 

därmed som underlag till beslut. 

 Författarna menar att en stor anledning till att denna problematik uppstår beror på 

den restriktiva och försiktiga hållning som standardiseringsorgan och normgivare har 

till aktivering av immateriella tillgångar. Författarna menar att det har skett förändringar 

på detta område, exempelvis är IASB:s redovisningsstandard IAS 38 ett steg mot att 

ändra riktningen från försiktighet till erkännande (ibid). 

 Artikeln undgår inte att grundproblematiken kring redovisning av immateriella 

tillgångar ligger i svårigheten att sätta ett värde på tillgången. Ofta blir de immateriella 

tillgångarna undervärderade, men risken finns även att det sker en övervärdering. Det 

som krävs enligt författarna för att komma tillrätta med detta är dock inte en ökad 
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försiktighet, utan användbara verktyg för att göra redovisningen av immateriella 

tillgångar enklare. I sin artikel föreslår författarna som exempel att immateriella 

tillgångar som har kostnadsförts, men som i efterhand visar sig ge betydande 

ekonomiska fördelar, ska kunna omvärderas och tas upp i balansräkningen (ibid). Detta 

tror vi skulle innebära en balans mellan försiktighet och erkännande. 

 

4.2 Varumärkesvärdering  

I artikeln Gemensam standard inom varumärkesvärdering - ingen utopi (2009) skriver 

civilekonomen Robert Nordahl, Corporate Finance-konsult på Grant Thorntons 

Stockholmskontor, om att enhetliga mätverktyg och värderingsmetoder för immateriella 

tillgångar snart är här. Denna förändring kallar Nordahl (2009) för en revolution på 

området. Inledningsvis markerar Nordahl (2009) att det är underligt att det inte finns 

konsensus avseende hur företag väljer att redovisa varumärken med tanke på att 

immateriella tillgångar ofta kan utgöra stora delar av ett företags värde.  

     Artikeln är användbar för oss dels eftersom den beskriver de ansatser som 

noterade företag, vilka redovisar enligt IFRS, får tillämpa vid värdering av immateriella 

tillgångar på ett praktiskt sätt. Artikeln är dock främst användbar eftersom den 

diskuterar Internationella StandardiseringsOrganisationens (ISO) projekt att ta fram en 

standard inom redovisning av varumärken, något som vår uppsats berör. ISO-projektet 

har pågått sedan 2007 och heter Monetary Brand Valuation (Nordahl, 2009). 

 

4.2.1 IFRS:s tre ansatser vid värdering av immateriella tillgångar 

De bolag som redovisar enligt IFRS regler ska redovisa immateriella tillgångar enligt 

antingen marknadsansatsen, avkastningsvärdesansatsen eller kostnadsansatsen 

(Nordahl, 2009). 

 Marknadsansatsen innebär att den immateriella tillgången redovisas efter 

marknadsvärdet. Det kan vara svårt att fastställa ett marknadsvärde om det inte finns en 

aktiv marknad, vilket det sällan finns för varumärken och liknande (Nordahl, 2009). 

     Avkastningsvärdesansatsen går ut på att företaget värderar de immateriella 

tillgångarna utifrån framtida förväntade avkastningsvärde. Man baserar alltså värdet för 

en tillgång på dess förmåga att skapa framtida kassaflöden (Nordahl, 2009).  

     Kostnadsansatsen har två tillämpningssätt men utgår från kostnader. Antingen 

kostnaderna företaget har haft för att utveckla varumärket eller vad återanskaffning av 
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det skulle kosta (Nordahl, 2009).  

     Därtill menar Nordahl (2009) att det finns en uppsjö av ytterligare 

värderingsmetoder som är utvecklade av bland annat managementkonsulter och 

revisorer (Nordahl, 2009).  

 

4.2.2 Monetary Brand Valuation 

Som vi skrev inledningsvis är Monetary Brand Valuation ett projekt vars syfte är att 

skapa en gemensam standard för redovisning av varumärken och liknande immateriella 

tillgångar. När Nordahl (2009) publicerade artikeln hade projektet ännu inte sjösatts. 

Standarden utgavs i augusti 2010 (International Standards Organization, 2012). Enligt 

företaget Venti Research & Strategy - Management by Science, som varit med och 

utvecklat ISO 10668, har standarden lett till att varumärkesvård inte längre behöver vara 

en abstrakt post utan en post i balansräkningen precis som en ny maskin i en fabrik 

(Venti Research & Strategy, 2012). Venti Research & Strategy menar att varumärkets 

faktiska värde kan vara användbart som verktyg för organisationsledning, i tvister, för 

kreditbedömningar samt försäljning eller köp. Nordahl (2009) lyfter alltjämt fram att 

värderingen kan vara viktig bland annat vid tvister, finansiering, som internt styrmedel, 

av skattemässiga skäl och av redovisningsmässiga skäl, exempelvis om företaget 

behöver upprätta en kontrollbalansräkning. Monetary Brand Valuation gäller initialt 

endast varumärken men tanken är att det även ska komma riktlinjer för patentvärdering 

(Nordahl, 2009).  

 

4.2.4 Så fungerar Monetary Brand Valuation 

Monetary Brand Valuation består av tre delar; finansiell, legal och kommersiell. De två 

sistnämnda kan ses som två delar som underbygger den finansiella analysen (Nordahl, 

2009).  

     Den finansiella delen, alltså den som ligger till grund för den ekonomiska 

värderingen av varumärket, bygger delvis på marknadsansatsen, 

avkastningsvärdeansatsen och kostnadsansatsen som vi beskrev tidigare. Trots det 

ligger dess främsta nytta i att beskriva olika metoder för hur man kan välja ut vilka 

kassaflöden som ska härledas till varumärkets värde (Nordahl, 2009). Musikbolag har 

till skillnad från många andra företag ett stort antal varumärken, i form av artister, 

knutna till sig. Därför tror vi att varumärkesvärdering för stora musikbolag enligt de här 
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metoderna kan bli omfattande. Då ofta ett flertal aktörer skapar avkastning genom en 

artists varumärke tror vi dessutom att separering av de olika kassaflödena kan bli mer 

problematiskt för företag inom musikbranschen. Nordahl (2009) menar att det i den 

finansiella delen i ISO 10668 även diskuteras hur nuvärdesfaktorn ska tillämpas i 

varumärkesvärdering. Vi tror att det för musikbolagen bör vara relativt icke-komplicerat 

att nuvärdesberäkna en artists värde eftersom avtalen musikbolag och artist emellan ofta 

har en tidsbegränsning.  

     Som vi nämnde innan så underbygger den legala och den kommersiella delen den 

finansiella delen. Den legala delen berör hur starkt varumärket är skyddat, skyddets 

geografiska omfattning samt om något begränsar användning av varumärket (Nordahl, 

2009). Här kan vi dra paralleller till de artistavtal som föreligger mellan musikbolag och 

artist. I artistavtalen är det, som vi beskrivit tidigare, ofta tydligt angivet i vilka länder 

musikbolaget har ensamrätt till exploatering av artistvarumärket, vilka av artistens 

intäkter musikbolaget ska få en del av etcetera. Nordahl (2009) menar att om ett 

varumärke har ett svagt skydd är det värt att fråga sig om det över huvud taget bör 

värderas.  

     Den kommersiella delen handlar om att förstå hur varumärket uppfattas av 

människor samt att hur den påverkar konsumenters handlingsbeslut (Nordahl 2009). 

Nordahl (2009) skriver att ett starkt varumärke leder till att företaget antingen kan sälja 

fler varor eller ta ut ett högre pris. Han säger också att:  

 

 "… ett starkt varumärke kan också leda till lägre kostnader. Ett känt varumärke kan 

leda till andra fördelar som personalmässiga, att fler personer söker sig till bolaget 

och att därmed rekryteringen av starka kandidater blir enklare och billigare"  

                          -  Nordahl, 2012 

 

Det här resonemanget går att förlänga och applicera på musikbolag som har 

artistvarumärken knutna till sig. Inte bara vad gäller rekrytering av personal. Det är 

exempelvis lättare för det musikbolag som lanserade Lady Gaga att övertyga en ny artist 

till samarbete än för det skivbolag som inte har några starka artistvarumärken knutna till 

sig. Likaså tänker vi att musikbolaget med Lady Gaga sällan behöver anstränga sig 

mycket för att övertyga radiostationer att lyssna på deras andra artisters musik.  
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Värdering med ISO 10668 går till på så vis att det finns ett antal moment som 

värderingen ska innehålla snarare än att det finns en standardprocess (Nordahl, 2009). 

 

 

4.3 Verkliga värden; här för att stanna 

Vi har valt att presentera en debattartikel som argumenterar för att tillgångar och 

skulder bör redovisas till det verkliga värdet istället för anskaffningsvärdet. Artikelns 

huvudargument, att främja den rättvisande bilden, ligger i linje med vår uppsats 

problemformulering. Därför är inte bara bakgrundsinformationen om övergången till 

verkliga värden relevant, utan även debattörens åsikter. Vi menar att de kan appliceras 

specifikt på immateriella tillgångar.  

 

Resultatet och värdet på ett företag kan skilja sig mycket beroende på om man värderar 

tillgångarna utifrån anskaffningsvärdet med planenliga avskrivningar eller utifrån det 

verkliga värdet. Att värdera utifrån det verkliga värdet innebär att tillgångars verkliga 

värde kontinuerligt ska omprövas och att förändringen är den som ska redovisas i 

resultaträkningen. Sedan 2005 ska alla börsnoterade företag redovisa verkligt värde av 

tillgångarna enligt IASB:s redovisningsregler IFRS (Andréasson, 2012). Mer konkret är 

det verkliga värdet, enligt IFRS: 

 

"… det värde en tillgång skulle kunna överlåtas till mellan informerade parter 

som är oberoende av varandra samt har ett intresse av att transaktionen 

genomförs."  

                                                                                                  - Andréasson, 2012.  

 

Effekten på svenska företags resultat och egna kapital vid övergången till IFRS-reglerna 

utgjorde endast en skillnad på 1 - 1,5 % jämfört med de tidigare reglerna. På andra håll 

har skillnaden varit desto större. Vissa menar att den europeiska finanskrisen hänger 

ihop med övergången till verkliga värden (Andréasson, 2012).  

 På aktiva marknader är det relativt enkelt att bedöma det verkliga värdet på 

tillgångar medan det på specialiserade och unika marknader blir svårare. För att göra 

värderingen tar företagen avancerade värderingsmodeller till hjälp. Kassaflöde, 

voltalitet och avkastningskrav är några av de aspekter som i värderingsmodellerna tas i 

beaktning. Kritiken mot värdering utifrån det verkliga värdet ges ofta med fokus på just 
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värderingsmodellerna och inte mot att redovisa ett verkligt värde i sig (Andréasson, 

2012).  

