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Förord 

 

 
Efter en termins hårt arbete med denna uppsats vill vi lyfta fram tack till några personer 
som betytt extra mycket under denna tid. Först och främst stort tack till de före-
tag/personer som deltog i våra studier och dem som givit oss motivation till att få fram ett 
intressant resultat. Dan Nilsson, speciellt, tack för dina snabba och intressanta svar, vi 
kommer fortsätta följa din blogg. Stort tack vill vi också skänka till Tobbe från Köping som 
gjort vår uppsats stunder betydligt lättsammare, vi bär med dina kommentarer livet ut. Sist 
men inte minst stor tack till Magnus Hult, utan dig hade det inte blivit några modeller.  
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Sammanfattning 

Bakgrund: Sedan Internets revolution har domännamn blivit en allt viktigare tillgång för 
företag. Författarna har identifierat två syften med att inneha domännamn, varumärksesyfte 
och spekulationssyfte. Företag som investerar i domännamn i spekulationssyfte köper do-
männamet för att sedan avyttra tillgången med vinst. Genomförd förstudie visar på att det 
kan uppstå problem när det kommer till klassificeringen av domännamn i spekulationssyfte. 
Idag finns det inget uttalande från BFN om hur domännamn skall redovisas eller klassifice-
ras.    

Syfte: Uppsatsens syfte är att svara på frågan hur företag som handlar med domännamn 
klassificerar domännamn samt undersöka interna orsaker och externa påtryckningar till var-
för klassificerar företagen som de gör. Den undersökningsfråga som författarna avser svara 
på lyder: Styr syftet med innehavet företag vid klassificeringen av domännamn? 
 

Teori: För att uppfylla uppsatsens syfte har författarna valt att använda sig av sekundärdata 
bestående av tidigare studier, information om domännamn, aktuell lagtext samt vetenskap-
liga teorier.  

Metod: För att komma fram till slutsats har författarna använt sig av en abduktivt ansats 
vilket innebär att resultatet beskrivs dels utifrån existerande teori och dels utifrån insamlad 
primärdata. Primärdata har samlats in via genomförd förstudie, en kvantitativ dokument-
studie samt kvalitativa intervjuer.  

Slutsats: Företag som handlar med domännamn har oftast inte domännamn i enbart spe-
kulationssyfte utan jobbar även med att utveckla domänerna. De företag som klassificerar 
sina domännamn gör det som immateriell tillgång även om syfte att avyttra dem. Faktorer 
som påverkar val av klassificering är främst den åsikt som kommer från ekonomiska rådgi-
vare och oklarheter i lagtext.  
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Abstract 

Background: Ever since the commersialisation of the Internet, domain names have be-
come an important asset to companies in todays society. The authors have identified two 
main purposes when possessing domain names, either in a brand- or trade-purpose. A 
company who invests in domain names for a trade purpose buys the domain name with an 
aim to sell it for profit. Through a pre-studie, problems concerning classification  surfaced. 
These problems are most likely to occur when classifying domain names companies posess 
in a trade purpose. As it has shown, there are no statements from the Swedish accounting 
standards board (BFN) on how domain names should be classified.  

Purpose: The purpose of this Thesis is to find answeres to the question of how a company 
that possesses domain names in a trade purpose classifies these, and study which internal 
and external factors that can influence why companies classify the way they do. The leading 
research question is: Does the purpose of possessing domain names control the classification? 

Theory: To fulfill the purpose of this Thesis, the authors have used secondary data con-
sisting of previous studies, information about domain names, accurate laws and regulations, 
and scientific theories. 

Method: To reach a conclusion the authors have used an adductive approach, meaning the 
results have been described from excisting theory and from collected primary data. The 
primary data has been collected by a pre-study, a quantitative study, and a qualitative study 
involving interviews.  

Conclusion: Companies that invest in domain names does not usually posess these in just 
trade purposes. The studies show that companies generally buys domain names to develop 
and thereby make them more valuable, then sell them for profit. Companies tend to classify 
their domain names as intangiuble assets, even though the domain names are meant to be 
sold in the upcomming future. Factors influencing the coice of classification is foremost 
the oppinions of counselors and the absent of relevant laws.  
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1  Inledning 

Detta kapitel ämnar introducera ämnet domännamn och redogöra för problematiken kring redovisning av 
detsamma. Inledningen skall också visa varför redovisning av domännamn är intressant att studera och vad 
det finns för problem, alternativt osäkerheter och oklarheter. Problematiken kring klassificering av domän-
namn mynnar ut i problemstruktur som främst grundar i författarnas sunda förnuft och tolkning av lag-
text. 

1.1 Val av ämne 

En av de största svårigheterna inom redovisning idag är att klara av en värld som tenderar 
att gå från att vara mer materiell till immateriell (Gröjer, 2001), där immateriella tillgångar 
idag spelar en allt större roll i företags årsredovisningar (Johansson-Rankin, 2001). Flertalet 
uttalanden har gjorts i diskussionen kring detta, och det börjar bli alltmer accepterat att till-
gångarnas värden i företags årsredovisningar idag är mindre tillförlitliga då immateriella till-
gångar inte alltid kan hänföras med helt faktiska värden (Gröjer, 2001) Utifrån den aktuella 
debatten kring immateriella tillgångar väcktes idén om att undersöka eventuella problem 
som kan uppstå vid redovisning av detsamma. 

Den nuvarande redovisningen av immateriella tillgångar ifrågasätts ständigt genom att 
bland annat kulturer, teknologier och idéer är under ständiga förändringar. Det är rimligt 
att anta att nya klassificeringar av immateriella tillgångar kommer att bli verklighet framöver 
(Gröjer, 2001). Den ökade betydelsen av immateriella tillgångar kan också förklaras utifrån 
två ekonomiska faktorer, en politisk och en teknologisk. Globaliseringen har lett till en 
ökad konkurrens mellan företag, och den ökade tillgängligheten av information genom In-
ternet. Dessa två faktorer har dramatiskt förändrat strukturen i företag och fungerar där-
igenom också som ett tryck på att förändra redovisningen. (Basu & Waymire, 2008).  

Sverige anses ej nämnvärt starka inom redovisning av immateriella tillgångar, och har 
mycket att lära av exempelvis USA. Möjliga identifierbara immateriella tillgångar idag är 
bland annat goodwill, varumärken och domännamn (Johansson-Rankin, 2001). Då domän-
namn och redovisning av detsamma anses vara ett relativt nytt påfund i svenska företags 
årsredovisningar (Halling, 2004), väcks en fråga angående om lagar och rekommendationer 
har hängt med utvecklingen av Internets och den ökade innebörd det fått tillsammans med 
domännamnen hos företag idag? Detta ur ett redovisningsperspektiv.  

Detta bidrog till att förfrågan togs upp med Bokföringsnämnden (BFN), där det framkom 
att dem ej gjort något uttalande vad gäller redovisning av domännamn. Då uttalande saknas 
står det ej klart någonstans hur domännamn specifikt skall redovisas. (Personlig kommuni-
kation med Maria Albanese 2008-12-01).  

1.2  Bakgrundsbeskrivning 

Vad är ett domännamn? Utifrån datateknisk terminologi utgör domännamn adresser som 
finns på Internet. Syftet med domännamn var från början att enklare skapa en teknisk möj-
lighet att beskriva adressen till en dator, men har med tiden fått en innebörd mer liknande 
varumärken1. Genom kommersialiseringen av Internet har domännamnet kommit att bli ett 

                                                 
1 Varumärke: ”Alla typer av tecken som kan återges grafiskt och som är ägnade att särskilja ett företags varor 

eller tjänset från andras”. (Lindberg & Westman, 2002 s.310). 
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alltmer viktigt kännetecken för företag (Dahlström & Karlsson, 2002 s. 68). Inte minst då 
större delen av all företagsinformation idag läggs upp på Internet, vilket gör domännamnet 
mycket betydelsefullt då det utgör länken mellan kunden på Internet och företaget. Do-
männamnet kan då anses ge mer värde åt företaget precis som ett varumärke gör (Carlén-
Wendels, 2000 s. 160). Domännamnet kan vidare beskrivas som del av en hemsida, som 
kan användas för både utvärtes och invärtes. Exempel på externa syften kan vara för att 
göra reklam för sitt företag och dess produkter och tjänster, för tillhandahållning av elek-
troniska tjänster, som säljkanal eller som informationskälla. Medan interna syften kan vara 
att använda hemsidan som ett intranät för anställda och intressenter, ett kommunikations-
verktyg eller informationskälla (FAR SRS, 2008 s. 1498).  

Den organisation som tillhandahåller domännamn i Sverige är IIS-SE2 (.SE, 2007 s. 11). Via 
någon av deras 200 ombuds hemsidor och kundtjänst kan företag och privatpersoner regi-
strera sig för de domännamn de vill ha. Registreringen för ett domännamn brukar inte 
uppgå till mer än ett par hundra kronor och den årliga avgiften ligger mellan 100 och 500 
kronor (.SE2, 2008). Så länge avgiften betalas in till .SE är domännamnet upptaget. Slutar 
avgiften betalas in går domännamnet automatiskt över till .SEs ägo igen och domännamnet 
blir ledigt. Ett företag kan alltså hyra önskat domännamn från .SE för en relativt billig av-
gift, men chansen att domännamnet redan är upptaget är dock stor då det idag finns ett be-
gränsat antal namn och efterfrågan är stor. Vem som helst kan i princip registrera sig på ett 
domännamn, som inte är upptaget. Ägaren till ett domännamn behöver dessutom inte ut-
göra den som möjligtvis främst förknippas med det namnet. Ett domännamn kan överlåtas 
eller säljas vidare av den som äger domännamnet. (.SE3, 2008). I ett uttalande i Dagens In-
dustri väntas alla domännamn vara upptagna redan år 2011. Om önskat domännamn redan 
ägs av någon annan kan det bli en dyr historia att köpa det domännamnet. ”I verkligenhe-
ten kommer möjligheten att köpa ett tilltalande domännamn vara begränsat till de med en 
fet plånbok”. (Paulsson, 2008). 

Idag är det enkelt, och framförallt relativt billigt, att starta upp ett företag och pröva affärs-
idéer via Internet. Det kostar lite att testa samt lite att misslyckas. På grund av detta ökar 
antalet småföretagare som är verksamma på Internet. (Söderlund, Nilsson & Johansson, 
2007 s. 70). Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att både företag och privat-
personer äger domännamn inte bara i syfte att stärka det egna varumärket, utan även i syfte 
att köpa upp attraktiva domännamn och sälja dem med vinst. Det existerar idag en omfat-
tande handel med domännamn på diverse auktions- och trade site på Internet (Kothbauer, 
2007a). På den här sortens ”andrahandsmarknad” kan priserna uppgå till flera hundratusen 
kronor (Kothbauer, 2007b). Bara under år 2007 fyrdubblades antalet professionella handla-
re på den svenska domännamnsmarknaden (Kothbauer, 2007c). Den trade site som idag är 
Sveriges största heter Missdomain och utgör en slags domänmäklare som erbjuder en gra-
tistjänst för handel med domännamn. Denna tjänst tillåter domänsäljare att auktionera ut 
sina domännamn till högstbjudande utan att ta ut någon avgift (Engelstedt, 2007). Själva 
handeln med domännamn regleras för övrigt inte av några regelverk. (Carlén-Wendels, 
2000 s. 145).  

                                                 
2 IIS-SE är stiftelsen för Internetinfrastruktur och har som kärnverskamhet att handaha redistreering och ad-

ministration av den svenska topppdomänen .SE, samt teknisk drift av det nationella domänregistret. (.SE, 
2008) 
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1.2.1  Olika syften av domännamnsinnehav 

Utifrån den fakta som behandlats i stycke 1.2 Bakgrundsbeskrivning framgick att domännamn 
kan innehas av företag i olika syften. Enligt en undersökning som .SE utförde på 1000 av 
sina kunder under 2007 registrerar de flesta personer och företag domännamn i syfte att 
bedriva en hemsida. Även i syften som att starta nytt företag, att ha en egen e-postadress 
och ett domännamn för sin blogg är vanligt. Vidare finns det dryga 10 % som ser andra 
skäl men sammanfattningsvis kunde man konstatera att det vanligaste syftet är för att för-
stärka sin identitet antingen som företag eller privatperson (.SE, 2007 s.17). Författarna har 
till denna uppsats valt att skilja på innehav av domännamn till två syften som hädanefter 
kommer att benämnas innehav av domännamn i varumärkessyfte och innehav av domännamn i spe-
kulationssyfte. Utförligare beskrivning av dessa syften av innehav följer i styckena 1.2.1.1 In-
nehav av domännamn i varumärkessyfte och 1.2.1.2 Innehav av domännamn i spekulationssyfte nedan.  

1.2.1.1  Innehav av domännamn i varumärkessyfte 

Vad författarna menar med innehav av domännamn i varumärkessyfte är då domännamnet fun-
gerar exempelvis som en möjlighet att göra reklam för ett företag, fungera som en säljkanal, 
en informationskälla eller som ett kommunikationsverktyg. Därav ligger intresset hos ett 
företag att inneha domännamnet för att stärka sin identitet, det egna varumärket och på 
lång sikt stödja den bedrivna affärsverksamheten. 

1.2.1.2  Innehav av domännamn i spekulationssyfte 

Som beskrivits i stycke 1.2 Bakgrundsbeskrivning omsätts allt fler domännamn på andra-
handsmarknaden. En undersökning visar på att företag sätter i system att köpa upp do-
männamn som de tror kan finnas ett intresse för från andra företag att inneha. Det finns 
alltså möjlighet att göra vinst på att sälja attraktiva domännamn. Innehav av domännamn 
kan ses som en investering, då det kan användas till att utöka sin portfölj av varumärken. 
Ett domännamn som anses attraktivt kan ligga på en prisklass på flera hundratals tusen 
kronor (Kothbauer, 2007a). Enligt .SE är fördelningen mellan företag och privatpersoner 
som äger domännamn 71 % respektive 29 % (.SE, 2007 s. 16).  
 
Sammanfattningsvis kan man uttrycka detta innehav av domännamn som del i företags af-
färsverksamhet. En affärsverksamhet som går ut på att företaget köper upp domännamn 
för att sedan sälja med vinstmarginal. Detta kan kallas för att man spekulerar i domännamn 
då man förväntar ökade värden på domännamnen.  

1.3  Problemdiskussion 

Från de olika innehavssyften som beskrivs i stycke 1.2.1.1 Innehav av domännamn i varumärkes-
syfte och 1.2.1.2 Innehav av domännamn i spekulationssyfte nedan, uppstår en övergripande dis-
kussion kring hur ett domännamn borde klassificeras. Varför författarna tror att det kan 
uppstå problem kring klassificering av domännamn grundar sig i dels icke existerande rikt-
linjer gällande domännamn specifikt från Bokföringsnämnden, men även den ökade bety-
delsen Internet har fått i dagens kommersiella samhällen.  