 Det är svårt att säga emot att redovisning av det verkliga värdet, då korrekta 

antaganden kan göras, skulle vara den bästa metoden. Eftersom perfekta antaganden 

inte kan göras går experters åsikter skilda vägar när man diskuterar vilken 

värderingsmetod som är bäst utifrån hur verkligheten de facto ser ut (Andréasson, 

2012).   

 

4.3.1 Debattörens åsikter 

Andréasson (2012) menar att det verkliga värdet är här för att stanna. Han tycker det 

vore en allt för enkel utväg att återgå till att redovisa tillgångar utifrån 

anskaffningsvärdet. Rent praktiskt menar han att man skulle kunna upplysa om de 

verkliga värdena i tilläggsupplysningar men att detta inte skulle lösa problemet.  

 Andréasson (2012) menar att han ser tendenser som pekar på att redovisning till 

det verkliga värdet kommer få ännu större betydelse i framtiden. Dels eftersom han inte 

kan se att USA skulle acceptera något annat. USA har ett stort veto att lägga in när det 

kommer till de internationella redovisningsstandarderna som ställs krav på i och med en 

allt mer globaliserad värld. Ett annat tecken Andréasson (2012) sett på att vi går mot en 

redovisning som utgår mer från verkliga värden är att IASB nyligen kommit med ett 

förslag om att även skulder ska redovisas till verkliga värden. Dessutom ska tillgångar 

redovisas till ett alternativvärde som de skulle ha hos ett annat företag.  

 Andréasson (2012) har personligen svårt att se att redovisning till verkligt värde 

inte skulle ge en mer rättvisande bild av ett företags ställning. Trots att han hyser 

respekt för de som får problem med de praktiska svårigheterna menar han att man 

ständigt borde försöka förbättra värderingsmodeller och andra förutsättningar för att 

värderingen ska bli så rättvisande som möjligt. Avslutningsvis säger han att verkliga 

värden är bäst och att det hörs på namnet att så är fallet.  
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5. Empiri 

Under denna rubrik presenteras det empiriska material som vi samlat in för att besvara 

vårt syfte. De respektive informanternas tankar, synsätt och åsikter presenteras 

individuellt. Detta för att underlätta för läsaren att gå från analys till empiri för att 

snabbt hitta respektive informants uttalande. Information från företagens 

årsredovisningar vävs in där det är relevant.  

5.1 Deloitte 
Intervju med Christian Johansson, revisor på Deloitte i Kalmar. 

 

”… Man löser liksom inte företagandet och likviditetssituationen genom att 

tillgångsföra alla aktiviteter, det gör man absolut inte utan man måste ha en mer 

långsiktig syn än så.” 

  – Johansson, 2012 

 

I citatet ovan berör Johansson problematiken kring tillgångars vara eller icke vara i 

balansräkningen, enligt honom är det är inte en självklarhet att om du visar en stark 

tillgångssida så går det per automatik bra för företagets verksamhet. Ett skäl att aktivera 

många tillgångar kan visserligen vara att man får en balansräkning som vid en första 

anblick ser stark ut inför företagets olika intressenter, men han understryker att för att 

klara detta måste företaget också ha en likviditet som kan motivera det. Just likviditeten 

är något som han har erfarit att framförallt mindre och nystartade företag ofta har 

problem med (Johansson, 2012). 

På frågan gällande hur företag resonerar kring att aktivera sina immateriella 

tillgångar så har Johansson inget entydigt svar. Han berättar att olika företag kan ha helt 

olika policys över hur man hanterar sina immateriella tillgångar, där vissa företag väljer 

att balansföra dessa medan andra väljer att kostnadsföra utgifterna direkt. Johansson har 

också uppfattningen att små och nyuppstartade företag ofta helt och hållet saknar en 

policy kring hur man tänkt hantera de immateriella tillgångarna. Skälet till detta tror 

Johansson kan vara att det inte finns tillräckliga kunskaper i själva företagsledningarna 

eller helt enkelt ett bristande intresse av frågan. Bokföring och årsredovisning ses ibland 

mer som en ren nödvändighet och har därför en betydligt lägre prioritet i företaget än 

vad exempelvis förverkligande av affärsidén har. Han tillägger dock att det är olyckligt 
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om företag av samma storlek med lika affärsidé och affärskoncept redovisar olika då det 

utgör svårigheter för jämförbarheten (Johansson, 2012).  

Ytterligare en aspekt som Johansson tar upp under intervjun är belåningsvärdet av 

immateriella tillgångar: 

 

”Så om man har enheten 100 i immateriella tillgångar och 100 i materiella i form av 

en byggnad […] Banken börjar nog nästan alltid räkna på 100 avseende byggnaden 

[…]Det ska man nog ha med sig att går man till banken med ett litet företag och 

tycker att man bara har immateriella tillgångar som ska belånas… då kommer man 

nog bli besviken.” 

  – Johansson, 2012 

 

Johanssons uppfattning är att banker generellt sett har en väldigt försiktig inställning till 

immateriella tillgångar, dessa har i många fall inget belåningsvärde alls när företaget 

vill ta ett lån hos banken (Johansson, 2012).  

Johansson är av åsikten att problemet kring aktiverandet av immateriella 

tillgångar inte ligger i själva identifieringen av att det faktiskt existerar en immateriell 

tillgång, han tycker att de regelverk som finns för att definiera immateriella tillgångar är 

tydliga. Svårigheten ligger snarare i tillförlitligheten av värderingen. Johansson anser att 

det är viktigt för företag som har immateriella tillgångar att kunna försvara tillgången 

utifrån vad det är värt och hur man mätt värdet. Detta är alltid den stora utmaningen för 

immateriella tillgångar (Johansson, 2012).  

 Gällande immateriella tillgångar specifikt inom musikbolag resonerar Johansson: 

 

”I den branschen som ni har som huvudfokus [musikbranschen] så är min 

uppfattning att de [företagen] är väldigt personrelaterade. Framgång eller icke 

framgång är beroende av ett fåtal faktorer som är svåra att förutse och det gör att 

man får väldigt stora mätsvårigheter när man säger… vad är tillgången värd?”

  – Johansson, 2012 

 

Johanssons citat leder oss in på varför musikbolag i väldigt liten utsträckning tar upp 

immateriella tillgångar. I sitt fortsatta resonemang kopplar han återigen tillbaka till 

storleken på företaget. Det finns ett mindre antal stora företag i branschen som inte är 

personberoende i samma utsträckning som det lilla fåmansföretaget, hos dessa finns det 

enligt Johansson högre skäl att ha en bredare tillämpning av aktivering av immateriella 
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tillgångar. Företagets verksamhet och affärsidé står inte och faller med ett fåtal 

nyckelpersoner och de kan troligare visa upp den statistik och tillförlitlighet som krävs 

för att aktivera den immateriella tillgången. Ett större företag kan med sin historik och 

erfarenhet visa att X antal av artisterna i deras katalog kommer bli kassakor och man 

kan därför göra en trovärdigare värdering av det framtida värdet. Mindre bolag tycker 

Johansson ska hålla sig restriktiva till att ta upp immateriella tillgångar i sina 

balansräkningar. Detta delvis på grund av att företaget är mer beroende av 

nyckelpersoner och för att den långsiktiga bedömningen av den immateriella tillgångens 

värde är svårare att göra, därför är det omotiverat att aktivera tillgången. På frågan om 

hur detta överensstämmer med redovisningsprincipen rättvisande bild anser Johansson 

att det inte är missgynnande för den rättvisande bilden i mindre företag om de har en 

restriktiv hållning till immateriella tillgångar, det gynnar snarare den rättvisande bilden 

(Johansson, 2012). 

 

5.2 X5 Group AB 
Intervju med Henrik Aldegren, ekonomichef på X5 Group AB. 

X5 Group AB tillämpar regelverket K2 i sin redovisning. Om man undersöker 

balansräkningen som finns inkluderad i årsredovisningen gällande perioden 2011-01-01 

– 2011-12-31 för X5 Group AB så hittar man posten Musikrättigheter under rubriken 

immateriella tillgångar. X5 Group AB har alltså valt att aktivera musikrättigheter som 

en tillgång. På balansdagen bokfördes dessa tillgångar till 4 172 129 kronor, en ökning 

ifrån föregående räkenskapsårs 2 097 225 kronor. I tilläggsupplysningarna för 

immateriella tillgångar framgår det att posten musikrättigheter innehåller de utgifter 

som uppkommit genom förvärv av musikrättigheter. Dessa skrivs sedan av enligt plan 

från och med den tidpunkt då tillgången tas i bruk, över den beräknade 

nyttjandeperioden. Med anledning av att rättigheterna anses ha olika 

intäktsgeneringsförmåga skrivs de av linjärt på antingen 20 år eller 5 år (X5 Group AB 

Årsredovisning 2011, 2012). Företagets ekonomichef Aldegren (2012) menar att 

ökningen av musikrättigheter kommer att fortsätta och till slutet av detta räkenskapsår 

kommer de bokföras till cirka 15 miljoner kronor. Detta beror på att man under det 

gångna året upplåtits ytterligare musikrättigheter. X5 Group AB redovisar inte 
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artistvarumärken då de inte har några artister knuta till bolaget utan endast artisters 

musikrättigheter (X5 ÅR 2011, 2012; Aldegren, 2012). 

”Redovisning är historia. Det är mycket mer jobb med prognoser. Sen får vi alltid 

bita i det sura om vi inte lever upp till det vi säger, men vi värderas väldigt mycket 

på framtiden.” 

                   - Aldegren, 2012 

 

Trots att X5 Group AB, genom sin årsredovisning, kan visa på en ökning av 

immateriella tillgångar anser Aldegren att årsredovisningar för företag som X5 Group 

AB är förlegat och att de därför gärna hade sluppit revisionsplikten. Eftersom att 

värdekedjan av bolag är lång innan musikbolag erhåller sina intäkter, på grund av 

många mellanhänder och långa avräkningsperioder, är årsredovisningarna heller inte 

uppdaterade. Det är inte många som läser årsredovisningar längre och därför är de inte 

avgörande för beslut i samma utsträckning som tidigare. Istället menar han att det är vid 

presentationer där man kan visa upp olika typer av diagram vilka visar på tillväxt och 

utveckling som folk visar intresse. Det är snarare viktigt att utveckla prognoser då 

företaget till stor del värderas på hur framtiden kan komma att se ut (Aldegren, 2012). 

 Årsredovisningen används endast vid de tillfällen då investeringar i X5 Group AB 

ska göras, som för övrigt delvis ägs av riskkapitalbolag, eftersom att Aldegren menar att 

man då vill veta allt om företaget. Man vet också att det som står i årsredovisningen har 

validitet. Aldegren menar alltså att i årsredovisningen, som är reglerad genom 

omfattande lagar och normer, går inget att dölja. För finansiärerna innebär det här en 

trygghet som inte prognoser om framtiden kan inge (Aldegren, 2012). 

                                                                                                                                       

Vidare talar Aldegren om aktiveringen av immateriella tillgångar. Han förklarar att vid 

anskaffningen av en musikrättighet är det förskottet man betalat för rättigheten i fråga 

som man balansför. Det är sedan detta förskott som man räknar av. Förskotten som 

företaget balansför kan delas upp i två olika typer. Den första typen är de 

musikrättigheter som man betalar för till en annan aktör för att få använda. Den andra 

typen är de musikrättigheter som man erhåller genom att spela in och producera musik 

på egen hand (Aldegren, 2012). Dessa rättigheter har juridiskt sett olika innebörder. Den 

förstnämnda kallas för upplåtelse om det sker under begränsad tid och överlåtelse om 

det sker på obegränsad tid medan den sistnämnda typen benämns att man äger 
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masterrättigheterna (Stannow & Hillerström, 2010). Om någon utav dessa 

musikrättigheter skulle visa sig bli en hit och genera intäkter som överstiger förskottet 

så skrivs tillgången av direkt, annars görs det över den beräknade nyttjandeperioden. 

Dock så gäller det att alltid kunna motivera att musikrättigheten är en tillgång och att 

den kommer fortsätta att vara det för revisorn, menar Aldegren. Detta då revisorerna 

nuförtiden är mycket mer försiktiga av sig efter diverse revisionsskandaler som 

uppmärksammats offentligt (Aldegren, 2012). 

         Aldegren berättar att företaget själva har låtit spela in klassisk musik framförd av 

London Philharmonic Orchestra. Förskottet för denna inspelning och dess 

musikrättigheter skriver företaget av på 20 år med grund i att klassisk musik kommer 

vara lika eftertraktat om 20 år som det är i dag. Allra helst skulle de inte skriva av den 

här tillgången över huvud taget eftersom den alltid kommer att generera intäkter till mån 

för företaget. Om företaget släpper album som de vet inte kommer ha samma livslängd 

som den klassiska musiken förklarar Aldegren att dessa skrivs av på fem år. Han menar 

att nu för tiden är det få artister som blir så pass etablerade att man kan räkna med 

samma efterfrågan om 20 år. Aldegren påstår att vid ett albumsläpp av en större 

etablerad artist med stor hitpotential så kan man nästan alltid vara säker på att albumet 

kommer att nå högsta placering på försäljningslistor. Det man inte kan veta är dock hur 

länge placeringen varar, om det handlar om en dag, en vecka eller en månad. För att 

kunna avgöra om ett album har generat vinst kan man använda sig av break-even-

kalkyler. Har ett albumsläpp inte tjänat in kostnaden för albumet i fråga inom en månad 

är det en förlustaffär. I vissa fall kan det då vara bättre att ta det som en kostnad direkt 

än att balansföra det (Aldegren, 2012). 

         Gällande om det är till för- eller nackdel att ta upp höga värden på tillgångssidan i 

sin balansräkning menar Aldegren att det är beroende på vilken situation företaget 

befinner sig i. Om man är medveten om att man har ett förskott som man vet kommer 

bli en förlustaffär när avskrivningen väl är klar och man befinner sig i ett dåligt 

räkenskapsår, då kan det vara lika bra att skriva av den tillgången som ändå kommer 

generera förlust om några år direkt. På så sätt undviker man att behöva gå med förlust 

under ett år som egentligen går med vinst (Aldegren, 2012). 
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När vi talar om värderingen av musikrättigheter tar Aldegren återigen upp London 

Philharmonic Orchestra som exempel. Den inspelning X5 Group AB gjorde av 

symfoniorkestern kostade företaget 3 miljoner kronor och har hittills genererat 15 

miljoner kronor i intäkter. När Aldegren försöker sätta ett värde på tillgången av 

musikrättigheterna till denna inspelning uppskattar han att värdet snarare ligger runt 30 

miljoner kronor i dagsläget. Han påstår att det är allmänt känt inom branschen att 

musikrättigheter är undervärderade i balansräkningen, att det anskaffningsvärde som 

balansförs aldrig kan motsvara ett verkligt värde. 

 

”Det [värdet på immateriella tillgångar i balansräkningen i relation till dess verkliga 

värde] är jättelångt ifrån. […] Musikrättigheter brukar man säga på branschspråk att 

det är undervärderat.” 

- Aldegren, 2012 

 

Om Aldegren skulle uppskatta ett värde på X5 Group AB, baserat på vad 

musikrättigheterna i företaget skulle kunna vara värda om det fanns ett verkligt värde, 

så skulle bolaget vara värt närmre 200 miljoner kronor (Aldegren, 2012). Detta är 

anmärkningsvärt med tanke på att företagets samtliga redovisade tillgångar i dag inte 

ens är värda 40 miljoner kronor (X5 ÅR 2011, 2012).  

 

5.3 EMI Music Sweden AB 
Intervju med Samuel Arvidsson, A&R-chef på EMI Music Sweden AB. 

 

EMI Music Sweden AB har under rubriken immateriella tillgångar posten Varumärken 

eller liknande poster i sin årsredovisning för 2011. Det redovisade värdet vid periodens 

slut på posten är 0 kronor eftersom man redan skrivit av de 4,3 miljoner kronorna som 

var det ackumulerade anskaffningsvärdet. I årsredovisningen framgår det inte vad som 

ingår i Varumärken eller andra liknande poster (EMI Music Sweden AB Årsredovisning 

2011, 2012). Arvidsson, som sitter i EMI Music Sweden AB:s ledningsgrupp, vet inte 

heller vad som ingår i posten. Arvidsson känner tillit till att företagets 

ekonomiansvarige och andra inom företaget hanterar redovisningen av immateriella 

tillgångar på ett tillfredsställande sätt. Trots att Arvidsson inte vet vilka kostnader som 

aktiveras som immateriella tillgångar säger han att inspelningar och dylikt vanligtvis 
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aktiveras och skrivs av på ett år. Han säger att förskottsutbetalningar till artister 

aktiveras när förskottssumman kan anses vara någorlunda realistisk (Arvidsson, 2012). I 

EMI Music Sweden AB:s årsredovisning för 2011 (2012) kan man läsa att immateriella 

tillgångar skrivs av på tio år. Arvidsson berättar att: 

 

"En del [musikbolag] lägger till och med in marknadsföringen utav artister på 

balansräkningen som en tillgång och skriver av den över hela projektets gång. Det 

här påverkar värderingen av bolaget vid ett uppköp och det är viktigt att man känner 

till att för att kunna avgöra värdet på bolaget vid ett visst datum"  

 – Arvidsson, 2012 

 

Genom resonemanget är det underförstått att Arvidsson inte tror att EMI Music Sweden 

AB aktiverar exempelvis marknadsföringskostnader och andra projektrelaterade 

utgifter. Vad Arvidsson menar skiljer inspelningskostnader från exempelvis 

marknadsföringskostnader är oklart. Genom den förförståelse för upphovsrättslagen 

som vi har, tolkar vi det dock som att han är av uppfattningen att 

inspelningskostnaderna till skillnad från marknadsföringskostnaderna är direkt kopplade 

till den specifika tillgången. Detta eftersom inspelningskostnaden, enligt Stannow & 

Hillerström (2010), är den kostnad som juridiskt sett gör att ett musikbolag äger 

rättigheterna till det inspelade verket.  

 Det finns genomgående en underton i Arvidssons resonemang att de fyra största 

skivbolagen; Sony Music Entertainment, Warner Music, Universal Music Group och 

EMI Music Sweden AB till strukturen är såpass lika varandra att de bör kunna jämföras 

utifrån årsredovisningarna. Arvidsson (2012) säger dock att så inte är fallet eftersom de 

fyra bolagen har fyra skilda policys för såväl avskrivningar som valet av vilka tillgångar 

som ska aktiveras. Detta innebär alltså att trots att företagens verksamheter är lika 

varandra är det svårt för en utomstående att genom årsredovisningen jämföra dem. 

Däremot tror han inte att det skulle vara svårt för honom själv att förstå konkurrenternas 

redovisningsmässiga brister eftersom han byggt upp en såpass stor kunskap om 

branschen. Arvidsson tror att det kan vara betydligt krångligare att förstå värdet av ett 

musikbolag för den som saknar branschkunskap just eftersom alla företag har sina egna 

policys (Arvidsson, 2012).  

     Det är tydligt att Arvidsson ser jämförbarheten musikbolagen emellan som en av 

de största nackdelarna med olika värderingsmodeller. Han ser dock att problemet yttrar 
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sig främst när ett bolag ska köpa upp ett annat. På det här spåret fortsätter han när han 

pratar om att han upplever att det finns utrymme i lagen och i redovisningsnormerna för 

att anpassa företags värde utifrån olika situationer (Arvidsson, 2012).  

Arvidsson betonar att det finns en risk med för högt värderade aktiverade 

immateriella tillgångar. Det finns enligt honom fall där musikbolag har aktiverat 

anskaffningsvärdet, i det här fallet en förskottsbetalning, på motsvarande 500 miljoner 

kronor där det verkliga värdet visat sig vara knappt en bråkdel (Arvidsson, 2012).  

 

Det må finnas olika metoder för värdering och avskrivning av immateriella tillgångar 

men Arvidsson upplever ändå inte att det är lagen eller normerna det är fel på. Han 

konstaterar att olika bolag har olika metoder men att de som behöver förstå dem också 

gör det. Han menar att de flesta som bryr sig om EMI Music Sweden AB:s ställningar 

fokuserar på resultaträkningen, närmare bestämt hur stor vinsten eller förlusten varit 

samt hur stor omsättningen varit. Han menar också att artiststallet, personalen och 

katalogen (den musik bolaget äger eller innehar rättigheter till), intjäningsförmåga och 

kassaflöde också är viktiga aspekter vid bedömningen av musikbolag (Arvidsson, 

2012). Trots att han inte ser det som ett problem upplever vi det tydligt att Arvidsson 

genom det här resonemanget inte anser att balansräkningen ger en tydlig bild av ett 

musikbolags värde. 