Klassificeringen är viktig då den avgör hur redovisningen ska utformas, vilken i sin tur är 
viktig eftersom den skall ge en verklighetsbeskrivande bild av företagets ställning. Årsredo-
visningen utgör en viktig del när ekonomiska beslut skall fattas av företaget. Det ligger inte 
bara i företagets eget intresse att redovisningen ger en rättvisande bild och är i enlighet med 
god redovisningssed då redovisningen även påverkar intressenter såsom långivare, ägare, 
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statliga organ, leverantörer och anställda (Smith, 2006 s. 17). Om domännamn utgör en vä-
sentlig del av företagets tillgångar blir vikten av korrekt redovisning alltmer betydelsefull.  

Den grundliggande utgångspunkten i vidare diskussion kommer vara att: Syftet med innehavet 
borde spela en avgörande roll för hur domännamn skall klassificeras, se modell 1.1 Generell problem-
struktur. Utifrån vad som specificerats i stycke 1.2.1.1 Innehav av domännamn i varumärkessyfte, 
liknar författarna innehavet av domännamn med innehav av varumärke. Ett varumärke an-
ses utgöra en immateriell tillgång (Johansson-Rankin, 2001), vilket per definition skulle in-
nebära att domännamn också klassificeras som en immateriell tillgång. I lagen står det även 
uttryckt att immateriella tillgångar alltid utgörs av anläggningstillgångar. Vad som generellt 
kännetecknar en anläggningstillgång enligt svensk lag är att den innehas för stadigvarande 
bruk. (FAR SRS, 2008 s. 1114) Tillgångar som ej avses för stadigvarande bruk anses där-
med vara omsättningstillgångar. Då ett domännamn innehas i varumärkessyfte, är tanken 
bakom innehavet att behålla och använda det i syfte att stärka det egna varumärket. Detta 
betyder att innehavet troligen är tänkt för en längre tid och kopplingar kan därmed göras 
till ett innehav i företaget med stadigvarande bruk. Då domännamn benämns som en ut-
vecklingskostnad för en hemsida enligt URA 393 tror författarna att företag som innehar 
domännamn i varumärkessyfte vanligtvis redovisar sitt domännamn därefter. URA 39 säger 
vidare att hemsidan ska redovisas enligt RR 15 som en immateriell tillgång om den inte in-
nehas för försäljning i den löpande verksamheten då den istället ska falla inom RR 2 redo-
visning av varulager. (FARSRS, 2008 s.1498) 

Många företag har en egen hemsida och därmed tillkommande domännamn. Som stycket 
ovan nämner faller ett domännamn logiskt in under benämningen immateriell tillgång. 
Dock har ett annat innehavssyfte kunnat identifieras vilket i denna uppsats benämns innehav 
av domännamn i spekulationssyfte. Här vill författarna föra diskussionen i en annan riktning än 
den som fördes angående innehav av domännamn i varumärkessyfte. Som det står beskrivet i 
stycke 1.2.1.2 Innehav av domännamn i spekulationssyfte innehas domännamn i detta syfte för att 
köpas och säljas. Det är inte lika logiskt att relatera domännamn i spekulationssyfte till va-
rumärken såsom i ovanstående stycken. Då förmodligen domännamnet inte innehas en 
längre tid, alltså inte i stadigvarande bruk, ifrågasätter författarna om domännamn som in-
nehas i detta syfte även här borde klassificeras som immateriell tillgång. Då domännamn 
behandlas som en handelsvara i affärsverksamheten torde klassificeringen i stället falla un-
der definitionen av omsättningstillgång. IFRS definierar omsättningstillgångar som de till-
gångar som förväntas realiseras eller innehas för försäljning eller konsumtion inom 12 må-
nader eller verksamhets cykel eller då de utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar blir 
därmed anläggningstillgångar. (Smith, 2006 s. 95). Då marknaden där företag och privatper-
soner köper och säljer domännamn är relativt ny uppstår frågor kring om företag verkligen 
är medvetna om hur redovisningen skall utföras. Handeln med domännamn är inte idag 
specifikt berörd i svenskt regelverk, vilket kan göra det svårt för företag att veta hur klassi-
ficeringen av domännamn i ett spekulationssyfte skall utföras. De svårigheter som förfat-
tarna ser med klassificeringen av domännamn som innehas i spekulationssyfte är att do-
männamn då utgör en tillgång som per definition omsätts, och därigenom en immateriell 
tillgång som omsätts. Hur väljer företag att klassificera sitt domännamn som innehas i spe-
kulationssyfte?  

Diskussionen som förts kring de två innehavssyftena ovan visar på att domännamn troligen 
borde klassificeras olika. Företag är skyldiga att upprätta en årsredovisning som ger en 

                                                 
3 URA 39: Redovisning av utgifter för hemsidor , motsvarande IFRS: SIC 32 återfinns beskrivet i kapitel 5.5.7 
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verklighetsbeskrivande bild av företagets ställning. Borde det inte från denna aspekt sett 
vara så att företag skall klassificera sina domännamn olika beroende på syftet med inneha-
vet?   

Utifrån den problemdiskussion som förts angående innehav av domännamn i varumärkessyfte 
och innehav av domännamn i spekulationssyfte har en generell problemstruktur utvecklats som 
visas i modell 1.1 Generell problemsstruktur.  

 

Modell 1.1 Generell Problemstruktur 

1. Modell 1.1 Generell problemsstruktur har skapats från författarnas egna tolkningar av lag-

text och rekommendationer. Modellen ämnar visa problemstrukturen kring redovisning 

av domännamn, med fokus på klassificeringen. Då BFN inte har något uttalande kring 

redovisning av domännamn (Personlig kommunikation med Maria Albanese, 2008-12-

01) baseras detta på den klassificering som kan anses vara mest logisk enligt författarnas 

sunda förnuft. Utifrån detta tror författarna även, då det inte klart framgår i lag och re-

kommendationer, att redovisningen av domännamn är problematisk. 

2. Författarna anser att syftet med innehav av domännamn borde avgöra klassificeringen 

av detsamma. Två generella innehavssyften har identifierats, vilka bör ge olika typer av 

klassificeringskonsekvenser. 

3. För ett företag som innehar ett domännamn i varumärkessyfte är den mest troliga klas-

sificeringen immateriell tillgång. Detta främst då det framgått stora liknelser mellan 

domännamn och varumärken, vilka klassificeras som immateriell tillgång (Johansson-

Rankin, 2001). Vid ett innehav av domännamn i spekulationssyfte borde, enligt förfat-

tarna, klassificeringen istället falla under definitionen av omsättningstillgång. Detta 

främst då domännamn i spekulationssyfte är en tillgång som omsätts, och därigenom 

en immateriell tillgång som innehas i verksamheten i syfte att omsättas.  
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Det som modell 1.1 Generell problemstruktur avser bidra med är att på ett övergripligt sätt re-
presentera författarnas resonemang i problemdiskussionen kring klassificering och redovis-
ning av domännamn som innehas i olika syften. Då ingen tidigare forskning gjorts kring 
ämnet, författarna veterligen, finns inga klara riktlinjer att följa. Därav är modell 1.1 Generell 
problemstruktur uppbyggd i stor del kring författarnas sunda förnuft. Genom uppsatsens 
gång skall denna modell testas och utvecklas genom insamling av data och på så sätt erhålla 
högre validitet.  

Det första steget författarna tagit i syfte att uppnå högre validitet i de resonemang förda är 
genomförandet av en förstudie, kapitel 2 Förstudie, som är avsedd att testa modell 1.1 Gene-
rell problemstruktur. Författarna ansåg en förstudie nödvändig då information och tidigare 
forskning kring redovisning av domännamn är otillräcklig. Genom erhållande av informa-
tion från expertis inom redovisning, lagrätt och IT testas modell 1.1 Generell problemstruktur 
och kommer eventuellt revideras.   

1.4  Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1.2 Disposition av Uppsats 

Denna disposition redogör för förhållandet mellan de olika kapiteln i uppsatsen, och ämnar 
visa på hur alla kapitel hänger samman. I kapitel 1 Inledning introducerar val av ämne, 
immateriella tillgångars ökade betydelse i företags årsredovisningar och problematiken 
kring klassificering av domännamn som mynnar ut i en modell, modell 1.1 Generell 
problemstruktur. Denna problemstruktur grundar sig främst i författarnas sunda förnuft och 
tolkning av lagtext.  

I kapitel 2 Förstudie testas de resonemang förda i modell 1.1 Generell klassificeringsmodell i 
föregående kapitel. Då klassificering av domännamn inte studerats tidigare, och tidigare 
studier inom ämnet inte finns författarna veterligen, utfördes en förstudie. I förstudien 
inkluderas expertis inom IT, redovisning och lagrätt. Här skall modellen som har skapats 
från författarnas sunda förnuft och tolkning av lagtext testas mot uttalanden av expertis.  
Kapitlet presenterar slutligen uppsatsens syfte, och en reviderad modell presenteras.   

Kap 1: Inledning 

Kap 2: Förstudie 

Kap 8: Slutsats 

Kap 7: Analys 

 

Kap 6: Empiri 

 
 Dokumentstudie 

 Intervjuer 

Kap 5: Referens-

ram  
 Domännamn 

 Regelverk 

 Teorier 

 

 

Kap 4: Tidigare 

Studier 
 Fastigheter 

 Utsläppsrätter 

Kap 3: Metod 
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I kapitel 3 Metod presenteras det tillvägagångssätt författarna valt för att svara på uppsatsen 
syfte. Uppsatsen har ett abduktivt synsätt med både ett syfte att beskriva hur företag som 
innehar domännamn i spekulationssyfte klassificerar domännamn, och varför de klassificerat 
på så vis. Vidare redogörs för modellens betydelse i uppsatsen och hur författarna använder 
denna som ett hjälpande instrument i uppsatsen. Detta kapitel redogör också för 
datainsamling, urval, metodkritik och källkritik.  

I kapitel 4 Tidigare studier redogörs liknande studier som företagits tidigare inom liknande 
problematik. I förstudien framgick det att likheter kan ses med klassificering av fastigheter 
och redovisning av utsläppsrätter. Kapitlet belyser både tidigare uppsatser och 
vetenskapliga artiklar. Här testas modell 2.1 Reviderad klassificeringsmodell förstudie mot vad 
som framkommit i en liknande problematik och resulterar i en utvecklad modell 
presenteras.  

I kapitel 5 Referensram framhävs en närmare beskrivning av domännamn och en redogörelse 
av lagar och regelverk samt vetenskapliga teorier relevanta för uppsatsens syfte. Här testas 
modell 4.1 Reviderad klassficeringsmodell tidigare studier.   

I kapitel 6 Empiri presenteras det resultat som författarna fått fram genom en 
dokumentstudie av årsredovisningar och tre intervjuer. Informationen från 
årsredovisningar sammanförs i form av diagram och resultatet från intervjuer persenteras 
med direkta svar från alla respondenter.  

I kapitel 7 Analys presenteras en diskussion av resultatet från de empiriska studierna. 
Analyskapitlet är indelat efter hur och varför och presenterar även den kategorisering som 
författarna gjort av resultatet i intervjuerna. Här testas och utvecklas modell 4.1 Reviderad 
klassificeringsmodell tidigare studier.   

I kapitel 8 Slutsats svara författarna på syftet med uppsatsen, och den slutliga modellen 
diskuteras. Vidare redogörs också för förslag till fortsatta studier inom samma ämne som 
uppsatsen.  

Sammanfattningsvis, i detta kapitel har problematiken kring redovisning av immateriella tillgångar såsom 
domännamn presenterats. Kapitlet har också redogjort att då redovisning av domännamn i Sverige inte är 
reglerat av BFN är det intressant att studera hur svenska företag klassificerar sina domännamn och om de 
gör på olika vis. Innehav av domännamn delas intuitivt in i: innehav av domännamn i varumärkessyfte och 
innehav av domännamn i spekulationssyfte. 

Från dessa indelningar av syftet med innehavet av domännamn uppstår vissa oklarheter. Syftet borde spela 
en avgörande roll för hur domännamn skall klassificeras. Från detta har en problemstruktur skapats 
kring klassificeringen av domännamn. Författarna tror att det är mer troligt att företag väljer att klassifice-
ra domännamn som immateriell tillgång än att de väljer en klassificering som omsättningstillgång. Ett före-
tags årsredovisning skall spegla en verklighetsbaserad bild av företaget och därigenom är det viktigt att 
klassificering av tillgångar utförs korrekt.  

I kapitel två i uppsatsen presenteras den förstudie som utförts. Denna förstudie testar modell 1.1 Generell 
klassificeringsmodell och presenterar de intervjuer som gjorts med expertis inom ämnet redovisning, lagrätt 
och IT. Syftet med förstudien är att de resonemang förda i problemdiskussionen skall uppnå en högre vali-
ditet i resonemangen i problemstrukturen och hjälpa till att mynna ut i ett mer specifikt syfte med uppsatsen 
då författarna räknar med ytterligare information från expertis och deras åsikter.  
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2  Förstudie 

Då ämnet klassificering av domännamn inte har studerats närmare tidigare, avser författarna testa pro-
blemstrukturen som främst skapats från sunt förnuft och tolkning av lagtext. Detta kapitel skall presente-
ra vad expertis inom IT, lagrätt och redovisning säger om ämnet domännamn. Förstudien kommer sen lig-
ga till grund för syftet med uppsatsen.  

2.1  Syfte förstudie 

Författarna skapade modell 1.1 Generell problemstruktur utifrån att syftet med innehavet bor-
de spela en avgörande roll för hur domännamn klassificeras. Därigenom syftar författarna 
till att använda information från förstudien och testa modellen. Genom en reviderad pro-
blemstruktur avser förstudien också mynna ut i ett specifikt syfte med uppsatsen.   

2.2  Tillvägagångssätt 

För att uppnå syftet med förstudien har författarna intervjuat expertis inom ämnet redovis-
ning, lagrätt och IT. Detta för att få fram deras åsikter kring klassificering av innehavet av 
domännamn och dess tillkommande värderingsproblematik.   

De som har intervjuats är Håkan Juhlin, Kent Björkdahl och Göran Abrahamsson. Håkan 
Juhlin är revisor för Holding the Future AB vilket är ett företag som innehar domännamn 
ur ett spekulationssyfte. Det var på grund av detta som författarna tyckte det var intressant 
att inkludera hans åsikter kring problematiken. Kent Björkdahl är rättslig specialist på Skat-
teverket. Göran Abrahamsson revisor, IFRS expert och medarbetare på den teknologiska 
avdelningen vid Ernst & Young.    