 

5.4 Adrian Recordings 

Intervju med Magnus Bjerkert, företagsledare på Adrian Recordings. 

De avtal Adrian Recordings ingår med artister skiljer sig från traditionella artistavtal 

och licensavtal genom att bolaget och artisten äger varje master gemensamt. Bjerkert 

menar att de sällan funderar i termer kring vem som äger mastern utan att de arbetar i 

samförstånd med artisten (Bjerkert, 2012).  

 Vid utgivning av musik är det Adrian Recordings, och inte artisten, som tar den 

ekonomiska risken. När Adrian Recordings kostnader för inspelning och lansering är 

täckta delar bolaget och artisten lika på intäkterna (Bjerkert, 2012).  

    Adrian Recordings bokföring och redovisning sköts inte av Bjerkert själv. Bjerkert 

berättar att han vill fokusera på det han brinner för, vilket inte är de 
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redovisningsmässiga delarna. Dessa delar av verksamheten har han lämnat över till en 

extern redovisningsfirma som hjälper honom med bokföring, redovisning, bokslut och 

deklaration. Detta för att han själv ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Bjerkert 

blir tveksam när vi frågar honom huruvida de aktiverar artisterna och musikrättigheterna 

i balansräkningen eller inte (Bjerkert, 2012).  

 

”Jag litar till fullo på vad de [redovisningsbyrån] gör. Men sen har vi väldigt ofta 

diskussioner om ekonomi, hur jag gör med saker och ting. Det är ju som en 

medarbetare.” 

      - Bjerkert, 2012 

 

Bjerkert har alltså förtroende för att det företag som sköter de ekonomiska uppgifterna 

åt Adrian Recordings sköter sitt jobb. Han funderar därför inte särskilt mycket kring om 

artisterna och musikrättigheter syns i balansräkningen (Bjerkert, 2012).  

 

Då Adrian Recordings är en enskild firma är inte dess bokslut publicerat och därmed 

inte tillgängligt för oss.  

 

 

 

  



     
 

46 

 

6. Analys 

Analysen berör aktivering, värdering, rättvisande bild kontra försiktighetsprincipen, 

nytta och kostnad, jämförbarhet, validitet samt för en diskussion om betydelsen av 

musikbolagens balansräkning för användarna. Det här är områden vi utifrån empiri, 

referensram och tidigare forskning har funnit relevanta för att besvara vår 

frågeställning. 

 

6.1 Förutsättningar för aktivering 

Angående huruvida musikrättigheter och artistvarumärken bör räknas som immateriella 

tillgångar menade Johansson att det inte var någon tvekan om. Musikrättigheter och 

artistvarumärken är, enligt honom, immateriella tillgångar. Detta uttalande ställer vi oss 

medhållande till då de båda tillgångarna uppfyller alla krav och kriterier som finns för 

att klassas som just immateriella.  

 

Framtida ekonomiska fördelar och kontroll 

Kravet angående framtida ekonomiska fördelar och kontroll förklaras enligt IAS 38 

(2012) som att den immateriella tillgången ska generera ekonomiska fördelar vilka ska 

tillfalla företaget och att företaget ska ha kontroll över hur tillgången används. Detta 

anser vi att musikrättigheter och artistvarumärken uppfyller. Musikrättigheter och 

artistvarumärken är, i vår mening, de tillgångar som huvudsakligen genererar intäkter 

till ett musikbolag. Utan dessa tillgångar hade det inte gått att bedriva sådan verksamhet 

som musikbolagen gör. Kontroll anser vi att man uppfyller då man ingår de så kallade 

artistavtalen som reglerar vilka som har rätten att använda tillgångarna och hur de får 

användas. Genom artistavtalen kan musikbolagen kontrollera att andra intressenter inte 

kan använda tillgången till samma ändamål som musikbolaget avser göra.    

  

Identifierbarhet 

Ytterligare ett kriterium som ska uppfyllas är, enligt IAS 38 (2012), identifierbarhet. 

För att uppfylla identifierbarhet menar Smith (2011) att tillgången ska vara avskiljbar 

och att den ska ha uppkommit ur avtalsenliga eller juridiska rättigheter. Vår åsikt är att 

musikrättigheter och artistvarumärken är avskiljbara från övriga delar av företaget, 

vilket även Marton et al (2010) stödjer då de menar på att en upphovsrätt är avskiljbar 



     
 

47 

 

då den kan överlåtas eller licensieras till annan part. Även kravet att tillgången ska ha 

uppkommit genom avtalsenliga eller juridiska rättigheter tycker vi stämmer i och med 

de artistavtal som skrivs.  

 Ovanstående är som sagt de kriterier som en tillgång ska uppfylla för att klassas 

som immateriell och vi anser att det inte råder någon större tvekan om att 

musikrättigheter och artistvarumärken bör räknas som immateriella tillgångar hos alla 

musikbolag. Dock så krävs det, enligt Smith (2011) att ytterligare kriterier uppfylls för 

att den immateriella tillgången ska få aktiveras i balansräkningen. Detta tycker vi är 

intressant då stort fokus från vår sida har legat i att resonera kring varför eller varför 

inte musikbolag aktiverar sina immateriella tillgångar i balansräkningen.  

 

Aktivering av artistvarumärken och musikrättigheter 

Smith (2011) förklarar att en immateriell tillgång får aktiveras endast om de förväntade 

ekonomiska fördelar som tillgången genererar tillfaller företaget samt om 

anskaffningsvärdet på tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vi tycker att 

musikrättigheter och artistvarumärken som immateriella tillgångar uppfyller det som 

krävs för att aktiveras. Som vi nämnde tidigare så kommer de intäkter som tillgångarna 

genererar att tillfalla företaget eftersom detta regleras i artistavtalet. Vi upplever att även 

de immateriella tillgångar som vi har i åtanke har ett tillförlitligt anskaffningsvärde 

oavsett om de uppstått ur separat förvärv, rörelseförvärv eller är internt upparbetade. Att 

det är svårare att beräkna anskaffningsvärdet på en internt upparbetad tillgång jämfört 

med en separat förvärvad tillgång är vi medvetna om men vi tycker ändå att det är 

möjligt i alla kategorier. I vår mening så är det de olika typer av förskott som 

musikbolag betalar för musikrättigheter och artistvarumärken som bör räknas som 

anskaffningsvärdet, vilket även Aldegren påtalar.  

 Det vi finner intressant är varför det är så många musikbolag som väljer att inte 

aktivera sina immateriella tillgångar även om de uppfyller kriterierna som krävs för 

detta. Som Johansson uttryckte det så tror vi också att en avgörande anledning kan vara 

värderingen av immateriella tillgångar. Värdering kommer vi gå in djupare på längre 

fram men här berörs en del av området.  

 Immateriella tillgångar värderas enligt anskaffningsvärdemetoden eller 

omvärderingsmetoden (Smith, 2011). De musikbolag som aktiverar och värderar sina 

immateriella tillgångar verkar göra det enligt anskaffningsvärdemetoden och använder 
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då det förskott som vi talat om som anskaffningsvärde. Att aktivera sina 

musikrättigheter och artistvarumärken enligt anskaffningsvärdemetoden bör inte vara 

särskilt svårt, det problematiska ligger i att detta anskaffningsvärde är långt ifrån 

tillgångens verkliga värde och därmed riskerar att bli missvisande. I och med att det inte 

finns något verkligt värde så tror vi att det kan vara svårt att sätta ett anskaffningsvärde 

som är rättvisande för företaget. Detta eftersom att flera företag förmodligen skulle 

värdera på olika sätt och värdet är därför inte jämförbart hur eller hur. För att kunna 

värdera enligt omvärderingsmetoden krävs det att det finns en aktiv marknad för 

tillgången (Smith, 2011). Det kan tyckas synd att musikrättigheter och artistvarumärken 

inte kan uppnå en aktiv marknad eftersom tillgänglig prisinformation är svårt att 

uppfylla. Visserligen finns verifikationer att tillgå gällande anskaffningsvärdet för att 

tillgångarna ska uppnå verifierbarhet, men vad detta anskaffningsvärde grundar sig i 

finns inga bestämmelser för. Det är någonting som förhandlas fram mellan båda parter 

gång på gång. Det finns inga tydliga metoder för prissättning och värdering av sådana 

tillgångar som musikrättigheter och artistvarumärken.  

 

6.2 Värderingsproblematik 

Johansson menar att ett av de största problemen med immateriella tillgångar är själva 

värderingen, detta trots att han anser att regelverken för själva aktiveringen är tydliga. 

 För oss hänger de båda problemen ihop, kanske mer än vad Johansson ger uttryck för. 

Våra övriga informanter håller med om att det är svårt att få balansräkningen att visa 

värdet av alla de artister och musikrättigheter som är knutna till bolaget. Därför följer nu 

en diskussion om värderingsproblematiken kring musikrättigheter och artistvarumärken 

som immateriella tillgångar. 

 Det är enligt oss problematiskt att lagen och normgivare säger att tillgången får 

aktiveras om anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt när man i själva 

verket inte kommit överens om en standard för hur det ska gå till att beräkna det. Hur 

beräknar ett företag sina immateriella tillgångar på ett tillförlitligt sätt? Detta kan vi 

koppla till Smiths (2011) diskussion om att företag i större grad efterföljer de regelverk 

och normer som anses legitima. En regel som saknar legitimitet får sällan efterföljare. 

Det kan lätt bli för krångligt att aktivera och värdera en immateriell tillgång och därför 

låter man bli eftersom det alltjämt är frivilligt. Å andra sidan kan det även finnas 
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fördelar i att låta varje företag själva avgöra hur de ska värdera sina immateriella 

tillgångar. Detta eftersom de själva förväntas känna till värdet av sitt företags tillgångar 

och således kunna beräkna det på ett mer tillförlitligt sätt än vad allmängiltiga 

standarder skulle kunna göra. 

 

En branschspecifik värderingsstandard 

Som en kompromiss mellan allmänna värderingsstandarder och att varje bolag själv 

avgör hur de immateriella tillgångarna ska värderas hade vi gärna sett att det finns en 

branschspecifik värderingsstandard för musikbranschföretag och angränsande bolag. En 

standard som således liknar ISO 10668, Monetary Brand Valuation, men är anpassad 

för företag som exempelvis arbetar med artistvarumärken, musikrättigheter, 

filmrättigheter, skådespelare, fotomodeller, fotografirättigheter etcetera. Detta anser vi 

ligger i linje med vad Hoegh-Krohn & Knivsflå (2000) säger, att en ökad försiktighet 

inte behövs utan snarare verktyg för att underlätta värderingen. 

 Vi tror att ISO 10668 är ett steg i rätt riktning och på sikt skulle kunna ha stor 

betydelse för musikbolags värde. En aktivering efter varumärkenas värden enligt 

riktlinjerna i ISO 10668 kan numera anses mer rättvisande särskilt eftersom merparten 

av alla musikbolag går från att vara klassiska skivbolag till att vara just musikbolag och 

få en del av en artists samtliga intäkter genom 360-klausuler i avtalen. Genom den 

förändringen blir musikbolagens roll mer varumärkesbyggande då det primära målet 

inte längre behöver vara att sälja flest skivor. Istället kan musikbolagets mål vara att 

bygga ett starkt varumärke för artister genom att exempelvis odla myten om Sveriges 

bästa liveband eller popstjärnan som säljer egendesignade kläder när hon inte står på 

scen. De behöver alltså inte oroa sig för att en specifik produkt inte ska sälja så länge 

artisten ger avkastning inom något annat område. 

 Den här utvecklingen anser vi gör det ännu viktigare att artistvarumärken, och inte 

bara en del av musikrättigheterna, faktiskt syns i musikbolagens balansräkningar. Vi är 

nyfikna på att i framtiden se musikbolag tillämpa ISO 10668 trots att vi inte vet om det 

över huvud taget kommer att ske. Det tror vi skulle förenkla värderingen av 

artistvarumärken för så väl små som stora bolag och således visa dessa företag i ett mer 

rättvisande ljus. Trots att både Johansson och Bjerkert vittnar om att det finns andra 

fokus än de redovisningsmässiga i små företag bör den rättvisande bilden alltid värnas 

vilket vi kommer att diskutera mer nedan. 
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Värdering i små företag  

Om små företag, som Adrian Recordings, ska beräkna sina artisters framtida 

intäktsgenereringsförmågor uppstår av naturliga skäl problem. Deras verksamhet har 

mindre omfattning än de stora bolagens. Detta innebär att en missbedömning av en 

artist kan få större konsekvenser än hos de större musikbolagen eftersom varje artist 

utgör en större andel av helheten i det lilla bolaget. Dessutom har de större 

musikbolagen, som Johansson säger, troligtvis möjlighet att genom sin historik visa hur 

många procent av alla artister som blir kassakor. En annan aspekt av de små bolagen är 

att de ofta, likt Johansson säger, är beroende av nyckelpersoner. Det innebär att 

företaget blir mer sårbart vid unika händelser.  

 De stora bolagens historik och statistik måste ses som mer trovärdig än de mindre 

bolagens. Därigenom blir det, i vår mening, trots allt svårt för de små bolagen att 

aktivera sina artistvarumärken och musikrättigheter eftersom den framtida värderingen 

är svår att göra.  

 En standard som är lätt att tillämpa, då de mindre bolagens fokus uppenbarligen 

ofta ligger bortom redovisningsfrågor, och som dessutom är anpassad för alla storlekar 

av bolag tror vi dock hade kunnat öka aktivering av artistvarumärken och således främja 

den rättvisande bilden även i de små bolagen. Den måste naturligtvis vara noggrant 

utformad, främst så att den inte riskerar att strida mot försiktighetsprincipen. Det är där 

vi tror att den främsta utmaningen skulle ligga. 

 

Skillnader mellan olika värderingsmetoder 

De flesta av de immateriella tillgångarna hos X5 Group AB förvärvas genom att 

företaget betalar till ett annat företag. Antingen för att låna eller överta den exklusiva 

rätten till förfogande av vissa musikrättigheter. I de fallen uppstår inga 

värderingsproblem för X5 Group AB eftersom man har ett anskaffningsvärde. Hade 

man däremot varit börsnoterad och redovisat till verkligt värde skulle man troligtvis haft 

en betydligt krångligare värderingsprocess. Detta samtidigt som företagets värde hade 

kunnat öka markant genom att redovisa det verkliga värdet, exempelvis genom 

avkastningsvärdesmetoden. Att olika metoder ger olika värden kan tyckas självklart 

men är det rimligt att något som är värt så mycket som 200 miljoner kronor bara är 

aktiverat till 15 miljoner kronor som i X5 Group AB:s fall? Samtidigt förstår vi 

försiktigheten som Aldegren uttrycker att revisorerna vill tillämpa vid värdering av 
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immateriella tillgångar och tillika Johansson ger uttryck för gällande mindre bolag. Den 

på marknad vilken X5 Group AB verkar, alltså streaming och digital försäljning av 

musik, fanns knappt inte för 15 år sedan. Marknaden de verkar på är således fortfarande 

ny och förändras snabbt så trots att X5 Group AB är med och styr utvecklingen kan 

företagets verksamhet snabbt bli irrelevant. Därför kan den något restriktiva värderingen 

alltjämt ses som den bästa trots att den inte är rättvisande.  

 

Löpande omprövningar 

Här finns anledning att lyfta fram Hoegh-Krohns & Knivsflås (2000) resonemang om 

att omprövningar bör göras efterhand om de immateriella tillgångarna visar sig vara 

värda mer än vad anskaffningsvärdet antytt. Det tror vi skulle vara särskilt effektivt i 

företag som X5 Group AB eftersom de ofta har ett mycket högt förädlingsvärde på de 

licenser de köper och hyr. Löpande omprövningar skulle kunna bli omfattande för ett 

relativt litet företag som X5 Group AB men i gengäld skulle det kunna öka 

användbarheten av deras årsredovisningar.  

 Hoegh-Krohn & Knivsflå (2000) förslår att företag borde kunna kostnadsföra en 

immateriell tillgång till en början, men sedan ha möjlighet att aktivera den i 

balansräkningen vid ett senare tillfälle om den visar sig generara ekonomiska fördelar. 

Detta tycker vi skulle kunna utgöra en bra lösning för musikbolag. Vi har förstått att det 

är en svårighet att på förhand veta vilka låtar och album som kommer bli populära och 

sälja bra, och som därigenom kommer att generera ekonomiska intäkter. Av just denna 

anledning har musikbolagen svårt att avgöra om de bör kostnadsföra eller aktivera en 

viss immateriell tillgång. Om möjligheten då fanns att först kostnadsföra tillgången och 

sedan aktivera den så skulle det underlätta för musikbolagen då de kan aktivera en viss 

musikrättighet eller ett visst artistvarumärke först då de faktiskt vet om artisten de just 

lanserat kommer att generera ekonomiska fördelar eller inte. 

 Som framgår i avsnittet om artistvarumärken och musikrättigheter bygger 

musikbolagens ensamrätt till exploatering av inspelad musik på ett stöd i 

upphovsrättslagen. Att många människor genom illegal fildelning har brutit mot 

musikbolagens skydd de senaste 15 åren har knappast undgått någon. Detta har 

naturligtvis skapat turbulens i musikbolagen. Särskilt med tanke på att ingen vetat hur 

morgondagen kommer att se ut. Kommer musikförsäljning upphöra helt och hållet eller 

kommer alla att lyssna på musik via tjänster som Spotify? Ingen vet. Vad som helst kan 
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hända. Det här ser vi som en ytterligare anledning till försiktighet vid värdering av 

musikrättigheterna hos musikbolagen. Särskilt hos företag som liknar X5 Group AB och 

endast jobbar med musikrättigheter och inte alls med artistvarumärken. Därför tycker vi 

det är bra att de skriver av de flesta musikrättigheterna på fem år och inte längre tid. Här 

hade återigen den modell som Hoegh-Krohn & Knivsflå (2000) beskriver lämpat sig; att 

man värderar tillgången löpande allteftersom ny information tillkommer. 

 

 

6.3 Rättvisande bild kontra försiktighetsprincipen 

Två mycket viktiga delar inom redovisning är att den ska visa en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning samtidigt som man ska vara försiktig vid värdering av 

tillgångar och värdera sina skulder högre. Det är inte okänt att dessa två 

redovisningsprinciper lätt kommer i konflikt med varandra. Detta leder ibland till att 

företag tvingas prioritera den ena principen över den andra (Nilsson, 2011). Vår 

uppfattning kring den här konflikten är att man på de företag som våra informanter 

representerar prioriterar att redovisa i enlighet med försiktighetsprincipen. 

         Rättvisande bild innebär, som sagt, att redovisningen ska visa på en så rättvisande 

och verklig bild av företagets ekonomiska resultat och ställning som möjligt. Principen 

kräver alltså att företaget uppvisar sitt rätta värde (Nilsson, 2011). Bland våra 

informanter delar sig åsikten en aning om huruvida aktiveringen av immateriella 

tillgångar gynnar den rättvisande bilden eller inte. Johansson menar att mindre företag 

bör vara restriktiva med att ta upp sina immateriella tillgångar och att detta snarare 

gynnar deras rättvisande bild även om de då inte redovisar alla tillgångar. Arvidsson 

och Aldegren, som vi dock anser båda representerar större företag inom branschen, 

menar båda två att deras redovisningar inte alls visar det korrekta värdet på företaget. 

Alltså framgår inte det verkliga värdet. 

 

Rättvisande bild och verkligt värde 

Arvidsson och Aldegren säger också att de immateriella tillgångar som de väljer att 

aktivera i balansräkningen är baserade på anskaffningsvärdet. I tidningen Balans menar 

Andréasson (2012) att företag bör redovisa sina immateriella tillgångar efter verkligt 

värde för att deras redovisning ska uppvisa en rättvisande bild. Att redovisa sina 

immateriella tillgångar enligt verkligt värde är lättare för vissa typer av företag än vad 
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det är för musikbolag. Detta uttrycker Andréasson (2012) en förståelse för, då han 

menar att vissa företag har mer betydande praktiska svårigheter för att kunna redovisa 

sitt verkliga värde än andra. Till denna grupp anser vi musikbolag räknas eftersom det, 

som vi sagt innan, är svårt att hänvisa till en aktiv marknad. Så länge dessa praktiska 

svårigheter inte går att komma runt menar Andréasson (2012) att företagen kan redovisa 

sitt verkliga värde i tilläggsupplysningarna. Detta har vi, genom att undersöka 

musikbolagens årsredovisningar, konstaterat att de företag informanterna representerar 

inte gör. Det framgår inte vad deras verkliga värde skulle kunna vara. Andréasson 

(2012) menar även att de företag som upplever praktiska svårigheter rörande 

värderingar till verkligt värde ständigt och effektivt bör arbeta för att förbättra sina 

värderingsmöjligheter gällande detta. Den uppfattning vi fått utifrån vad våra 

informanter berättat är att det inte verkar vara en prioriterad fråga att förbättra den 

rättvisande bilden i redovisningen. Det framgår inte heller att de känner att de behöver 

förbättra sina värderingsmetoder med anledning att gynna den rättvisande bilden. 