Intervjuerna är baserade på modell 1.1 Generell problemstruktur. Utförligare metod återfinns i 
kapitel 5 Metod. 

Tabell 2.1 Respondenter Förstudie 

Profil 

 

Respondent

Organisation Position Erfarenheter

Håkan Juhlin
BDO Nordic,  

Kristianstad 
Revisor  Auktoriserad Revisor 

Göran Abrahamsson
Ernst & Young, 

Stockholm 

IFRS-expert på tek-

nologiska avdelning-

en 

Auktoriserad Revisor 

Kent Björkdahl

Skatteverket, 

rättsavdelningen, 

Göteborg 

Rättslig specialist Auktoriserad Revisor 
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2.3  Resultat från förstudien 

2.3.1  Domännamn  

Frågor:  Eftersom betydelsen av domännamn hos företag har växt, ökar vikten av 
redovisningen? Har ni märkt av utvecklingen av domännamn bland era 
kunder? 

 
Upplever ni att det finns oklarheter i lag och rekommendationer för hur re-
dovisning av domäner skall tillämpas? Internationell lag kontra svensk lag?   

 
Svar: Håkan Juhlin: ”Hela IT-samhället har förändrats mycket på 10 år och idag finns 

det många auktionssajter där man kan köpa och sälja domäner, ibland och för mycket 
stora pengar”, och ”att ha domäner i balansräkningen har jag bara sett de senaste två-
tre åren”. Angående eventuella oklarheter kring hur domännamn skall redo-
visas ser han ”att det inte finns några direkta oklarheter, men jag har ingen erfarenhet 
av hur IFRS tillämpas”. 

Göran Abrahamsson: Kommenterar allmänt om domännamn att det finns 
mycket lite fakta kring ämnet och ”att bristen på information och riktlinjer i sig är 
ett problem när det kommer till redovisning av domännamn”.  

Kent Björkdahl: Ingen kommentar.  

2.3.2  Innehav av domännamn 

Frågor: Har ni märkt av några problem angående redovisning vid innehav av domä-
ner? Redovisar företag på olika vis? 

 
Svar:  Håkan Juhlin:”Ja, ifall det är någon varaktig värdenedgång kan vara svårt att bedö-

ma. Föreligger varaktig värdenedgång finns ett nedskrivningsbehov.” Vidare säger Hå-
kan Juhlin att han inte har någon vetskap gällande om företag redovisar på 
olika vis.  

Göran Abrahamsson: Ingen kommentar. 

Kent Björkdahl: Ingen kommentar. 

2.3.3 Innehav av domännamn i varumärkessyfte 

Fråga:  Hur redovisas innehav utifrån ett varumärkessyfte av domännamn?  
Internationell lag kontra Svensk lag? 

Svar:   Håkan Juhlin: Domännamn redovisas ”precis på samma sätt som andra immate-
riella tillgångar”, vidare, ”enligt min bedömning är det en immateriell tillgång. Jag har 
svårt att se detta som en materiell tillgång då den saknar fysisk substans.”  

  Göran Abrahamsson: Ingen kommentar.  
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Kent Björkdahl: ”Om man har för avsikt att använda den immateriella tillgången 
själv, då blir det närmast RR 154, Immateriella tillgångar, som styr hur redovisning ska 
ske”.   

2.3.4  Innehav av domännamn i spekulationssyfte 

Fråga: Hur redovisas domännamn som innehas i företaget utifrån ett spekulations-
syfte?  

Svar: Håkan Juhlin: ”Normalt kan inte en immateriell tillgång vara en omsättningstill-
gång. I sådana fall skulle den klassificeras som någon form av kortfristig placering, t.ex. i 
en aktiedepå, men jag har svårt att se det så”.  

Göran Abrahamsson:”Ser inga hinder för att ett domännamn skall klassificeras 
som en omsättningstillgång”. I en diskussion kring om en immateriell tillgång 
kan vara en omsättningstillgång dras liknelser till utsläppsrättigheter5 som 
också är en immateriell tillgång som man handlas med. Vidare kan också 
liknelser ses med fastigheter.” Så länge inte IAS 2: Varulager begränsar er till att 
det måste utgöras av något materiellt så begränsar inte lagen er”. ? 

Kent Björkdahl: Uttalat sig om i stycke 2.4.3 angående innehav av domän-
namn i varumärkessyfte, utgör ett domännamn en immateriell tillgång. An-
gående frågan om innehav av domännamn i spekulationssyfte: ”Eftersom frå-
gan avser handel med domäner och domännamn är det således i första hand RR 2 (eg. 
RR 2:02), Redovisning av varulager, som är aktuell. Bokföringsnämnden har utfärdat 
BFNAR 2000:3, Redovisning av varulager, som är en s.k. ”anpassningsrekommenda-
tion” till RR 2 som avses att vara tillämplig i näringsdrivande, onoterade företag som 
inte har valt att tillämpa RR 2. RR 2 och BFNAR 2000:3 är i huvudsak likalydan-
de vad gäller den fråga som här är intressant”.  

 

2.3.5 Virtual Real Estate 

Detta uttryck utgjorde inte en av författarnas frågor till respondenterna. Uttrycket förklara-
des av Kent Björkdahl som ansåg att denna aspekt av innehav borde beaktas lika väl som 
varumärkessyftet och spekulationssyftet.  

Virtual real estate (VRE) kallas det innehav där företag köper in domäner och domännamn 
i syfte att sälja dem på sikt. Under tiden företaget innehar domänen arbetas intjänandet på 
respektive domän eller domännamn upp. Det läggs till innehåll på domänen som drar till 
sig trafik som företaget tjänar pengar på genom att de har annonser på sajten. När de arbe-
tat upp trafiken och intäkterna så säljer de sidan. Frågan är om sajten eller domännamnet 
köptes i syfte att säljas eller för eget innehav.  

                                                 
4 Enligt redovisningsrådets rekommendationer RR 15 värderas immateriella tillgångar enligt anskaffningsvär-

de och det skall beräknas på ett tillförlitligt sätt. I rådets rekommendationer anges hur nedskrivning skall gö-
ras och hur den eventuellt skall återföras. (FAR SRS, 2008 s.1146). 

5 Utsläpsrätter itroducerades 1997 som ett åtagande att reducera utsläpp av koldioxid och andra gaser. Ut-
släppsrätter anses som en immateriell tillgång som kommit till följd av legala rättigheter. (Smith, 2006 s.207-
208)  
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Vidare förklarar Kent Björkdahl: ”För att göra ett domännamn mer intressant och för att höja värdet 
av detsamma är det inte ovanligt att en domän används. Såväl intäkter som kostnader kan då uppkom-
ma. Så länge huvudsyftet är att sälja domännamnet och domännamnet är till försäljning (hela tiden) bör 
rimligen domännamnet redovisas som en lagertillgång”.  

Vidare förklarar Kent Björkdahl att svårigheter kan uppstå då det kan vara svårt att dra en 
gräns mellan när ett domännamn anses utgöra en immateriell tillgång eller en omsättnings-
tillgång: ”Om domännamnet under en längre tid används i verksamheten för att generera intäkter måste 
bedömning ske om redovisning i stället ska ske som en immateriell tillgång”. 

”De intäkter (och kostnader) som åsamkas under användning av ett domännamn bör redovisas över resul-
taträkningen. Om enbart – eller till övervägande del – kostnader åsamkas kan detta troligen likställas 
med förbättringskostnader/bearbetningskostnader och i så fall läggas till anskaffningsvärdet, dvs. om do-
männamnet redovisas som lagertillgång”.  

2.4  Sammanställning av förstudien 

Svaren erhållna i stycke 2.3 Resultat från förstudien visar på att domännamn är en ny företeelse 
i företag idag. Som Håkan Juhlin ansåg hade IT samhället förändrats mycket på 10 år och 
att det finns många auktionssajter idag där man kan handla med domäner ,vilket ibland 
handlar om stora summor pengar. Juhlin säger även”att ha domäner i balansräkningen har jag 
bara sett de senaste två-tre åren”.  Från uttalandet av Göran Abrahamsson i frågan ansåg fram-
kom det att det finns mycket lite fakta kring ämnet domännamn idag och ”att bristen på in-
formation och riktlinjer i sig är ett problem när det kommer till redovisning av domännamn”. Det fram-
gick i stycke 1.1 Val av ämne att det inte finns något uttalande från Bokföringsnämnden om 
hur domännamn skall redovisas. Därigenom förstärks tankarna kring att det uppstår oklar-
heter vid klassificering av domännamn, och därigenom även vid redovisningen av detsam-
ma. 

I stycket 2.3.2 Innehav av domännamn frågar författarna generellt kring problematik som kan 
uppstå i samband med klassificering av domännamn. Håkan Juhlin såg ett problem i om 
det skulle förekomma en varaktig värdenedgång, vilket skulle betyda att nedskrivning krävs 
men att det kan vara svårt att bedöma om värdeminskning faktiskt föreligger. Detta pro-
blem grundar sig i att domännamn i så fall utgör en immateriell tillgång. Kent Björkdahl 
riktar dock problematiken mot själva klassificeringen av domännamn och menar på att 
klassificeringen hänger samman med hur länge och i vilket syfte ett eller flera domännamn 
innehas. Med detta i åtanke är frågan om klassificeringen ska vara under benämning imma-
teriell tillgång eller omsättningstillgång?  
 
Svaren erhållna från styckena 2.3.3 Innehav av domännamn i varumärkessyfte och 2.3.4 Innehav av 
domännamn i spekulationssyfte, angående hur domännamn som innehas i varumärkessyfte re-
spektive spekulationssyfte skall redovisas, kan kort sammanfattas. Åsikter var eniga vad 
gäller innehav i varumärkessyfte men oeniga vad gäller innehav i spekulationssyfte. Angå-
ende innehav i VREsyfte erhölls bara kommentarer från Kent Björkdahl då det var han 
som upplyste författarna om ämnet, varpå vi ej kan veta om åsikter i denna fråga går isär.  
 
Sammanställning av stycket 2.3.3 Innehav av domännamn i varumärkessyfte, hur domännamn 
som innehas i varumärkessyfte borde klassificeras, är svaren från expertis som nämnts ovan 
entydiga. Samtliga pekar på att domännamn som innehas i varumärkessyfte skall klassifice-
ras som immateriell tillgång. Håkan Juhlin ansåg ej att det fanns några direkta oklarheter 
kring hur domännamn skall klassificeras och att domännamn enligt honom utgör en imma-
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teriell tillgång. Även Kent Björkdahl ansåg att ett domännamn är en immateriell tillgång 
under förutsättning att företag eller privatpersoner har för avsikt att använda den immateri-
ella tillgången själv. Enligt Kent Björkdahl blir då RR 15 den lag som skall styra hur redo-
visningen skall ske, utförligare beskrivning av RR 15 hittas i kapitel 5 Referensram.  
 
Angående innehav av domännamn i spekulationssyfte visar som nämnts att åsikter går isär 
angående hur klassificeringen skall se ut. Enligt Kent Björkdahl är innehav i spekulations-
syfte ett sätt att uttrycka handel med domäner och domännamn. Kent Björkdahl uttrycker 
att om handel förekommer skall domännamn i första hand redovisas som varulager enligt 
RR 2 (eg. RR 2:02), alltså klassificeras som en omsättningstillgång. Håkan Juhlin har där-
emot svårt att se att ett domännamn kan utgöra en materiell tillgång, då den saknar fysisk 
substans, och därav redovisas som en omsättningstillgång. ”I sådana fall skulle den klassificeras 
som någon form av kortfristig placering, t.ex. i en aktiedepå, men jag har svårt att se det så” (Håkan 
Juhlin). Göran Abrahamsson såg dock inga hinder för domännamn att klassificeras som 
omsättningstillgång.  

Vid innehav av domännamn i VRE syfte, stycke 2.3.5 Virtual Real Estate, är syftet att sälja 
domännamn då värde arbetats upp på dem. Märk att författarna här använder sig av ut-
trycket domännamn istället för domän/domännamn. Detta för att de två uttrycken har oli-
ka innebörd. I korthet utgör domännamn adressen till en webbplats och en domän ett do-
männman med innehåll. Innehåll som exempelvis information, annonser och länkar vilket 
bidrar till att domännamnet ökar i värde. Innehav av domännamn i VRE syfte skulle alltså 
kunna utgöra handelsvara och därav redovisas som omsättningstillgång. Dock eftersom in-
nehavet förmodligen varar länge och genererar intäkter för företaget under tidens som vär-
de byggs upp, är frågan om inte domännamnet borde redovisas som immateriell tillgång. 
När domännamnet väl säljs, efter att värdet upparbetats, övergår innehavet då från immate-
riell tillgång till omsättningstillgång? Detta problem uttrycks av Kent Björkdahl som menar 
att ”Om domännamnet under en längre tid används i verksamheten för att generera intäkter måste bedöm-
ning ske om redovisning i stället ska ske som en immateriell tillgång”. De intäkter (och kostnader) som 
åsamkas under användning av ett domännamn bör redovisas över resultaträkningen. Om enbart – eller till 
övervägande del – kostnader åsamkas kan detta troligen likställas med förbättringskostna-
der/bearbetningskostnader och i så fall läggas till anskaffningsvärdet, dvs. om domännamnet redovisas som 
lagertillgång”. Alltså beror mycket på omständigheterna kring innehavet och att en gräns-
dragning kan vara svår att göra mellan hur domännamnet/domänen skall klassificeras.   

2.5  Slutsats av förstudien 

Förstudien visar att när det gäller innehav av domännamn i varumärkessyfte är intervjuad 
expertis eniga och hävdar att innehavet skall klassificeras som en immateriell tillgång. Vid 
innehav i spekulationssyfte visar uttalande på att ett klassificeringsproblem föreligger. Det 
är angående detta som åsikter hos expertis går isär vilket borde innebära att det ej finns ett 
självklart sätt att klassificera domännamn när de används i handel. Vid innehav i VRE syfte 
kvarstår dock frågan kring vart gränsen skall dras mellan när domännamnet ska anses vara 
en immateriell tillgång och när den borde utgöra en omsättningstillgång. VRE ses vidare 
som en del av spekulationssyftet, alltså att företag spekulerar i domännamn de innehar un-
der en längre tid medans värde arbetas upp. Gränsdragningen kan bli svårare här mellan 
klassificering som immateriell tillgång eller omsättningstillgång då domännamnet innehas 
under en längre tid, dock under syfte att avyttras för ett högre värde. Hur företag väljer att 
klassificera sina domännamn de innehar i spekulationssyfte kan dock relateras till att då till 
och med expertis är oeniga kring denna fråga verkar det mindre troligt att företag skulle 
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veta vilket sätt som är rätt att klassificera och därav redovisa sina domännamn. Samman-
fattningsvis framgår det, framförallt av Kent Björkdahl, att syftet med innehav av domän-
namn borde påverka klassificeringen av detsamma.  
 
Det författarna vill undersöka är det problem som framkom i kapitel 2 Förstudie, alltså hur 
företag väljer att klassificera sina domännamn de innehar i spekulationssyfte. Har företag 
verkligen märkt av den ökade betydelsen av domännamnet? Vilka eventuella problem upp-
lever företag? Kan det till och med vara så att företag klassificerar olika även om syftet med 
innehavet är detsamma?  
 

Då företag som innehar domännamn i varumärkessyfte valts att ej inkluderas i vidare studi-
er ger det ändå en ökad fokus på klassificeringsproblemet hos de företag som innehar do-
männamn i spekulationssyfte. Indelning i immateriell tillgång och omsättningstillgång kvar-
står som möjliga svar på frågan hur företag klassificerar sina domännamn, och möjliga orsa-
ker för varför företagen klassificerar som de gör har delats in i interna och externa. Den in-
delning av faktorer författarna tänker innefattas under interna respektive externa orsaker 
har fastställts utifrån förstudie och sunt förnuft. Interna orsaker syftar främst till företagens 
verksamhet, hur innehav av domännamn ser ut, samt underliggande värderingar inom or-
ganisationen. Externa påtryckningar avser exempelvis skatteverk, revisionsbyråer, inhyrd 
expertis och lagtext. Även om författarna kommer utgå från dessa faktorer vid undersök-
ningen är det inga faktiska faktorer som resultatet låser sig vid, utan kan mer ses möjliga or-
saker.  
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2.6  Reviderad Klassificeringsmodell Förstudie  

 

Modell 2.1 Reviderad Klassificeringsmodell Förstudie  

Modell 2.1 Reviderad Klassificeringsmodell Förstudie har utvecklats från modell 1.1 Generell pro-
blemstruktur och kapitel 2 Förstudie.  

1. Den grundliggande problematiken förd av författarna angående klassificering av do-
männamn, uttryckt i modell 1.1 Generell problemstruktur, kvarstår. Uttalanden från exper-
tis kan förstärka detta resonemang, bland annat genom Göran Abrahamsson som spe-
cifikt uttryckte ”att bristen på information och riktlinjer i sig är ett problem när det kommer till re-
dovisning av domännamn”. Håkan Juhlin säger vidare att ”Hela IT-samhället har förändrats 
mycket på 10 år och idag finns det många auktionssajter där man kan köpa och sälja domäner, 
ibland och för mycket stora pengar”, och ”att ha domäner i balansräkningen har jag bara sett de se-
naste två-tre åren”. 

2. Författarna har valt att avgränsa uppsatsen mot att endast fokusera på företag som in-
nehar domännamn i spekulationssyfte, då det framkom av förstudien att expertis var 
oense angående hur klassificeringen borde se ut i just detta innehavssyfte. I förstudien 
framkom även ett nytt och mer specificerat innehav av domännamn, vilket faller under 
definitionen av spekulationssyfte enligt stycke 1.2.1.2 Innehav av domännamn i spekulations-
syfte, nämligen Virtual Real Estate (VRE). Enligt Kent Björkdahl är VRE en typ av in-
nehav där företag köper domännamn i syfte att de under en längre tid förvaltas, för att 
sedan avyttras när de erhållit högre värde.  

3. Författarna ansåg i kapitel 1 Inledning att syftet med innehav av domännamn borde av-
göra klassificeringen av detsamma. I kapitel 2 Förstudie framkom att syftet med inneha-
vet skall styra klassificeringen av detsamma, enligt uttalanden av expertis. Att vinkla 
uppsatsen mot att studera hur och varför företag som innehar domännamn i spekula-
tionssyfte klassificerar som de gör fann författarna intressant då respondenterna i för-
studien hade skilda åsikter kring att domännamnen antingen borde klassificeras dom 
immateriell tillgång eller omsättningstillgång. Att ställa frågan hur företag väljer att klas-
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sificera sina domännamn följs av en naturlig undran över varför företag i så fall klassifi-
cerar som de gör.  

4. Företag som innehar domännamn i spekulationssyfte borde, enligt författarna, klassificera som 
omsättningstillgång, utifrån det resonemang fört i kapitel 1 Inledning. Detta anser även Kent 
Björkdahl och Göran Abrahamsson vilket framkom i kapitel 2 Förstudie. Håkan Juhlin hade 
svårt att se att domännamn skulle klassificeras som omsättningstillgång då ”Normalt kan inte en 
immateriell tillgång vara en omsättningstillgång. I sådana fall skulle den klassificeras som någon form av kort-
fristig placering, t.ex. i en aktiedepå, men jag har svårt att se det så”.Slutsats kan därmed göras utifrån 
den oenighet som råder emellan intervjuad expertis, att företag även dem kan se sina innehav 
av domännamn i spekulationssyfte som antingen immateriell tillgång eller omsättningstillgång. 
Varför företag klassificerar som de gör beror på interna orsaker och externa påtryckningar, vilka 
kan vara intressanta att fokusera på framöver.  

 

2.7  Syfte  

Uppsatsens syfte är att svara på frågan hur företag som innehar domännamn i spekulations-
syfte klassificerar sina domännamn samt undersöka interna orsaker och externa påtryck-
ningar till varför klassificerar företagen som de gör?  
 

 Styr syftet med innehavet företag vid klassificeringen av domännamn? 

 
Eftersom forskning kring klassificering av domännamn är liten, tror författarna att de slut-
satser som kommer dras framförallt är av intresse för BFN. Som det främsta organet vid 
lagstadgande bör deras intresse ligga i att aktuellt regelverk ger klara direktiv och efterföljs. 
Även relaterade institutioner som Skatteverket torde vara intresserade av att se om företa-
gen klassificerar sina tillgångar på ett sådan sätt att det skattemässiga resultatet blir korrekt. 
Vikten av att domännamn klassificeras för att återspegla företagets verksamhet är av intres-
se för flertalet intressenter och då domännamn utgör en betydelsefull del av ett företags 
tillgångar är det viktigt att den redovisas därefter. 
 

2.8  Uppsatsens avgränsning 

Utifrån stycke 1.3 Problemdiskussion och slutsatser dragna i kapitel 2 Förstudie har författarna 
kommit fram till uppsatsens fokusering och syfte. Därmed kommer vissa avgränsningar gö-
ras. 

Uppsatsens titel; Domännamn, ett redovisningsproblem kommer angripas på sådant sätt att 
primär fokus ligger på hur domännamn klassificeras. Författarna ser själva klassificeringen 
som ett första steg i redovisningsprocessen. Då meningar går isär bland expertis enbart an-
gående klassificeringen är klassificeringsproblematiken ett område som är värt att fokusera 
på. De klassificeringsalternativen som framgått av uppsatsen hittills är alltså antingen imma-
teriell tillgång eller omsättningstillgång. Redovisningsaspekten som värdering av domän-
namn kommer ej gås in på avsevärt då värderingsaspekten i sig är ett stort område och tar 
mycket tid att studera. Inte för inte är själva klassificeringen grunden för fortsatt redovis-
ning och därför är detta något att fastställa först och främst. I fortsättningen i denna upp-
sats kommer klassificering användas i större mån än redovisning.  

Författarna har även valt att avgränsa uppsatsen till att endast involvera företagens perspek-
tiv på klassificering av domännamn. Enligt .SE är fördelningen mellan företag och privat-
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personer som äger domännamn 71 % respektive 29 % (.SE, 2007 s. 16). I denna uppsats 
kommer fokus endast att ligga på företag eftersom redovisning endast berör denna grupp. 
Detta medför att uppsatsen inte närmare, än vad som gjorts i förstudien, kommer att belysa 
revisorernas, skatteverkets eller de lagstiftande organens åsikter kring ämnet. Detta innebär 
även att skattemässiga konsekvenser ej kommer inkluderas nämnvärt. Även om revisorer 
inte är inkluderade i uppsatsen har de ändå valts att inkluderas i förstudien. Det medför att 
författarna ändå har fått ta viss del av deras åsikter och tankar kring problemet, och format 
syftet efter deras uttalanden. Vidare i kapitel 8 Analys kommer deras uttalanden att inklude-
ras ytterligare då det är intressant att jämföra vad expertis trodde och vad utfallet i de empi-
riska studierna visar.  

Då resultatet från förstudien visade på att det inte, enligt expertis, föreligger särskild pro-
blematik kring klassificering av domännamn som innehas i varumärkessyfte kommer upp-
satsen ej behandla detta område närmare.  

Av tidsmässiga hinder och regelverkens omfattning kommer författarna inte att fokusera på 
andra regelverk än det nationella och IFRS, som exempelvis U.S. GAAP, eftersom förfat-
tarna ämnar undersöka svenska företag som endast agerar antingen i Sverige eller i Europa.   

Konsekvensen som blir av dessa avgränsningar är att uppsatsen tar hänsyn till endast de fö-
retag som handlar med domännamn och ej dem som innehar domännamn i varumärkessyf-
te. Dock kommer den studie som skall genomföras med företag som innehar domännamn i 
spekulationssyfte att sammanfatta hur företag överlag väljer att klassificera sina domän-
namn. 

Dessa avgränsningar påverkar inte signifikant uppsatsens resultat, däremot så försvinner in-
tressanta aspekter i kapitel 7 Analys och kapitel 8 Slutsats. De avgränsningar som gjorts 
kommer främst att stärka slutsatsen eftersom uppsatsen är mer fokuserad och kan ge ett 
mer detaljerat resultat. Även om det ligger i fokus att studera klassificeringsproblemet har 
valda avgränsningar, som värderingsproblemet och U.S. GAAP, belysts och därigenom gett 
en betydelse rik aspekt på problemet.  

 

Sammantaget framkom det i förstudien att syftet med innehav av domännamn skall påverka hur klassifi-
ceringen av detsamma ser ut baserat på uttalanden från expertis inom IT, lagrätt och redovisning. Därige-
nom skall företags domännamn redovisas olika och författarnas tankegång kring klassificeringen i problem-
strukturen är därigenom besvarad. Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur företag som innehar do-
männamn i spekulationssyfte klassificerar dessa och varför. Vidare fastställdes även en underliggande fråge-
ställning kring om företagen verkligen styrs av syftet med innehavet vid klassificeringen.  
 
Enligt uttalanden är bristen på information kring redovisningen ett problem. Däremot vid innehav i ett va-
rumärkessyfte är redovisningen väldigt intuitiv och tillgången skall klassificeras som immateriell. Vid inne-
hav i ett spekulationssyfte går meningarna isär men pekar mot att företag skall klassificera domännamn 
som en omsättningstillgång.   
 
I förstudien kom författarna i kontakt med ett nytt innehav, nämligen innehav i ett Virtual Real Estate 
(VRE) syfte. Genom om detta, slutsatser från förstudien och avgränsningar har den generella klassifice-
ringsmodellen reviderats.  
 
I kapitel 3 Metod presenteras den metod som författarna använt sig av för att svara på uppsatsens syfte. 
Vidare diskuteras också tillförlitligheten i slutsatserna, metodkritik och källkritik.    
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3 Metod 

Detta kapitel redogör för hur författarna har gått tillväga för att uppnå syftet med uppsatsen. Dels presen-
teras förstudien, dokumentstudien och den kvalitativa studien med hjälp av intervjuer men även dess tillför-
litlighet och metodkritik. Vidare klargör och förklarar även författarna den modell som använts löpande 
genom hela uppsatsen.  

3.1 Diskussion kring uppsatsens kombinerade metoder 

Den data som presenteras i denna uppsats har samlats in genom förstudie, sekundärdatain-
samling, dokumentstudie och intervjuer. Huvudstudiens primärdata utgörs av en kvantitativ 
dokumentstudie som uppföljts av kvalitativa intervjuer som sedan analyserats mot förstudi-
ens resultat, tidigare studier, teorier och referensram. För varje datainsamling har metod ut-
formats med en strävan efter att svara på uppsatsens syfte på ett så tillförlitligt sätt som 
möjligt. De olika data som samlats in har medfört flera intressenters synvinklar på proble-
matiken runt redovisning av domännamn. Insamlad data har kunnat testas mot varandra 
och resulterat i en trovärdig slutsats.   

Tabell 3.1 Översikt datainsamling 

Att använda en förstudie möjliggör för författare att få ytterligare kunskaper kring situatio-
ner och problemet för att kunna bestämma om syftet med uppsatsen är hållbart (Lundahl 
& Skärvad 1999 s. 47). Då ämnet redovisning av domännamn inte tidigare studerats, förfat-
tarna veterligen, föll det sig naturligt att utföra en förstudie inom ämnet. Detta för att veri-
fiera och utveckla den problemstruktur som utformats från sunt förnuft kring ämnet och 
uppnå en högre validitet i resonemangen. I förstudien inkluderades expertis inom ämnena 
redovisning, lagrätt och IT. Resultatet av förstudien var ett mer precist syfte med uppsat-
sen, reviderad problemstruktur och en djupare kunskap inom ämnet. Vidare analys av för-
studiens metod återfinns i stycke 3.3 Metod förstudie.   

Författarnas utgångspunkt var att syftet med innehavet bör avspegla hur företagen klassifi-
cerar sina domännamn tillsammans med förstudien resulterade i modell 2.1 Reviderad pro-
blemsstruktur från förstudie och ett specifikt syfte.  

Data: Förstudie Sekundärdata Dokumentstudie Intervjuer 

Typ av data: Primär Sekundär Primär/ Sekundär Primär 

Syfte: Testa problem-
struktur och 
svara på frågan 
vad? 

Stöd till analys och 
slutsats 

Svara på hur? Svara på varför? 

Insamlingsmetod: Kommunikation 
via e-mail och 
telefon 

Databaser, högsko-
lans bibliotek och 
Internet 

Granskaning av års-
redovisningar 

Telefonintervjuer 

Urval: 3 experter inom 
redovisning, 
rättsvetenskap 
och IT 

Artiklar, Tidigare 
studier, Regelverk 
och Litteratur 

19 svenska aktiebo-
lag som inner har 
domännamn i spe-
kulationssyfte 

3 av företagen 
från dokument-
studien 
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För att kunna analysera empiri har insamling av relevant sekundärdata samlats in. Eftersom 
tidigare studier för domännamn icke är existerande, författarna veterligen, samlades istället 
uppsatser och forskning med likande klassificeringsproblematik för utsläppsrätter och fa-
tigheter in. För att få mer förståelse för vad domännamn utgör för en tillgång presenteras 
information om domännamn och dess samhörande verksamheter i kapitel 5 Referensram. 
Även aktuellt regelverk, redovisningsprinciper och konsekvenser av klassificeringen samla-
des in till referensram. Slutligen har vetenskapliga teorier inkluderats för att kunna förklara 
företags underliggande värderingar som kan påverka val av klassificering.  