Frågan är då hur dessa företag som är så väl medvetna om att deras musikrättigheter är 

undervärderade och därför långt ifrån uppvisar sitt verkliga värde kan finna sig i det. 

Förmodligen beror det på många anledningar; bland annat att de valt att prioritera 

försiktighetsprincipen i sin redovisning samt att de inte är angelägna att visa ett verkligt 

värde. 

 

Revisorns påverkan 

Som sagt så verkar försiktighetsprincipen vara mer tillämpad bland musikbolagen än 

vad rättvisande bild tycks vara. Här skulle det dock kunna resoneras kring om det är 

musikbolagen själva som känner att de vill vara försiktiga med sin värdering eller om 

det är en effekt som kommer utav revisorerna. Aldegren uttrycker att det främst verkar 

vara hos revisorerna som en försiktighet har blivit mer utbredd. Detta resonemang 

grundar han i att det under de senaste åren offentliggjorts en hel del revisorskandaler 

som man gärna vill undvika igen. Johansson, som här representerar revisoryrket, menar 

att man bör vara försiktig med värdering och aktivering av sina immateriella tillgångar 

och att man verkligen måste kunna motivera dem som tillgångar om man väljer att 

aktivera dem. 

         Ser man till musikbolagens balansräkning kan man också påstå att de anpassar sig 

till försiktighetsprincipen. Detta med anledning av att man endast redovisar sina 
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immateriella tillgångar till anskaffningsvärde, om man väljer att aktivera dem över 

huvud taget. Detta bör kunna anses vara att redovisa sina tillgångar försiktigt vilket 

försiktighetsprincipen förespråkar. Om musikbolagen redovisar sina skulder till ett 

högre värde än vad de egentligen är har vi ingen uppfattning om. 

         Ytterligare en tanke som uppkommit gällande varför de musikbolag vi undersökt 

valt att prioritera försiktighetsprincipen framför rättvisande bild är att det helt enkelt 

skulle kunna vara av praktiska skäl. För ett musikbolag är det onekligen lättare att 

aktivera sina immateriella tillgångar enligt anskaffningsvärde eller inte alls än vad det 

skulle vara att hela tiden jobba för att framställa en bra värderingsmetod för att kunna 

värdera till verkligt värde. Detta är en metod som fungerat länge och som ingen verkar 

ifrågasätta i någon större utsträckning, så varför börja redovisa ett verkligt värde om det 

fungerar bra som det är nu? Kanske är det så att detta ställningstagande också kan 

bestyrkas med en annan redovisningsprincip, nämligen nytta och kostnad. 

 

6.4 Nytta och kostnad med immateriella tillgångar 

För att viss information ska finnas med i redovisningen så krävs det att informationen i 

fråga ska kunna bidra med någon form av nytta för företaget. Anledningen till detta har 

att göra med att det är en ekonomisk aktivitet att framställa den information som finns 

med i redovisningen. Om information inte har så pass stor relevans att den kan bidra 

med ekonomiska intäkter som överstiger dess kostnad vid framställandet bör den inte 

tas med i redovisningen (Smith, 2011). Nyttan och kostnaden som uppstår vid en 

aktivering av immateriella tillgångar kom vi att fundera över då Aldegren uttryckte att 

användandet av årsredovisningar minskat. 

 

Skulle en ökad aktivering kosta mer än vad det skulle ge? 

Det Aldegren säger är att årsredovisningen i många fall känns som förlegad för deras 

företag. Det är inte många som läser redovisningen längre, i viss mån endast potentiella 

investerare, men det är sällan de fungerar som beslutsunderlag. Vi vet visserligen bara 

att det här är Aldegrens uppfattning gällande X5 Group AB, men om årsredovisningen 

knappt används i någon större utsträckning längre, är det då värt att lägga ner pengar 

och energi på att aktivera och värdera immateriella tillgångar? I det här fallet låter det 

som att det skulle vara en onödig utgift för företaget om det ändå inte bidrar med någon 

större nytta. 
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Aktivering löser inte företagens andra problem 

När vi pratade med Johansson menade han att det var svårt att säga några specifika 

fördelar med att aktivera sina immateriella tillgångar i balansräkningen. Han påstod att 

det kan ligga en viss nytta i att aktivera dessa tillgångar då man får en stark 

balansräkning vid en första anblick. Har man inte likviditeten finns det dock ingen 

anledning att göra så. Likviditeten, menar Johansson, löser man heller inte genom att 

aktivera alla sina tillgångar. Utifrån detta resonemang tolkar vi det som att det i det här 

fallet inte utgör någon nytta för företaget att aktivera sina tillgångar, såvida de inte har 

likviditeten för det vill säga. Om man dock har de förutsättningar som krävs för att 

aktivera de immateriella tillgångar som man besitter för att påvisa en stark 

balansräkning, är det ändå inte säkert att detta kommer generera en intäkt överstigande 

kostnaden för framställningen av informationen. Detta då årsredovisningen möjligtvis 

inte används vid beslutsfattande. 

 

Redovisning – ett onödigt ont? 

Vidare talar Johansson om att det i vissa företag endast ses som en nödvändighet att 

redovisa, liksom Bjerkert och Aldegren verkar antyda. Vi tror att det i dessa företag kan 

vara svårt att påvisa att det skulle finnas någon nytta i att aktivera sina immateriella 

tillgångar. Om man inte vill lägga ner mer tid och kapital än nödvändigt på sin 

redovisning ser man möjligtvis inte heller någon större nytta i balansräkning i det stora 

hela, än mindre de immateriella tillgångarna. 

         Banker tar inte någon vidare hänsyn till ett företags immateriella tillgångar vid 

ansökande om banklån, menar Johansson. Om man som företag med mestadels 

immateriella tillgångar inte kan använda dessa som underlag vid beslut om banklån kan 

det nog ses som oekonomiskt att utveckla värderingsmetoder för att kunna aktivera 

tillgångarna. Då finns det förmodligen andra saker som man hellre väljer att använda 

sitt kapital till.  

         Som vi ser det skulle nyttan med att aktivera immateriella tillgångar vara att det 

gynnar rättvisande bild. Främjar man inte den rättvisande bilden så blir balansräkningen 

nästan meningslös, allra helst då det gäller musikbolag. Detta grundar vi i att 

immateriella tillgångar utgör en så pass stor del utav tillgångarna för musikbolag. Det är 

grunden för att företaget över huvud taget ska kunna bedriva verksamhet. Å andra sidan 
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så innebär den kvalitativa egenskapen nytta och kostnad att nyttan ska generera ett 

ekonomiskt tillskott, vilket endast en rättvisande bild kanske inte gör. 

 

Åtgärder för ökad nytta av en rättvisande tillgångssida 

Kanske är det så att banker måste öppna upp sin syn gällande immateriella tillgångar då 

vissa företag, framförallt musikbolag, bara har immateriella tillgångar att visa upp. Vi 

får uppfattningen av att det finns en syn där immateriella tillgångar inte anses generera 

några avgörande intäkter tillfallande företaget. Så är det inte alla gånger. För ett 

musikbolag så innehar de immateriella tillgångarna, alltså musikrättigheter och 

artistvarumärken, de största intäktsförmågorna. 

         För att det ska ge någon nytta att aktivera immateriella tillgångar för företag så 

krävs det nog en övergripande bättre syn på vad dessa tillgångar kan bidra med, framför 

allt för musikbolag. De är som sagt avgörande för den här typen av verksamhet och vi 

anser att det därför borde utgöra mer nytta, än vad det gör i dag, att visa upp dessa 

tillgångar i balansräkningen. Främst gällande den rättvisande bilden, men även för att 

det är den viktigaste tillgången för musikbolag att visa upp. 

 Om det är som Aldegren påstår, att det snarare är prognoser som är avgörande för 

intressenter och beslut idag, så är det intressant att årsredovisningen ändå inte verkar ha 

någon större relevans. Detta grundar vi i prognosrelevans och återföringsrelevans. Man 

kan tycka att det vore tillräckligt relevant att vilja ta upp immateriella tillgångar i sin 

balansräkning eftersom detta kan anses ha prognosrelevans och borde bidra med nytta. 

Detta blir då information på vilken man bygger sina prognoser. 

Redovisningsinformationen borde också bidra med nytta då den har återföringsrelevans. 

Detta då det är denna typ av relevans som används för att kontrollera hur väl de 

prognoser man presenterat stämt. Vi tror att information med sådan relevans är av nytta 

för företaget då det är troligt att de som tagit del av prognoserna, som sagt, vill 

undersöka hur väl det stämde.    

 

6.5 Jämförbarhetsproblematik 

Enligt jämförbarhetsprincipen och den kvalitativa egenskapen jämförbarhet, framgår det 

att lika företag inom samma bransch ska värdera tillgångar och skulder av samma slag 

efter samma princip. Detta så att en jämförelse av redovisningarna företagen emellan 
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blir möjlig (Gröjer, 2011; Nilsson, 2011; Smith, 2011). Vi har sett att denna möjlighet 

inte finns bland musikbolagen. 

         Johansson menade att flertalet utav de företag han arbetar med har olika policys 

för hur man hanterar sina immateriella tillgångar. Detta förstår vi att även Arvidsson har 

sett prov på då han förklarar att de fyra stora musikbolag som finns i Sverige inte går att 

jämföra trots att de är väldigt lika i sin företagsstruktur. Även detta beror på att de har 

olika policys för hur de ska hantera sina immateriella tillgångar när det kommer till 

aktivering och avskrivning. 

         Arvidsson tycker att det är problematiskt att de fyra stora musikbolagen, enligt 

honom, räknar på olika sätt. Just att inte kunna jämföra de fyra musikbolagen anser 

Arvidsson är den största nackdelen med att det inte finns en gemensam 

redovisningspolicy för immateriella tillgångar. Det här ser vi att Johansson kan ställa sig 

medhållande till då han också menar att det är olyckligt om dessa fyra större företag 

som är så likvärdiga inte går att jämföra.  

Upplevelsen av den bristande jämförbarheten 

Arvidsson säger att det ändå inte är några problem för honom, som har god 

branschkunskap, att förstå redovisningen hos de fyra musikbolagen ändå, vilket 

förmodligen gör det möjligt för honom att jämföra företagen. För en utomstående är det 

desto svårare att förstå vart siffrorna kommer ifrån, menar Arvidsson. Detta är något vi 

reagerat på då vi tycker det bör gå att göra jämförelser även för någon från en annan 

bransch. Man borde inte kunna ta för givet att det är någon inom branschen som vill 

jämföra musikbolagen utan redovisningarna borde vara utformade så att även 

utomstående ska kunna göra en jämförelse om önskan finns. 