Genom en kvantitativ dokumentstudie redogör för-
fattarna för hur företag har redovisat sina domän-
namn i årsredovisningen samt framhäver annan in-
tressant information om företagens verksamhet. En 
dokumentstudie går ut på att studera data som re-
dan finns tillgänglig och är vanligtvis i elektronisk 
form (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 131). Utförlig be-
skrivning av denna datainsamling presenteras i 
stycke. 3.4.1 Dokumentstudie. 

Med hjälp av en kvalitativ studie baserad på inter-
vjuer med tre företag ämnar författarna redogöra för varför företag har klassificerat som de 
gjort i årsredovisningen. Faktorer som författarna grundat sina frågeställningar på är de in-
terna orsaker och externa påtryckningar som identifierats. I stycke 3.4.3 Urval beskrivs in-
samlingsmetod och den kategorisering som författarna använt sig för att strukturera data.   

3.2 Användande av Modell 

Enligt Hult (2004 s.10) är användande av modeller en av företagsekonomins viktigaste 
hjälpmedel. En modells syfte är att representera något samtidigt som den hjälper författa-
ren att strukturera sin undersökning. I denna uppsats togs en modell fram i syfte att redo-
göra för den problemdiskussion kring klassificering av domännamn som förts. Modellen 
benämns därför från början som problemstruktur men övergår efter kapitel 2 Förstudie till 
klassificeringsmodellen. Vidare utvecklades modellen allt efter data samlades in och användes 
som strukturhjälpmedel genom hela uppsatsen. Modellen låg som grund vid framtagande 
av undersökningsfrågor samt strukturering av empiri och analys. I kapitel 7 Analys testades 
modellens brukbarhet vilket resulterade i ytterligare en reviderad version av modellen. En 
modell som representerar ett problem eller används för att förklara faktorer som leder till 
visst fenomen brukar benämnas som normativ (Sellstedt, 1998 s.111). Vid utvärdering av 
en normativ modells kvalité finns det flertalet kriterier som man kan analysera, exempelvis 
realism och flexibilitet (Hult, 2004 s. 12). Genom att visa på vilka faktorer som anses mest 
betydelsefulla och hur modellen kan användas vid likande sammanhang anser författarna 
att den framtagna modellen är applicerbar vid klassificeringsproblematik likande den om 
domännamn som förts i denna uppsats.  

3.3 Abduktiv Ansats 

Studien får ett abduktiv ansats eftersom empirin delvis förklaras av vetenskapliga teorier, 
aktuellt regelverk och tidigare studier. Abduktion är en blandning av induktion och deduk-
tion och benämns ofta som ett sambandsynsätt. Synsättet tar upp hur vetenskapliga teorier 
och helheter mellan variabler skall preciseras för att forskaren skall kunna integrera empiri 
och teori. Undersökningen syftar till att ge en verklighetsbild, hur det ser ut i praktiken, 

Syfte: Uppsatsens syfte är att svara på 

frågan hur företag som innehar domän-
namn i spekulationssyfte klassificerar 

sina domännamn samt undersöka inter-
na orsaker och externa påtryckningar till 

varför klassificerar företagen som de 
gör?  

Styr syftet med innehavet  företag vid klassifi-

ceringen av domännamn? 
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samtidigt som forskarna gör antaganden om vilka samband till teorier som finns. Frågor 
som hur och varför blir viktiga i en sambandsanalys där hur ger en helhetsbild och varför in-
dikerar en form av förklaring (Wigblad, 1997 s. 31).  Vidare kan abduktion belysa förståelse 
för fenomen som konstaterats. Alvesson och Sköldberg har illustrerat abduktion genom ett 
exempel med läkare som fastställer en sjukdom utifrån symptom hos en patient samtidigt 
som läkarens medicinska kunskaper att sjukdomen ger vissa symtom. Exemplet visar på att 
det ena fenomenet kan fastställas med hjälp av det andra och vise versa. (Hult, 2004 s. 14) I 
denna studie ser författarna dokumentstudien och intervjuernas svar vara kopplade till var-
andra på liknande sätt. Genom att konstatera varför förklaras hur samtidigt som hur ger in-
formation för att kunna konstatera varför.  

Genom årsredovisningar har författarna studerat hur företag som innehar domännamn i 
spekulationssyfte har klassificerat sina domännamn. Vidare har interna orsaker och externa 
påtryckningar studerats kring varför företag klassificerat som de gjort. Detta har undersökts 
med hjälp av intervjuer. Resultatet analyseras sedan från vetenskapliga teorier, referensram, 
tidigare studier och uttalande från expertis i förstudien. På detta sätt integrerar författarna 
empiri och teori och generar förklaringar till hur och varför.  

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Sekundärdata 

Sekundärdata innefattar data som redan är känd och finns tillgänglig. Det finns olika typer 
av sekundärdata exempelvis böcker, artiklar och årsredovisningar. Vid insamling av sekun-
därdata bör hänsyn tas till dess relevans i relation till uppsatsen syfte, fördelarna i jämförel-
se med nackdelarna och tillgängligheten. (Saunders et. al., 2007 s. 248-263) Författarna har 
främst använt böcker, artiklar, uppsatser och Internet vid framtagning av vetenskapliga teo-
rier och bakgrundsfakta. Utifrån förstudien fick också författarna en inblick i vad som var 
viktigt inom litteraturen vilket bland annat ledde in på ökad fokus kring immateriella till-

Modell 3.1 Abduktiv ansats 
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gångar. Genom högskolans bibliotek har författarna haft tillgång till flertalet sökvägar, 
främst Internet, personal och litteratur, vilket medför sekundärdata av olika författare och 
av olika form och därigenom haft en bred bas.  

Bibliotekets utbud av diverse databaser, främst FARSRSkomplett.se, har används i stor ut-
sträckning vid insamlandet av artiklar och relevant litteratur. Många av artiklarna som an-
vänts har hämtats från Balans6 och andra aktuella debatter kring redovisning. Författarna 
ansåg det var viktigt att klargöra vilka lagar, rekommendationer och principer som är till-
lämpliga för de granskade företagen och sammanställde därför denna information utifrån 
aktuell lagtext, FARSRS 2008, med stöd och bakgrundsbeskrivning från facklitteratur inom 
redovisning.   

Informationen kring domännamn och domännamnshandel har främst hämtats från .SEs 
årsredovisning och hemsida samt artiklar från Dagens Industri. Eftersom fakta inom do-
männamnshandel är relativt nytt har antalet tillförlitliga källor varit bristande. Nämnvärt är 
att ett viktigt sökverktyg och informationskälla har varit de bloggar och forum på Internet 
om just domänhandel. Söker man på ”domännamn” eller ”domänhandel” på sökmotorer 
på Internet är det just bloggar och ITforum som främst kommer upp. Författarna har ak-
tivt följt de debatter om domännamnshandel som förts på just dessa bloggar och forum ef-
tersom de gett en bra bild av hur domännamnshandeln fungerar och vilka problem hand-
larna stöter på. Även personlig diskussion via e-mail har vidare förts med några av dessa 
”bloggare/ITexperter” för att få begrepp förklarade och hjälp med fastställande av popula-
tion för dokumentstudien.  

Litteratur kring metod och vetenskapliga teorier har främst återfunnits i bibliotekets böck-
er. Val av böcker har gjorts genom att titta på tidigare studier och uppsatsers källor och 
hänvisningar från bibliotekspersonal.  

De årsredovisningarna som använts till dokumentstudien har laddats ner via databasen Af-
färsdata på Internet. Fördelen med informationsinsamling via Internet är att informationen 
är tillgänglig enkelt och bekvämt och är kostnadsfri (Lundahl & Skrävad 1999 s.143). Ge-
nom databasen Affärsdata, som kan nås via högskolans bibliotek, har författarna fått till-
gång till svenska aktiebolags årsredovisningar.  

3.4.2 Primärdata 

De tre primärdatainsamlingar som ge-
nomförts har alla genomförts för att 
på ett så tillförlitligt vis som möjligt 
svara på uppsatsens syfte. Översiktligt 
kan man se primärdata i tre steg där 
frågorna vad, hur och varför tillsam-
mans med sekundärdata lett fram till 
slutsats. De tre studierna hänger alla 
samman på det vis att förstudien 
hjälpte författarna svara på vad som 
skulle studeras och om ett problem 
verkligen existerade vilket ledde till en reviderad problemstruktur och ett specifikt syfte för 

                                                 
6 Balans är en tidskrift för fri och obunden debatt om redovisning och revision som ges ut tio gånger om året 

(tidsskriftenbalans.se, 2008).  
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uppsatsen. Med syfte för huvudstudien fastställt kunde uppsatsens första fråga, hur företa-
gen med spekulationssyfte redovisar sina domännamn, bli besvarad. Denna dokumentstu-
die resulterade även i insamling av information kring företagens verksamheter vilket använ-
des i analysen i koppling till interna orsaker. Sista studien, de kvalitativa intervjuerna, gav 
data från företag där förklaringar till varför företag väljer att klassificera sina domännamn 
som de gör. Med hjälp av en katergoriseringsmall, interna orsaker och externa påtryckning-
ar, kunde sedan primär och sekundär data analyseras och resultera i en slutsats.    

3.5 Förstudie 

Som ett led i arbetet valde författarna att använda en förstudie för att uppsatsen och de re-
sonemang förda i problemdiskussionen skall få högre validitet. Genom att testa och utföra 
eventuella revideringar av modell 1.1 Generell problemstruktur avsåg förstudien att mynna ut i 
ett specifikt syfte för huvudstudien. 
 
En förstudie involverar ofta undersökningar som syftar till att specificera problemformule-
ring och orientera författarna ytterligare i frågeställningar som berör ämnet. Det är vanligt 
att förstudier innefattar expertintervjuer. Denna typ av utgångspunkt som tar sin grund i 
syftet brukar även definieras som en explorativ och förberedande studie. (Lundahl & Skär-
vad, 1999 s. 47).  För att kunna skapa en bild av hur företag redovisar, med fokus på klassi-
ficeringsproblemet för domännamn, och vilka problem företag stöter på har förstudien rik-
tats mot respondenter med expertis inom ämnet redovisning, lagrätt och IT . I det här fal-
let är det inte analysenheten i huvudstudien, då företag ska studeras, utan författarna an-
vände istället respondenter med expertis som undersökningsobjekt. Det är vanligt att un-
dersökningsenheten ibland är skild från analysenheten (Grönmo, 2006 s.37). Det var viktigt 
att datainsamlingen skulle bli så effektiv som möjligt då det är viss tidsbrist.  
 
I den här förstudien har författarna använt sig av en semi-standariserad intervju med fråge-
formuleringar baserad på förd problemdiskussion och modell 1.1 Generell problemstruktur. 
Att en intervju är helt standardiserad innebär att den är densamma för varje respondent 
och därigenom innefattar likadana frågor. Fördelen med en standardiserad intervju blir att 
data blir lättare att analysera och jämföra medan en semi-standardiserad intervju ger mer ut-
tömmande och modifierade svar. Ostandariserade intervjuer är passande vid explorativa 
och teoriutvecklande studier. Beroende på syfte med datainsamlingen skall standarise-
ringsgrad fastställas. (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 116) Samtidigt som intervjuerna grundade 
sig på de fem öppna frågor som arbetats fram, se bilaga 1 Förstudie,  ansåg författarna det 
var viktigt att ta vara på den kunskap inom ämnet respondenterna i fråga hade att tillföra. 
Genom att följa frågeformuläret och ställa följdfrågor men också vara mottaglig för övriga 
upplysningar kunde data som uppfyllde studiens syfte samlas in.    
 
Författarna skickade e-mail  med förfrågan om deltagande i en förstudie till de fyra största 
revisionsbyråer i Sverige; Deloitte, Ernst & Young, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
KPMG. E-mailen riktades till de studentrepresentanter som fanns angivna på respektive 
revisionsbyrås hemsida. Den första förfrågan om deltagande fick en låg svarsfrekvens av 
respondenterna och författarna följde därför upp e-mailen via telefon ett par dagar senare 
för att försöka få kontakt med rätt person och skicka ett e-mail med undersökningsfrågor 
ytterligare en gång. Genom att tala med studentrepresentanter på de olika revisionsbolagen 
blev författarna antingen hänvisade till personer med mer expertis inom ämnet eller nekade 
eftersom de ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap inom ämnet domännamn. Hänvisningar till 
huvudkontorens IT och teknologiska avdelningarna ledde oss fram till ett fåtal responden-
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ter. Kontakt togs även med Skatteverket där hänvisningar till en rättslig specialist på skatte-
verket gavs vilket bidrog till Kent Björkdahls deltagande i förstudien. Håkan Juhlin på 
BDO Nordic kontaktades i och med författarna stött på hans namn som undertecknade 
revisor på årsredovisning för ett företag verksam inom domännamnshandel. På grund av 
tidsbrist och utebliven respons hos revisionsbyråerna, resulterade förstudien i tre svar: Kent 
Bergendahl från skatteverket, Göran Abrahamsson från Ernst & Young och Håkan Juhlin 
från BDO Nordic.  

Bakgrundsfrågor i början av telefonintervjun var tänkta att användas för att fungera som en 
språngbräda in på de mer konkreta frågeställningarna senare. Det är vanligt att använda sig 
av mer generella frågor till en början för att få respondenten att känna sig lite mer bekväm 
(Lundahl & Skärvad, 1999 s. 120 ). För att avgränsa analysmaterialet valde författarna ändå 
att stryka dessa frågor och i stället inleda intervjuerna med en kort bakgrund om proble-
men. Frågeställningarna som användes var i stort processfrågor baserade på den problem-
struktur som ämnades testas. Processfrågor är definierade som brett formulerade frågor 
och öppnar upp för respondenten att svara mer fritt, och själv fokusera på det som den an-
ser vara viktigt (Lundahl & Skärvad, 1999 s.120). 

Förstudien resulterade i en djupare kunskap hos författarna vilket ledde till modell 2.1 Revi-
derad Klassificeringsmodell Förstudie och ett specifikt syfte med huvudstudien. Trots ett relativt 
lågt antal deltagande respondenter anser författarna att förstudien gav ett tillförlitligt resul-
tat. Det resonemang som fördes från de tre skilda synvinklarna gav en bred inblick i pro-
blemet och alla tre respondenter gav indicier om att problem med klassificering och redo-
visning av domännamn existerar. De uteblivna svaren från revisionsbyråerna kan förmodas 
ha fört likartat resonemang kring frågorna. Dock kvarstår det faktum att författarnas kun-
skap och erfarenhet inom forskning och metodik kan anses låg. Ett misstag under förstudi-
en var att författarna inte utnyttjade möjligheterna till att få respondenterna att hänvisa vi-
dare till andra källor. Om denna möjlighet använts hade sannolikt författarna kunnat få 
fram fler experter inom området och kanske även förslag på viktiga tidskrifter och uttalan-
den inom området. Även aspekter som tidbrist och ekonomiska resurser kan ses som be-
gränsande för förstudiens resultat. 

3.5.1 Dokumentstudie 

För att svara på frågan hur företag klassificerar sina domännamn användes en dokument-
studie av företagens årsredovisningar. Till att börja med valde författarna att utföra en 
kvantitativ studie genom att använda sig av en telefonenkät. Då många av svaren kunde 
finnas i företagens årsredovisningar verkade det dock mer lämpligt, både utifrån tid och 
pengar, att istället göra en dokumentstudie över årsredovisningar.  

Ytterligare fördelar med dokumentstudier kan ses då de kombineras med intervjuer. Ge-
nom detta uppnås en avstämning mot de faktiska förhållanden som framkommit i doku-
mentstudien. En annan fördel är då vanligen intervjuer resulterar i att viktiga delar i studien 
förbises på grund av att intervjun ofta går för fort fram. Genom en tidigare dokumentstu-
die minskar risken för att viktiga aspekter missas. Vidare finns också fördelar sett ur själva 
forskningsprocessen. Detta då att förlita en forskning fullt ut på intervjuer innebär att man 
förlitar studien samma kort. Det är också många gånger en arbetsam metod då man många 
gånger insamlar all data vid samma tillfälle. Men genom att först göra en dokumentstudie är 
det möjligt att fundera och formulera om. (Artsberg, 2005 s. 48).  
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Den dokumentstudie som utfördes över de identifierade företagen som innehar domän-
namn i spekulationssyfte baserades på varje enskilt företags årsredovisning. Författarna 
sammanfattade dels hur många som hade klassificerat sina domännamnstillgångar och hur 
de hade klassificerats samt generell information om företagen som återfanns i årsredovis-
ningarna. Information som organisationsnummer, verksamhetsbeskrivning, nettoomsätt-
ning, antal anställda och registreringsår sammanställdes i syfte att eventuellt kunna koppla 
dessa fakta till faktorer som påverkar klassificeringen. De punkterna granskades och sam-
manställdes återfinnas i Bilaga 10 Årsredovisningar.   

3.5.2 Intervjuer 

Författarnas målsättning med kvalitativa intervjuer var att finna eventuella interna orsaker 
och externa påtryckningar till varför företag valt att klassificera domännamn på det sätt 
som gjorts i årsredovisningen.  

Vid den kvalitativa studien har författarnas använt sig av en intervju av semi-strukturerad 
karaktär. Detta är vanligt då syftet med intervjuerna är kvalitativt och ämnar redogöra för 
varför (Saunders et. al. 2007, s. 312-313). Då syftet med studien är att svara på frågan varför 
ansåg författarna det viktigt att ge respondenterna utrymme för fritt resonemang och or-
saksförklarande. De frågor som ställdes var därför relativt öppna samtidigt som de höll viss 
struktur. Att formulera frågor är väldigt viktigt för att få fram information som verkligen 
svarar på syftet med uppsatsen. Vid semi-strukturerade intervjuer används vanligen öppna 
frågor och mer specificerade slutna frågor. Öppna frågor medför att respondenten har mer 
utrymme för att beskriva och definiera. Vanligen börjar dessa frågor med ”Varför? Vad? 
Hur?”. Specificerade och slutna frågor syftar till att ge mer precisa svar och är mer direkt 
utformade. De börjar vanligtvis med ”Hur många? Har hört att du sagt..? Pratar du 
om…?”. (Saunders et. al. 2007, s. 330). I uppsatsen har författarna valt att använda sig av 
båda de typerna nämnda ovan. Till större delen har öppna frågor använts för att försöka 
skapa en bild av de bakomliggande faktorerna till varför företag valt att klassificera som de 
gjort. De frågor som använts återfinns i bilaga 5 Frågeformulär Kvalitativ studie. Frågorna är 
också formulerade efter modell 5.1 Reviderad klassificeringsmodell Referensram. 

Intervjuer kan ofta innefatta kostsamma resor (Saunders et. al., 2007 s. 335). Då pengar är 
en begränsande faktor har författarna valt att istället utföra intervjuerna över telefon. Detta 
är också mer tidseffektivt eftersom tid också är en limiterad faktor.  

Det kan ibland vara tidskrävande och svårt att få kontakt med lämpliga respondenter. Vida-
re är det också vanligt att det tar lång tid mellan första kontakten och intervjutillfället. Där-
igenom är telefonkontakt att preferera framför en brevkontakt. Genom att skicka ett e-mail 
först kan man snabbt få en första kontakt med respondenter, och sen följa upp med tele-
fonintervju. Ett e-mail skall vara lockade och intressera respondenterna av att delta i studi-
en. Vidare skall det också vara kort, koncist och tydligt. (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 119). 

Till att börja med skickade författarna en förfrågan via e-mail om deltagande till de utvalda 
företagen i den kvalitativa studien. För att skapa ett intresse för deltagande introducerades 
uppsatsens syfte och en kort redogörelse för vad författarna kom fram till i den kvantitativa 
studien inkluderades. Fullständigt e-mail återfinns i Bilaga 3 Förfrågan kvalitativ studie . Då 
det var ett bristande intresse för deltagande i studien ringde författarna upp tre företag di-
rekt och frågande ifall de var intresserade av att svara på några frågor. Intresset blev på så 
sätt större och de ville gärna delta i uppsatsen. En respondent svarade på frågor direkt vid 
första samtalet, medan de två andra respondenterna istället ville ha frågorna mailade och 
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fundera på svaren i lugn och ro. Slutligen resulterade intervjuerna i en telefonintervju och 
två svar via e-mail. För att uppnå en så likvärdig intervjusituation som möjligt mellan svar 
via e-mail och telefonintervju ställdes stödfrågor till de fem övergripande frågorna för att ge 
en hint om vad som efterfrågades.  

Efter intervjuer är det viktigt att anteckna och fastställa direkt vad som sagts under inter-
vjun. Detta är speciellt viktigt för att uppnå tillförlitliga resultat. (Sunders et. al., 2007 s. 
333). Efter telefonintervjuerna fastställde författarna direkt vad som sagts under intervjun 
medan det fortfarande var färskt i minnet. Under intervjun gjordes endast anteckningar och 
stödord för att kunna citera respondenterna i uppsatsen.  

3.5.3 Urval 

De företag som författarna fastställt som population är svenska företag som handlar med 
domännamn. Vid fastställande av urval för dokumentstudien var utgångspunkten att hela 
populationen skulle granskas. Då databasen Affärsdata endast innehåller årsredovisningar 
för aktiebolag fick urvalet begränsas till just denna bolagsform. För att fastställa den aktuel-
la populationens storlek kontaktades i första hand .SE. Genom flertalet kontaktförsök via 
e-mail och telefon med kundservice, kommunikationsansvarig och VD:n på företaget fick 
författarna svaret att denna sorts information ej får ges ut. Någon lista med företag fanns 
inte att tillgå och aktuell statistik om hur många som äger mer än 100 och 500 domännamn 
samlas in årligen och hänvisning till deras årsredovisning för år 2007 gavs därför. Även 
Sedo, som tillhandahåller världens största handels-
plats för domännamn, kontaktades för att få en utta-
lande av hur många eller vilka de stora svenska aktö-
rerna som utnyttjar deras tjänst är. Svar från John Ja-
cobsen, kundansvarig på Sedo, gav heller ingen upp-
skattning om populationens omfattning då denna ef-
terfrågade informationen ej får ges ut.   

Den information som ges kring .SEs kunder år 2007 
är att det vid årets slut år fanns 124 kunder som ägde 100 domännamn eller fler varav 13 
stycken ägde fler än 500. Vidare uppges det att dessa siffror är lägre är förgående år, 2006, 
då motsvarande siffror var 169 respektive 24 stycken. Av de kunder som innehar högst an-
tal domännamn delar .SE in dem i de som handlar med domännamn och de företag som 
har omfattande varumärkesportföljd. Uppgifter om .SEs kunder säger även att 71 % var fö-
retag och 29 % var privatpersoner. (.SE, 2007 s.16)  

Från ovannämnd information kan inte population fastställas men författarna kan ändå an-
taga kan majoriteten av studiens population finns inom de 124 kunder som .SE uppger äga 
mer än 100 domännamn. Konstateras kan även att bland dessa 124 kunder är det oklart hur 
stor del som är privatpersoner kontra företag och hur stor andel som är just aktiebolag. Vi-
dare är det också oklart hur många av de 124 kunderna som handlar med domännamn och 
hur många som är företag med stora varumärkesportföljer eller innehar domännamn för 
annat syfte.  

De företag som inkluderats i dokumentstudien har författarna identifierat genom att läsa 
flertalet bloggar, forum och artiklar kring just domänhandel. Även hänvisningar om denna 
typ av företag hos personer och företag inom domänhandel har lett till ytterligare några fö-
retag. En av de viktigaste källorna var Dan Nilsson som själv handlar med domännamn och 
driver bloggen ”dan.se” som handlar om e-handel. Information via bloggen där han bland 

John Jacobsen:  ”All information re-

garding Sedo customers is strictly con-
fidential. Unfortunately, we have too 
many domain names on our database 

too keep record of and we can not pro-
vide this information. ” 
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annat listat de största aktörerna på svenska domännamnsmarknaden7 och genom kontakt 
via e-mail resulterade i ett tiotal företag. Då urvalet bestod av 25 företag skickades ett e-
mail ut till några ”experter” och till de identifierade företag där e-mail adress hittades, se bi-
laga 2 E-mail till företag kvantitativ studie . Svar ifrån fem av dessa gav information om att vis-
sa av de nämnda företagen inte var aktuella för studien av olika anledningar. Även hänvis-
ningar till redan lästa bloggar och allmänna uttalande och positiv respons på studien gavs. 
Bland annat Björn Hansson, VD på MissDomain AB, skrev ”…jag tror ni fått med de flesta av 
de större.”.   

För den kvalitativa studien valdes tre företag från dokumentstudien ut. Motivet bakom just 
dessa tre företag var från början att få med de företag som identifierats bland de stora aktö-
rerna på domännamnsmarknaden och som även, konstaterat utifrån dokumentstudien,  
hade tre skilda sätt att klassificera sina domännamn på. Efter en dryg vecka med uteblivna 
svar på de e-mail som skickats ut beslutade författarna istället  på grund av tidsbrist att kon-
takta dessa företag via telefon. Då förtagen inte var kontaktbara via telefon valdes nya före-
tag ut som rankades utefter de tidigare kriterierna, stora aktörer och skilda klassificeringar. 
En efter en ringdes upp med förfrågan om deltagande i vår kvalitativa studie tills målet på 
tre deltagare var nått. Slutligen var det Retevo, Holding the Future och Quality Unlimited 
som deltog i den kvalitativa studien.  

3.6 Analys av data 

Vid analys av empiriska data har förfat-
tarna valt att inkludera förstudien, tidi-
gare studier, vetenskapliga teorier och 
referensram för att kunna besvara upp-
satsens syfte.  

Analysen har delats in i två delar där 
först frågan hur utreds och sammanfat-
tas för att kunna användas som under-
lag i den stora analysen, där varför disku-
teras.   

Att författarna valt att inkludera förstu-

dien i analysen är för att ge kunna jäm-
föra de resultat som insamlad primärda-
ta gett. Att ta in revisorernas och skatteverkets syn på problematiken kring redovisning av 
domännamn  styrker de slutsatser och generaliseringar som analysen leder till.   

Vanligen används tidigare studier till att diagnostisera beskrivningssituationen. När en pro-
blematik skall beskrivas är det viktigt att ta ställning till frågor såsom ”Har fenomenet be-
skrivits tidigare? I vilket syfte? I vilka perspektiv”. Och utifrån detta komma fram till olika 
utredningssitutationer. (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 200). Då klassificeringsfrågor i sam-
band med innehav av domännamn inte har studerats eller beskrivits tidigare, varken i inne-
hav vid spekulationssyfte eller i varumärkessyfte, bestämde författarna att utföra en förstu-
die. I förstudien framgick det att liknelser kan ses med redovisning av fastigheter och ut-

                                                 
7 http://www.dan.se/de-svenska-domanmiljonarerna-del-2-aktorerna.html 
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släppsrätter. ”I diskussionen om en immateriell tillgång kan vara en omsättningstillgång dras liknelser 
till utsläppsrättigheter som också är en immateriell tillgång som man handlas med. Vidare kan också lik-
nelser ses med fastigheter.” (Göran Abrahamsson, 2008).  

Vetenskapliga teorier har använts vid redovisning av empirisk data för att kunna ge möjliga 
förklaringar till varför företag klassificerar som de gör. Principal-agentteorin ser till både in-
terna orsaker och externa påtryckningar medan den institutionella teorin har ett tydligare 
fokus mot endast interna orsaker hos företagen. Då ämnet klassificering av domännamn 
inte är studerat tidigare ansåg författarna det intressant att även inkludera vetenskapliga teo-
rier i analysen för att uppnå en högre trovärdighet i slutsatserna. 

Den information kring domännamn som presenteras i kapitel 5 Referensram ligger som stöd 
och ger ökad förståelse för företages klassificering av domännamn. I referensramen presen-
teras även relevant regelverk kring redovisning av domännamn. Detta har inkluderats i ana-
lysen genom att relatera till aktuella lagar, rekommendationer och principer som företag är 
skyldiga att följa vid redovisning. Vidare är det intressant att länka hur företagen klassifice-
rat sina domännamn och titta på vilka efterföljderna är, både ur ett resultatmässigt och be-
skattningsmässigt perspektiv.  