         Vi ställer oss dock frågan hur det kommer sig att dessa bolag, som är så lika, inte 

redovisar enligt samma princip när det gäller immateriella tillgångar. Detta är något de 

bör, enligt jämförbarhetsprincipen och jämförbarhet som kvalitativ egenskap. Vid en 

närmre granskning av innebörden gällande jämförbarhet så kan det tänkas att man 

förutsätter att det finns särskilda principer klara att följas. Som vi fått uttryckt från våra 

informanter så har som sagt de flesta företag olika policys för hur de hanterar 

immateriella tillgångar. Anledningen till detta tror vi är att de regelverk och normer som 

behandlar värdering och aktivering av immateriella tillgångar blir aningen diffusa då de 

ska appliceras på musikrättigheter och artistvarumärken. Det skulle helt enkelt kunna 
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vara så att det är dessa regelverk och normer som sätter käppar i hjulet för 

musikbolagen att kunna handla i enlighet med jämförbarhet.   

 

Jämförbarhetens grund 

Att problemet med jämförelse möjligtvis grundar sig i regler och normer tycker vi oss 

se prov på. Som Smith (2011) uttryckte det kan det finnas ett samband mellan hur väl 

företag efterföljer principen kring jämförbarhet och hur legitima man anser regelverken 

vara. Kanske kan det vara så att man inte anser de regler som underlättar för 

jämförbarhet vara särskilt legitima av den anledningen att de inte är särskilt lätta att 

förstå eller att applicera. Johansson uttrycker dock att han inte anser regelverken vara 

särskilt svåra att förstå och tolka. Samtidigt säger han att det är värderingen som är svår. 

En värdering som vi likväl anser vara reglerad utav lagar och normer och som gör det 

svårt för musikbolagen att redovisa efter en gemensam policy. Dock så tror även 

Arvidsson att reglerna och normerna inte har något att göra med bristen på 

jämförbarhet. Han tror att de som jobbar med den här typen av uppgift på bolaget kan 

sin sak och förstår reglerna och normerna. 

         Johansson menar att det också kan vara okunskap kring redovisning i allmänhet 

som är en utav orsakerna till att det inte finns någon gemensam policy. Detta torde dock 

framför allt ges i uttryck i mindre företag som drivs utav sitt entreprenörskap och av att 

verkliggöra sin affärsidé snarare än att engagera sig för redovisningen i större 

utsträckning. Här finns det inget brinnande intresse av att sätta sig in i redovisningen 

mer än vad som är nödvändigt och grundläggande. Detta anser vi Bjerkert vara ett 

tydligt exempel på eftersom han uttrycker en sådan här känsla. 

 

6.6 Validitet 

Aldegren menar att årsredovisningen bidrar med validitet och därigenom trygghet till 

intressenter. Detta då den är reglerad med omfattande lagar och normer. Vi ställer oss 

dock frågande till detta då vi undrar om en årsredovisning med felvärderade tillgångar 

eller icke aktiverade tillgångar kan anses bidra med validitet. Vi vill inte ställa oss emot 

att årsredovisningen inte skulle bidra med validitet till de övriga områden som tas upp, 

det vi funderar kring är endast de immateriella tillgångarna. 

         Som Smith (2011) beskriver så ska redovisningen på ett verkligt sätt spegla den 

ekonomiska verkligheten för att uppfylla kravet gällande validitet. Så länge som 
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immateriella tillgångar inte kan redovisas på ett korrekt sätt för musikbolagen så tror vi 

att det är svårt för företagen att verkligen återspegla hur den ekonomiska verkligheten 

ser ut, vilket i sin tur gör validiteten lidande. 

 

Bristande validitet? 

Smith (2011) beskriver även att företag skall uppfylla kravet för neutralitet för att kunna 

erhålla validitet. Företag som på något sätt förskönar sin redovisning genom att 

exempelvis ha en längre eller kortare avskrivningsperiod på en tillgång för att på något 

sätt påverka resultatet kan inte uppnå validitet. Genom granskning av de intervjuer vi 

genomfört har vi kunnat se tendenser till att musikbolagen inte riktigt kan anses 

uppfylla kravet för neutralitet. Aldegren uttrycker att de, med revisorns godkännande, 

ibland avgör hur en avskrivning ska gå till utefter vad de vill att resultatet ska bli. Vi vill 

dock tydliggöra ytterligare att detta sker inom rimliga gränser som inte bryter mot några 

lagar eller normer och som godkänts av revisor. Det vi vill resonera kring är det faktum 

att musikbolag upplever det finnas en flexibilitet i regelverket gällande hur de kan 

hantera sina immateriella tillgångar utan att de är oärliga eller olagliga, vilket även 

Arvidsson menar. Vi anser än dock att detta påverkar musikbolagens möjlighet att 

uppnå validitet i sina redovisningar. 

         Även om inte validiteten främjas av ett sådant handlande som nyss beskrivits så 

reserverar vi oss för att det kan finnas andra anledningar och orsaker till att man 

planerar sina avskrivningar inom rimliga gränser. Det är möjligt att man snarare anser 

att det gynnar andra redovisningsprinciper eller kvalitativa egenskaper som man 

värderar högre och därför prioriterar att följa. 

         För att uppnå validitet beskriver Smith (2011) att redovisningen ska bidra med 

fullständighet genom att alla väsentliga ekonomiska händelser och tillstånd redovisas. 

Problematiken avser vad som då anses vara väsentligt. Vår åsikt är att för musikbolag är 

immateriella tillgångar i form av musikrättigheter och artistvarumärken i allra högsta 

grad väsentligt. Som vi redan nämnt grundar sig detta i att det är dessa tillgångar som är 

avgörande för verksamheten i denna företagstyp. Ett musikbolag som inte redovisar sina 

immateriella tillgångar bör därför kanske inte kunna uppnå fullständig validitet.   
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6.7 Betydelsen för användarna 
 

Smith (2011) förklarar att det finns ett antal olika användare av den externa 

redovisningen, alltså de finansiella rapporter där bland annat balansräkningen ingår. Det 

kan finnas exempelvis ägare eller långivare som ska kunna bilda sig en uppfattning av 

företagets ekonomiska situation. Smith (2011)  menar att informationen ska fungera 

som beslutsunderlag för dessa användare, men vi ställer oss frågande till på vilket sätt 

redovisningen uppfyller detta syfte i musikbolagen och för användare av deras 

finansiella rapporter. På vilket sätt används balansräkningen i musikbolagen och vilken 

betydelse har det att visa upp immateriella tillgångar ur en användningssynpunkt. Har 

det en påverkan i beslutsfattandet, och för vem i så fall? 

 Aldegren menar att för X5 Group AB har årsredovisningen väldigt liten 

värderelevans när han ska presentera företaget för olika intressenter, den är helt enkelt 

inte tillräckligt användbar som beslutsunderlag. Därför blir det heller inte en avgörande 

faktor att visa upp en stor andel immateriella tillgångar. Här kan vi dra en parallell till 

det Hoegh-Krohn & Knivsflå (2000) menar med att värderelevansen av de finansiella 

rapporterna har minskat till följd av att samhället går mot en mer tjänste- och 

kunskapsbaserad marknad. I bolag vars värde består av många immateriella tillgångar, 

som i X5 Group AB, spelar de finansiella rapporterna en väldigt liten roll som 

informationsbärare. Aldegren uttrycker det som att årsredovisningen upplevs mer som 

ett måste än som ett användbart medel. 

 

Intressenter förväntas ha förkunskaper 

Arvidsson nämner att det är viktigt att ha kunskaper om musikbranschen för att kunna 

göra en värdering av företaget. Detta ställer alltså förkunskapskrav på användarna av 

musikbolagens ekonomiska redovisning. Vi kan se en viss problematik kring detta då 

musikbranschen har en relativt liten yrkeskrets i förhållande till många andra branscher. 

Vi tror helt enkelt att en del av de potentiella användarna inte besitter den kunskap om 

musikbolagens verksamhet som kanske krävs för att göra rimliga bedömningar. En 

användare som redan är insatt i branschen kan läsa mellan raderna i balansräkningen. 

Arvidsson kan med sin erfarenhet göra trovärdiga bedömningar av ett bolag i 

musikbranschen, men för användare som helt saknar erfarenhet blir detta svårare.  

Lågt belåningsvärde 
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Långivare såsom banker och andra kreditinstitut är en användare som tar värdet på 

tillgångarna i balansräkningen i beaktning när de ska bevilja lån till ett företag, för dessa 

är det viktigt att företagen har en betryggande återbetalningsförmåga (Smith, 2011). 

Johansson förklarar att belåningsvärdet på en immateriell tillgång är betydligt lägre än 

belåningsvärdet av en materiell tillgång (Johansson, 2012). Johanssons uppfattning 

anser vi stöds av Nilsson Wingerup & Holms (2010) studie kring bankers inställning till 

immateriella tillgångar. I studien ansåg bankerna att immateriella tillgångar inte var 

särskilt kreditvänliga, dels på grund av värderingssvårigheten men även på grund av att 

en immateriell tillgång sällan kan ställas som en säkerhet till banken i likhet med en 

materiell tillgång. Istället studerar bankerna företagets intjäningsförmåga och därav 

återbetalningsförmåga, men även företagets entreprenöriella förmåga är en viktig 

parameter (Nilsson Wingerup & Holm, 2010).  På grund av den bristfälliga 

informationen i balansräkningen så måste musikbolag använda sig av andra parametrar 

för att signalera företagets värde till banker och andra utomstående användare, och 

framförallt till de användare som saknar branschinsikt. Arvidsson nämner under 

intervjun att bland annat artiststallet, kassaflödet och även personal är viktiga aspekter. 

Aldegren menar att det är vid olika företagspresentationer och möten med kunder och 

andra samarbetspartners som han har möjlighet att lyfta fram företagets möjligheter. 

 Är då de finansiella rapporterna som den externa redovisningen består av ett 

otillräckligt beslutsunderlag för musikbolagens intressenter och därmed inte användbar? 

Med bakgrund av vår undersökning så ser vi tydliga tendenser till att den externa 

redovisningen i de musikbolag vi har undersökt inte ger användarna tillräckligt med 

beslutsunderlag utan behöver i stor utsträckning kompletteras på olika sätt. Samtidigt 

verkar det enskilda musikbolaget inte själva uppfatta frågan som ett stort problem, man 

har snarare accepterat att det är som det är.  
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7. Slutsats och avslutande reflektioner 

 

I detta kapitel diskuterar vi utifrån vår grundfråga och frågeställning de slutsatser som 

studien kommit fram till med bakgrund i analysen.  