Den data insamlad från intervjuerna är relativt ostrukturerade och kan ses som berättande 
fakta vilket vanligtvis utreds genom en narrativ analys. Narrativ analys är användbar att an-
vända just vid ostrukturerad data där man eftersträvar att hitta samband, sociala förklaring-
ar och omständigheters påverkan. (Saunders et. al. 2007 s. 504-505). Även om narrativ me-
tod låg som grund för analysen ville författarna ändå skapa någon sorts struktur för att lät-
tare kunna utreda empirin del för del. Ett kategorieringsschema utvecklades därför med ut-
formning baserad på modell 2.1 Reviderad klassificeringsmodell Förstudie, sekundärdata samt de 
svar som företagen lämnade i intervjuerna. Kategoriseringschema och kategorisering åter-
finns i Bilaga 10 Kategoriseringsschema. En kategorisering skall utföras efter vad som anses ut-
göra meningsfulla grupperingar. Dessa grupperingar kan utgå från teori, frågeställningar el-
ler direkt efter vad som framkommit i data. Vid kategorisering av data skapas koder som 
sen appliceras på den kvalitativa informationen. Detta för att kunna skapa en struktur av 
den ostrukturerade data. Kategorisering skall sen underlätta vid analys. (Saunders et. al. 
2007 s. 480).  

3.7 Presentation av data 

I upplägget av uppsatsen har modell 1.2 Disposition av uppsats legat som grund för en logisk 
kapitelindelning och guide till slutsats. Beroende på undersökningens karaktär, vilka förfat-
tarna skriver för och vad för slags dokument det är skall en vetenskaplig rapport utformas 
(Lundahl & Skärvad, 1999 s. 259).  Vidare säger Sunders et. al. (2007, s. 519) att det är just 
när man skriver sin rapport som man verkligen reflekterar över sin studie och det är därför 
viktigt att inte vänta med att skriva sin rapport tills efter studien är genomförd. I uppstäl-
lande av denna uppsats har författarnas kontinuerlig redogjort och sammanställt den data-
insamling som utförts. Definiering och upprepad användning av nyckelord såsom domän-
namn, domäner, VRE och klassificering har eftersträvats för att skapa en röd tråd genom hela 
rapporten. De modeller, figurer och tabeller som presenterats har främst syftat till att ge en 
bildlig översikt av fakta som behandlat i text samt visa på samband. Användningen av mo-
deller, tabeller och att lyfta intressanta citat ämnar också att underlättare för läsare. 

Från förstudien presenterades den data, insamlats via intervjuer, som författarna ansåg 
mest relevant. Eftersom frågorna var öppet ställda gavs även information kring mindre vik-
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tiga delar som därför exkluderades. Det är viktigt att komma ihåg vad som var syftet med 
studien och presentera svaret på frågan för läsaren (Sunders et. al. 2007 s.528).  Vidare, val-
de författarna att presenter intervjuerna i citatform för att behålla objektivitet.   

De delarna av dokumentstudien som författarna ansåg vara mest relevant och intressant att 
inkludera i uppsatsen presenterades i diagram i kapitel 5 Empiri. Förutom information kring 
klassificeringen, presenterades även antal anställda och antal verksamma år eftersom förfat-
tarna ansåg denna information användbar i analys. De grafer som utformades har haft i syf-
te att ge en sanningsenlig bild av insamlad data.  

Till den data som samlandes in genom intervjuer till empirin har författarna valt att inklu-
dera svaren fullt ut eftersom de var relativt korta och att exkludera någon del skulle ge ett 
osammanhängande resultat. Enligt Hult (2004, s. 74) finns det två sätt att presentera sina 
intervjuer, antingen tematiskt eller efter varje fråga för sig. Författarna valde att följa den 
struktur som frågeformuläret följde och behandlade alla tre företags svar till varje fråga un-
der samma stycken.  

3.8 Tillförlitlighet 

3.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om riktigheten och exaktheten i de metoder och tekniker som använts. 
(Mason, 1996 s. 24). Med reliabilitet menas mer specifikt frånvaro av slumpmässiga mätfel. 
För att en undersökning skall uppnå en hög reliabilitet skall själva mätningen inte vara på-
verkad av, eller snarare inte påverkas av, vem som gör mätningen eller under vilka omstän-
digheter det sker. (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 152). Nedan följer en redogörelse av hur 
författarnas tillvägagångssätt i denna uppsats påverkat reliabiliteten av detsamma.            

Vid en kvalitativ studie baserad på intervjuer är det oftast ett mindre urval av populationen 
som inkluderats i studien. Genom detta är det svårt att göra tillförlitliga generaliseringar av 
empiriska data. Vid kompletteringar och analyseringar av data till teorier uppnås en högre 
reliabilitet i slutsatserna. (Saunders et. al., 2007 s. 328). Då författarna valt att i analysen och 
vid slutsatserna ta ställning till tidigare studier och vetenskapliga teorier uppnås en högre re-
liabilitet i slutsatserna. Vidare så tar författarna även slutsatserna från förstudien i beaktning 
vid analyseringen av resultatet från de empiriska studierna. Genom detta jämförs vad som 
framkom av företagen med vad expertis trodde om företagen och därigenom så dras ytter-
ligare slutsatser.  

Enligt Artsberg (2005 s. 49) är en händelse som är skriftligt dokumenterad ur reliabilitets-
synpunkt mer värd än den som är framtagen genom en intervju. Eftersom mestadels av den 
primärdata varit i skriftlig form har författarnas påverkan på respondenternas svar varit li-
ten. Även om intervjuerna, både i förstudien och huvudstudien, är utförda av olika förfat-
tarna kan ändå resultatet ses som reliabelt. Då intervjuerna till stor del är standardiserade, 
frånsett fåtalet följdfrågor och några begreppsförklaringar, har de utförts på liknande sätt. 
Därigenom hävdar författarna att det egentligen inte hade spelat någon roll resultatmässigt 
ifall en och samma person utfört intervjun.  

Vid sammanställning av årsredovisningarna utfördes denna, efter diskussion, utav en av 
författarna för att säkerhetsställa att rätt information inkluderades. Även vid kategorisering-
en av intervjusvaren var det en författare som analyserade svaren. Detta för att uppnå en så 
hög reliabilitet som möjligt. Den konsekventa kategoriseringen medförde en tydlig och till-
förlitlig presentation av data som användes i analysen. Om i stället flera författare varit del-
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aktiga i kategoriseringen hade det funnits ett behov av kalibrering och jämförelse för att sä-
kerställa att alla gått tillväga på ett likartat sätt.  

Den låga svarsfrekvens och det limiterade urvalet har reducerat studiens resultat till viss del. 
Medverkan av fler företag av fler former än aktiebolag hade troligen gett en mer generali-
serbar slutsats. Vidare kan utebliven medverkan från tillfrågande företag i intervjuerna på-
verkat studiens resultat negativt. Anledningen till dessa företags frånvaro kan indikera på att 
detta är kontroversiella verksamheter, att dem ej redovisat sina domännamn på ett legalt 
vis.  

3.8.2 Validitet 

För att forskningen skall uppnå validitet skall forskaren mäta, observera och identifiera vad 
som forskningen syftar till att göra. (Mason, 1996 s. 24). Validitet kan delas in i yttre och 
inre validitet. Inre validitet uppnås då exempelvis en enkät eller en intervju verkligen mäter 
det som den avser att mäta. På så sätt erhålls en överenskommelse mellan både den opera-
tionella och den teoretiska definitionen. Det är viktigt att i undersökningar ta hänsyn till 
den inre validiteten och uppnår en medvetenhet kring om exempelvis enkäten mäter för 
mycket, för lite eller fel saker. (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 150). Yttre validitet syftar till att 
redogöra för om mätinstrumentet gav en bra eller en dålig indikation på det problem som 
man ämnar svara på. Det kan vara så att människor exempelvis ljuger och minns fel när de 
fyller i en enkät. På så vis uppnås ett dåligt svar på problemet, det vill säga, parallellen mel-
lan svaren på enkäten och det problem som studerades var dåligt. (Lundahl & Skärvad, 
1999 s. 151).    

För att sekundärdata skall uppnå validitet är det viktigt att den genererar svar på uppsatsens 
syfte. Om den inte tillför information som hjälper till att svara på uppsatsens syfte uppnås 
ingen validitet i slutsatserna. (Saunders et. al. 2007, s. 263). Författarna har använt sig av 
förstudien, tidigare studier, vetenskapliga teorier, referensram samt dokumentstudiens re-
sultat för att ge stöd i slutsatserna kring varför företag klassificerar domännamn som de gör. 
Den primär och sekundär data hjälper till att svara på interna orsaker och externa påtryck-
ningar på företag vid klassificeringen. Vidare testas all data mot varandra för att hitta korre-
lationer och stärkt resultat. Med data från flertalet källor och i olika form anser författarna 
slutsatsen uppnår validitet.  

Vid användning av en del engelska artiklar och böcker finns det risk för viss språklig slagsi-
da. Men då författarna utifrån språkkunskap behärskar engelska väl är risken för feltolkning 
vara minimal.  

3.8.3 Metodkritik 

En nackdel med dokumentstudier är att det endast kan användas till att bekräfta något som 
redan hänt. Dels innehåller inte data endast den information som forskaren är ute efter 
utan även mycket annat. Vid dokumentstudier förlitar sig därför forskaren resultatet på in-
formation som är insamlad av någon annan, och möjligen också i helt andra syften. (Arts-
berg, 2005 s. 48). I författarnas fall handlade dokumentstudien om att studera årsredovis-
ningar som faktiskt samlas in i ett annat syfte än det författarna har. Även att det är fallet är 
informationen intressant och tillförlitlig i denna uppsats då syftet var att redogöra hur före-
tag klassificerar vilket faktiskt framgår i årsredovisningar. Vidare så utnyttjade författarna 
möjligheten till att det fanns mer information att hämta från årsredovisningarna än just hur 
företag har valt att klassificera domännamn. Den ytterligare information som även ansågs 
relevant för uppsatsen var dels verksamma år och antal anställda.  
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Telefon och e-mail intervjuer är lämpliga vid kvalitativa studier då de medför vissa fördelar 
som exempelvis tillgänglighet, tidsaspekt och låga kostnader. Även då det finns uppenbara 
fördelar med telefon och e-mail intervjuer finns det också nackdelar. En av nackdelarna är 
bland annat avsaknaden av personlig kontakt under intervjun. (Saunders et. al., 2007 s. 
342). Författarna anser att de frågorna som ställts inte var så känsliga så att om en personlig 
intervju utförts hade fått fram mer uttömmande och informativa svar.  

Val av metod skall inte primärt styras av pengar och tid (Saunders et. al., 2007 s. 335). I 
denna uppsats är det ändå dessa faktorer som varit mycket avgörande vid insamling av 
primärdata. Under de knappa 18 veckor som författarna har haft på sig att genomföra stu-
dien ska även tas hänsyn de till kurser författarna tagit vid sidan om uppsatsen samt faktum 
att utgifter kopplade till studien har självfinanseras. Resursbrist i form av tid och kapital har 
främst påverkat metod i dokumentstudie och intervjuer då författarnas primära urvalsgrup-
per inte varit tillgängliga. Hade tid funnits hade flertalet försök till att nå de eftersträvade 
respondenterna eventuellt lett fram till deltagande. Även metoder som personliga intervjuer 
har inte varit aktuella på grund av denna resursbrist.  

Författarnas ringa erfarenhet av forskning har påverkat metod på så vis att val av metod 
har grundat sig i författarnas sunda förnuft, vad som ansetts passande för att svara syftet. 
Hade författarna haft mer erfarenhet inom forskning kan hända att val av metod sett an-
norlunda ut eftersom praktiskt kunnande då kunnat avgöra vad som ör mest lämpligt för 
just denna studie.  

Vanligen är det nödvändigt att alltid avgränsa studier på ett eller annat sätt. Eftersom pro-
blem alltid kan vidgas och därigenom bli för stort och för tidskrävande. Därigenom kan det 
resultera i att begränsningen är påtvingad. Vidare kan en avgränsning också vara ett resultat 
av forskarens eget intresse för studien. Avgränsningen syftar till att beskriva för läsaren hur 
relevansen påverkas och forskarens möjligheter med att genomföra studien. (Wigblad, 1997 
s. 82).  

3.8.4 Källkritik 

Vid användning av sekundära källor är det viktigt att kritiskt granska innehållet då de ofta 
inte är helt opartiska. Sekundära källor kan även anses vara ofullständiga och vinklade. 
(Lundahl & Skärvad, 1999 s. 223). Att använda data från stora välkända organisationer an-
ses ofta mer tillförlitligt (Saunders et. al. 2007 s. 265). Den sekundärdata som presenterats i 
denna uppsats har insamlats med stor försiktighet. Främsta källor har varit välkända organi-
sationers publikationer så som FARSRS, Dagens Industri och .SE samt en stor del data 
som hämtats från kurslitteratur, exempelvis Saunders et. al och Smith.    

Sekundärdata som hämtas från Internet ger tillgång till gratis information från hela världen 
samtidigt som det ofta är mindre tidskrävande än att söka i exempelvis bibliotek (Lundahl 
& skärvad, 1999 s. 140).  I och med den breda informationsbasen är det viktigt att kunna 
sålla ut pålitlig och väsentlig data (Lundahl & Skärvad, 1999 s. 144).  Författarna har här 
försökt hitta data via bibliotekets databaser för att få in så pålitlig data som möjligt, exem-
pelvis FARSRSkomplett och Affärsdata. Eftersom mycket fakta kring domännamn åter-
funnits i bloggar och IT forum på nätet har dessa data behandlats med stor försiktighet för 
att undvika otillförlitlig data.  
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 ______________________________________________________________________ 

För att svara på syftet med uppsatsen har författarna valt att genomföra tre olika studier och kan ses i tre 
steg där frågorna vad, hur och varför tillsammans med sekundärdata lett fram till slutsatsen. Förstudien 
har hjälpt författarna fram till vad som specifikt skulle studeras och visa på problematiken kring ämnet.  
Utifrån ett specificerat syfte studerade sen författarna genom en dokumentstudie hur företag har klassificerat 
domännamn. Genom den sista studien, den kvalitativa, tog författarna reda på varför företag klassificerat 
som de gjort genom att utföra intervjuer med tre företag. I metoden diskuteras även tillvägagångssätt vid 
analys av data, tillförlitlighet i slutsatserna, metodkritik samt källkritik.  

I nästföljande kapitel gällande tidigare studier kommer en relaterad problematik kring klassificering av 
domännamn att presenteras. Då det i förstudien framgick att liknelser kan ses med fastigheter och ut-
släppsrätter har författarna valt att inkludera detta genom uppsatser och vetenskapliga artiklar.  
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4  Tidigare studier 

Detta kapitel ämnar visa på tidigare studier inom relaterad problematik kring klassificering av domän-
namn. Genom uppsatser och vetenskapliga artiklar skall författarna visa på slutsatser och resonemang in-
tressanta att relatera till uppsatsen syfte.  