 

Vi vill inledningsvis fastslå att vi utifrån den här studien gärna skulle se att värdet på 

musikbolagens artiststall samt musikrättigheter konsekvent ska synas i deras 

balansräkning. Dessa tillgångar är kärnan i musikbolagens verksamhet och när det 

faktiskt finns möjlighet att aktivera dem, bör detta göras. Därmed är det inte sagt att vi 

menar att resultatet av vår empiri visar en bransch med problem. Vi tror snarare att 

förbättrad redovisning av företagens kärnverksamhet hade gett positiva effekter och fler 

möjligheter. Framför allt tror vi att det hade gett företagens balansräkning ökad 

relevans, framför allt externt för användarna. Vår grundfråga utgick från att ta reda på 

vad som upplevs vara för- och nackdelar med att musikbolag aktiverar artistvarumärken 

och musikrättigheter som immateriella tillgångar i företagens balansräkning därför 

redogör vi nedan de för- och nackdelar som vi har identifierat i vår studie. Vi kommer 

också föra ett resonemang kring vår frågeställning samt avslutningsvis presentera ett 

förslag på en förbättring av redovisningen. 

 

7.1 Nackdelar med aktivering 

Den främsta nackdelen med aktivering av musikrättigheter och artistvarumärken blir, i 

vår mening, inte helt oväntat att tydliga riktlinjer för värderingen saknas vilket medför 

att jämförbarhetsprincipen och den rättvisande bilden utmanas. Vår undersökning visar 

att de immateriella tillgångarnas egentliga värde sällan syns i balansräkningen men att 

de representanter för musikbolag vi har intervjuat inte upplever detta som ett problem 

då de visar värdet på andra vis när det behövs. Vår studie visar även att det finns de som 

upplever balansräkningen som mindre användbar. Det är egentligen inte konstigt att den 

upplevs så med tanke på att musikbolag sällan redovisar artisters och rättigheters riktiga 

värde. Vi vet inte om inställningen till balansräkningen hade varit mer positiv om den 

visade ett verkligare värde, men vi ställer oss inte helt främmande till att det faktiskt kan 

vara så.  
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En annan nackdel som också knyter an till att balansräkningen ofta upplevs som oviktig 

är att det för många företagare, kanske särskilt hos de små, finns helt andra fokus än 

redovisningsfrågor. Även på de lite större företagen, som har särskilda 

ekonomiavdelningar, har våra informanter visat tecken på helt andra fokus vilket inte är 

konstigt. Det skulle helt enkelt kanske kosta mer än den nytta det skulle ge och ibland 

innebära fler risker än möjligheter att redovisa alla musikrättigheter och 

artistvarumärken. Härav kan vi inte fastslå att vi tycker att de musikbolag som inte 

redovisar immateriella tillgångar alls, eller de som i liten utsträckning redovisar dem, 

alltid bör göra det i större utsträckning. I alla fall inte under de förutsättningar som råder 

just nu.   

 

7.2 Fördelar med aktivering  
Inför varje bokslut inventerar många företag sina tillgångar för att bestämma dess värde. 

Lika självklart tycker vi att det borde vara för musikbolagen att årligen se över värdet av 

de artistavtal och musikrättigheter de ges möjlighet att förverkliga sin affärsidé genom. 

Detta tycker vi med grund i att främja musikbolagens redovisnings relevans internt och 

för användarna.  

 När vi beslutade oss för att studien skulle handla om aktivering av 

musikrättigheter och artistvarumärken som immateriella tillgångar visste vi inte något 

om musikbolagens syn på problemet. Vår föreställning var då att musikbolagen 

upplever den här problematiken som ett relativt stort redovisningsmässigt bekymmer 

som man ofta brottas med. Trots detta har vi försökt jobba så förutsättningslöst som 

möjligt och varit beredda på att vår föreställning inte alls stämmer. Allteftersom vi 

mötte människor som har insyn i de här frågorna på musikbolagen och revisionsbyrån, 

insåg vi att vår syn på problemet var aningen överdriven. Främst på grund av att de 

företag vars representanter vi talade med inte tycker att balansräkningen har särskilt stor 

betydelse.  

 Däremot hjälpte vår teoretiska föreställning om problemet oss att ifrågasätta det 

som för musikbolagen är det självklara, det invanda eller det undermedvetna. Lite som 

om vår roll blev som en bro mellan läroböcker och fältet. Utifrån det har vi kunnat se 

möjligheter till potentiella åtgärder för en mer rättvisande redovisning som vi också tror 

kan leda till en mer användbar redovisning.  
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Trots denna förklaring om varför balansräkningens tillgångssida ska få ökad auktoritet 

vill vi avslutningsvis överblicka och understryka att den bara är en liten del i helheten. 

Resultaträkningen, skuldsidan och inte minst det egna kapitalet är nog så viktiga i 

bokslutet.  

7.3 Besvarande av frågeställning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi genom studien besvarat vårt syfte. Vi har 

lyft fram upplevda för- och nackdelar med aktivering av artistvarumärken och 

musikrättigheter. Vi har kunnat presentera representanter i svenska musikbolags syn på 

aktivering av immateriella tillgångar och konstaterat att problemet inte prioriteras 

särskilt högt. Vi har med stöd i referensram och tidigare forskning i relation till 

representanternas upplevelser kunnat lyfta fram relevanta problem i samband med 

aktivering. Det har varit svårt att identifiera hur aktivering av artister påverkar den 

externa redovisningens betydelse i praktiken men vi har kunnat spekulera, med stöd i 

forskningen, i att den skulle få en ökad betydelse om alla musikbolag skulle redovisa 

värdet av sina musikrättigheter och artistvarumärken. 

 

7.4 Förslag på lösning 

Efter vår diskussion om för- och nackdelar tillåter vi oss själva att vara utopiska. Då blir 

vår lösning, på all problematik den här uppsatsen presenterar, att det görs en ISO-

standard eller liknande som i detalj beskriver hur artistvarumärken ska värderas och en 

som beskriver hur musikrättigheter ska värderas. Musikbolag tillsammans med revisorer 

och inflytelserika organ skulle då utforma exempelvis kalkyler som beaktar parametrar 

som musikbolagens genomsnittliga lönsamhet per albumsläpp ur ett historiskt och ett 

samtida perspektiv, hur stor budget musikbolaget har för vederbörande artist, hur 

mycket artisten sålt tidigare. Trots detta får vi inte glömma det viktigaste av allt; att man 

aldrig vet hur framtiden kommer att se ut. Detta även om man kan tycka sig se 

tendenser eller genom historiska perspektiv kan skapa prognoser. Standarden bör därför 

bygga på den idé om kontinuerlig värdering som Hoegh-Krohn & Knivsflå (2000) 

presenterar. Genom den behandlar man inte framtiden i redovisningen förrän framtiden 

har blivit samtiden. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 

Intervjuformulär utformat för musikbolag 
 

Om informanten: 

Hur skulle du beskriva ditt yrke? 

Hur hamnade du på Musikbolaget? 

Hur ser din utbildning ut? 

Vilka är dina främsta erfarenheter? 

Vad sysslar Musikbolaget med enligt dig? 

 

Om immateriella tillgångar i Musikbolaget: 

Vilka immateriella tillgångar har Musikbolaget som är kopplade till artisterna?  

- Hur hanterar ni dessa idag?  

- Vilka immateriella tillgångar aktiverar ni och vilka kostnadsför ni, varför? 

- Vad omfattar posten i er balansräkning som ni kallar för 

"rättigheter"/”varumärken”? 

 

Hur och vilka fattar beslut om huruvida en artists varumärke och dess rättigheter ska 

aktiveras eller inte? 

- Påverkas er redovisning av moderbolaget? Hur? 

- Påverkas er redovisning av svenska regler och normer? Hur? 

 

Beskriv hur ni värderar musikrättigheter och/eller artistvarumärken?  

- Vilka för- och nackdelar ser ni med er metod?  

- Vilka aspekter beaktas när ni bedömer värdet? 

 

Är det här området (musikrättigheter & artistvarumärken), i relation till andra 

redovisningsfrågor, ett område som du reflekterar mycket över?  

- Diskuterar ni det inom företaget? 

- Hur resonerar du angående om ett artistvarumärke eller musikrättighet bör aktiveras 

som en tillgång i balansräkningen? 

 

Det finns onekligen stora och små artister samt mer och mindre värdefulla 

musikrättigheter. Är detta faktum något som enligt dig påverkar om en artist eller 

musikrättighet bör aktiveras? 

 

Hur uppfattar du att Sony skiljer sig från eller liknar andra musikbolag gällande 

redovisning av musikrättigheter och artistvarumärken? 

 

Hur uppfattar du de regelverk som finns för immateriella tillgångar, exempelvis RR 15? 

- Är de svåra att tillämpa eller tolka? Varför i så fall? 
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9.2 Bilaga 2 

 

Intervjuformulär redovisningsprofessioner 

Allmänt: 

Bakgrund, utbildning, erfarenhet, yrke 

Allmänt om tillgångar: 

Vad innebär det för ett företag att visa ett högt respektive lågt värde på tillgångssidan i 

balansräkningen? Finns det både för- och nackdelar? 

 

Immateriella tillgångar: 

Hur upplever du att företag resonerar kring att aktivera eller inte aktivera sina 

immateriella tillgångar?  

 

Hur uppfattar du tillämpbarheten av de regelverk som finns för immateriella tillgångar? 

Är dem svåra för företag att tillämpa eller tolka? Varför i så fall? Exempelvis RR 15, IAS 

38.  

 

Ser du fördelar med att företag skulle börja aktivera sina immateriella tillgångar i större 

utsträckning än vad de gör idag? 

 

Finns det konsekvenser om företaget inte gör det?  

 

Hur ser du på förhållandet mellan rättvisande bild och att företag inte tar upp sina 

immateriella tillgångar? Tycker du att det påverkar den rättvisande bilden, på vilket 

sätt? 

 

Musikrättigheter & Artistvarumärken: 

Har du som revisor stött på musikrättigheter eller andra liknande rättigheter? Hur tänker 

du kring redovisningen av dessa immateriella tillgångar? 

 

Hur tänker du kring redovisningen av varumärken såsom artistvarumärken? Är det 

något du har stött på? 

 

Skulle du beskriva din syn på aktivering av musikrättigheter och artistvarumärken som 

negativ eller positiv? Varför då? 