Klassificeringsfrågor i samband med innehav av domännamn har inte studerats eller be-
skrivits tidigare, varken i innehav vid spekulationssyfte eller i varumärkessyfte. Saknaden av 
forskning inom ämnet var en utav anledningarna till en förstudie. I förstudien framgick det 
att liknelser kan ses med redovisning av fastigheter och utsläppsrätter. ”I diskussionen om en 
immateriell tillgång kan vara en omsättningstillgång dras liknelser till utsläppsrättigheter som också är en 
immateriell tillgång som man handlas med. Vidare kan också liknelser ses med fastigheter.” (Göran Ab-
rahamsson, 2008).  

Det finns flertalet artiklar och uppsatser kring redovisning av fastigheter och utsläppsrätter. 
Kring redovisning av fastigheter finns det en problematik om huruvida tillgången skall klas-
sificeras som omsättningstillgång eller immateriell tillgång. Liknelser kan ses med denna 
uppsats då hänsyn tas till syftet med innehavet av fastigheter och hur det kan påverka klas-
sificeringen som företagen gör. Redovisning av utsläppsrätter är intressant att relatera till 
denna uppsats då det är en tillgång som vid handel övergår till en omsättningstillgång per 
definition. Vilket liknar domännamn till mångt o mycket.  

4.1 Liknande klassificeringsproblematik i uppsatser 

I en kandidatuppsats, skriven av Kristian Björö, Peter Johansson och Hanna Olsson vid 
Högskolan i Kristianstad, berörs problematiken med att klassificera fastigheter som anting-
en som en omsättningstillgång eller en immateriell tillgång. Vidare i en magisteruppsats 
skriven av Katarina Dahlborg och Karl Nordstedt i Uppsala behandlas företags problem 
vid redovisning av utsläppsrätter.  

Nedan följer först kort information kring de två uppsatserna i tabellform och längre ner 
behandlas uppsatserna mer ingående i en löpande text.  

Ämne Klassificering av fastigheter. Redovisning av utsläppsrätter. 

Författare Björö, Johansson & Olsson Dahlborg & Nordstedt 

Syfte Varför klassificerar företag fastigheter som an-
tingen en omsättningstillgång eller en immateri-
ell tillgång? 

Praktiska och teoretiska problem vid re-
dovisning av utsläppsrätter samt de bak-
omliggande orsakerna till dem. 

Metod  Kvantitativ studie baserad på 90 företag. 
Utgått ifrån årsredovisningar.  

 Kvalitativ studie med intervjuer. 

Kvalitativ studie där intervjuer med revi-
sorer och intervjuer med företag har ut-
förts. 

Teori  Agentteorin 

 Institutionella teorin   

 Positiva organisationsteorin. 

 Anskaffningsvärde- 

 Omvärdering  

 Säkeringsmetoden 
Slutsats Företag klassificerar som omsättningstillgång:  

 vinstmaximering 

 graden av ägarspridning  

 valet av revisionsbyrå. 

Företagen redovisar efter sunt förnuft. 
Vid överskott av utsläppsrätter under-
värderas gärna tillgången. 

Tabell 4.1 Tidigare Studier 
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4.1.1 Klassificering av fastigheter- hur och varför? 

I denna uppsats diskuteras problematiken kring att uppnå redovisningens kvalitativa egen-
skaper, såsom jämförbarhet och harmonisering. Detta då det finns risk för att de kvalitativa 
egenskaperna försämras när företag har möjlighet att redovisa liknande händelser på olika 
sätt. (Björö, Johansson & Olsson, 2005 s. 3). Syftet med uppsatsen var att utreda varför fö-
retag klassificerar fastigheter som antingen en omsättningstillgång eller en immateriell till-
gång. De möjligheterna företag har till tolkning av lag och rekommendationer innebär att 
företag kan redovisa på det sätt som passar deras egna behov. (Björö, Johansson & Olsson, 
2005 s. 10).  

För att uppfylla syftet har både en kvantitativ och en kvalitativ studie använts. Den kvanti-
tativa studien baserades på årsredovisningar från 90 företag, där granskades hur företag 
hade klassificerat sina fastigheter som antingen en omsättningstillgång eller en immateriell 
tillgång. De 90 fastighetsföretagen var slumpmässigt utvalda från tre populationer; kom-
munala, noterade och onoterade. Det framgick att endast fyra företag klassificerat som om-
sättningstillgång och de resterande 86 företagen klassificerat som immateriell tillgång.  För 
att komplettera med information som inte kan erhållas ur sekundärdata har även en kvalita-
tiv studie bestående av telefonintervjuer utförts. (Björö, Johansson & Olsson, 2005 s. 31).  

Uppsatsen har använt tre vetenskapliga teorier för att ge tänkbara förklaringar till varför 
fastighetsföretag har valt att klassificera fastigheter som antingen omsättningstillgångar eller 
immateriell tillgångar. De vetenskapsteorier som behandlats är agentteorin, institutionella 
teorin och den positiva organisationsteorin. Från dessa teorier har det skapats olika hypote-
ser. Exempelvis, knutet till agentteorin, hypotesen att ”företag vars ledning har bonusavtal 
kopplat till företagets resultat klassificerar sina fastigheter som omsättningstillgångar”. Det-
ta då det i agentteorin står specificerat att företag med bonusavtal kopplat till resultatet är 
mer benägna till att välja klassificeringar och redovisningsmetoder som flyttar vinster från 
en redovisningsperiod till den aktuella redovisningsperioden. (Björö, Johansson & Olsson, 
2005 s. 20). Liknande hypoteser är knutna till de andra två vetenskapsteorierna. För att kny-
ta an till hypotesen nämnd ovan, så har den testats genom den kvalitativa studien där före-
tag har fått svara på om just deras bonussystem det aktuella året var knutet till resultatet.   

De förklaringar till varför företag klassificerar sina fastigheter som omsättningstillgångar 
var: 

 Den första anledningen var att företag handlar rationellt. De är agenter och intres-
serade av vinstmaximering därigenom väljer de att klassificera som omsättningstill-
gång då de inte har några avskrivningar och på så vis uppnår ett högre resultat. 

 Den andra anledningen är knuten till graden av ägarspridning i företaget. Ju högre 
ägarspridning desto större sannolikhet var det att företag klassificerar sina fastighe-
ter som omsättningstillgångar. 

 Den tredje och sista anledningen hade sin utgångspunkt i den institutionella teorin 
och påvisade att det fanns ett signifikant samband mellan val av revisionsbyrå och 
klassificering av fastigheter. 

(Björö, Johansson & Olsson, 2005 s. 58-62) 
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4.1.1.1 Kommentarer 

Under förstudien framgick det att en liknande diskussion kring klassificering, som antingen 
en immateriell tillgång eller en omsättningstillgång, har också förts kring fastigheter. RR 24 
möjliggör för fastighetsbolag att klassificera sina fastigheter som antingen en immateriell 
tillgång eller en omsättningstillgång (FAR SRS, 2008). RR 24 ger utrymme för tolkning och 
det är möjligt för företag att redovisa på så vis som är mest fördelaktigt. Vilket innebär att 
liknande fastigheter kan klassificeras på olika sätt. (Björö, Johansson & Olsson, 2005 s. 10).  

Att använda både en kvantitativ och en kvalitativ studie är något som ökar reliabiliteten i 
slutsatserna och därigenom också något som författarna har tänkt göra i denna uppsats. 
Detta tillvägagångssätt att först studera årsredovisningar och sen komplettera med intervju-
er verkar lämpligt i den likartade klassificeringsproblematiken kring domännamn.  

Det är möjligt att dessa rampopulationer som använts inte är representativa för hela mål-
populationen. Om så är fallet, är det möjligt att de slutsatser som förts avviker från vad 
som gäller för hela populationen. Valet av urval och storlek påverkar trovärdigheten i slut-
satserna (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007 s. 234). Genom att komplettera en kvantitativ 
studie med kvalitativa data uppnår slutsatserna en högre validitet och författarna antar att 
det inte torde avvikas från vad de hade kommit fram till om en studie gjorts på hela popu-
lationen. Därigenom anser författarna att uppsatsen, utifrån dess metod, är tillförlitlig.  

Sammanfattningsvis, för att knyta an till författarnas frågeställningar i denna uppsats, hur 
klassificeras fastigheter? I den kvantitativa studien framgick att fyra av de undersökta före-
tag klassificerat sina fastigheter som omsättningstillgångar och de resterande 86 företagen 
valt att istället klassificera som immateriell tillgångar. Varför klassificeras fastigheter så? De 
som valt att klassificera som omsättningstillgångar kan förklaras genom tre anledningar; de 
har handlat från ett vinstintresse och agerar rationellt, en hög grad av ägarspridning och val 
av revisionsbyrå.  

I jämförelse med domännamn, så står det specifikt angivet i lag och rekommendationer att 
fastighetsföretag har möjlighet att klassificera fastigheter som antingen omsättningstillgång-
ar eller immateriell tillgångar. Ändå är det intressant att dra liknelser i slutsatser då företag 
som handlar med domännamn möjligtvis också har en viss valmöjlighet vid klassificering-
en. Kommer klassificeringen av domännamn att visa på liknande slutsatser som klassifice-
ringen av fastigheter? I så fall är det rimligt att företag klassificerar utifrån ett vinstmaxime-
ringsintresse och därigenom ämnar uppnå ett så högt resultat som möjligt. Om så är fallet, 
klassificerar företag som handlar med domännamn som omsättningstillgång? 

4.1.2 Redovisning av utsläppsrätter- hur och varför?   

Syftet med uppsatsen var att redogöra för praktiska och teoretiska problem vid redovisning 
av utsläppsrätter samt de bakomliggande orsakerna till dem. Uppsatsen är avgränsad till att 
endast involvera svenska företag. Införandet av utsläppsrätter har medfört vissa redovis-
ningsproblem hos företag. Ett av de största problemen vid redovisning av utsläppsrätter är 
att det inte finns något auktorativt uttalande idag. Det fanns en gång ett tolkningsuttalande 
från IFRS, men det är tillbakadraget. Då utsläppsrätter bara har redovisats sedan 2005 in-
nebär redovisningen stora utmaningar för företag. De måste välja ett redovisningssätt som 
bäst återspeglar deras ekonomiska situation. (Dahlborg & Nordstedt, 2006 s. 32).  

För att uppfylla syftet har en kvalitativ studie använts där både företag och revisionsbyråer 
har intervjuats. Det är tre företag som har inkluderats och som alla innehar utsläppsrätter. 
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Att använda en kvalitativ istället för en kvantitativ studie var för att erhålla en djupare för-
ståelse. (Dahlborg & Nordstedt, 2006 s 10). Det är svårt att generalisera utifrån att studera 
tre företag och tre revisionsbyråer.  

I slutsatsen framgår att de företag som ingick i studien inte upplever några redovisnings-
problem själva, utan är snarare nöjda med deras egna sätt att tolka hur utsläppsrätter skall 
redovisas. Då företagen redovisar mycket efter sunt förnuft får det ofta till följd att företag 
inte redovisar utsläppsrätter alls. Det intressanta är att när det fanns outnyttjade ustläpps-
rätter, alltså ett överskott, var det vanligt att företag undervärderar denna tillgången. Där-
igenom skall utsläppsrätter istället redovisas som tillgångar som innehas för handel. Att då 
redovisa dem till anskaffningsvärde ger inget rättvisande resultat. (Dahlborg & Nordstedt, 
2006 s. 33).    

4.1.2.1 Kommentarer 

Från förstudien fick författarna också vetskap om att diskussionen kring innehav av do-
männamn kan liknas vid innehav av utsläppsrätter. Detta genom att utsläppsrätter är en 
immateriell tillgång som då den är outnyttjad av företag kan ge upphov till handel, och där-
igenom också möjligen klassificeras som en omsättningstillgång.  

Det hade varit intressant att komplettera den kvalitativa studien med att testa exempelvis 
ett påstående kvantitativt. Uppsatsen har inte heller någon vetenskaplig grund, utifrån ve-
tenskapliga teorier, och förlorar därigenom viss trovärdighet i sin slutsats. Det hade varit in-
tressant att utifrån denna kvalitativa studie knyta an resultatet till en mer vetenskaplig 
grund. Vidare har uppsatsen ett klart fokus på värdering av utsläppsrätter, vilket inte är ak-
tuellt i författarnas uppsats.  

Slutligen, i anknytning till författarnas frågeställningar i denna uppsats, hur redovisas ut-
släppsrätter? Utsläppsrätter redovisas som en immateriell  tillgång. Varför redovisas de så? 
Det framgår att då det finns en avsaknad av lagar och rekommendationer kring redovisning 
av utsläppsrätter redovisas mycket kring sunt förnuft.  

Sammantaget är det intressant att relatera problematiken kring utsläppsrätter med klassifi-
cering av domännamn. Främst då det inte heller vid klassificering av domännamn som in-
nehas i spekulationssyfte finns något auktorativt uttalande. Företag måste också här redovi-
sa på så sätt som bäst speglar deras ekonomiska situation.  En ny frågeställning som växer 
fram i samband med denna uppsats är om företag också redovisar sina domännamn efter 
sunt förnuft? Är det sunt förnuft som styrt deras klassificering och inte syftet med inneha-
vet?  

4.2 Liknande klassificeringsproblematik i artiklar 

I en artikel skriven av Birgit Flening, revisor hos Ernst & Young, lyfts problematiken kring 
företags redovisning av utsläpprätter fram. Vidare i en andra artikel skriven av Rolf Rund-
feldt, ledamot i Redovisningsrådet, diskuteras om företag kan redovisa fastigheter som la-
gertillgångar.  

Nedan följer först kort information kring de två artiklarna i tabellform och längre ner be-
handlas artiklarna mer ingående i en löpande text.  
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Ämne Klassificering av fastigheter 

Författare Rolf Rundfeldt. Balans nr. 6-7 2004 

Syfte Kan fastigheter redovisas som lagertillgång? 

Problematik 
Fastigheter som innehas i verksamheten för försäljning skall redovisas som lagertillgång 
enligt RR 2. 

Slutsats 

I en studie över tre företag framgår det ej klart hur de ställer sig till tidsaspekten av inne-
havet för att korrekt kunna klassificera som lagertillgång. Alla tre har klassificerat som 
omsättningstillgångar, men ingen har förtydligat hur länge innehavet av respektive fas-
tighet skall pågå i verksamheten. 

Skall denna frånvaro av tidsaspekt tolkas som att alla fastigheter som förvärvas i syfte 
någon gång i framtiden att säljas vidare anses utgöra en lagertillgång? 

Tabell 4.2 Artikel Tidigare Studier 

4.2.1 Klassificering av fastigheter- hur och varför? 

I denna artikel förs primärt diskussionen kring om fastigheter kan klassificeras som lager, 
och med andra ord utgöra en omsättningstillgång. Enligt redovisningsrådets rekommenda-
tioner är det fullt möjligt att klassificera fastigheter som omsättningstillgång om de uppfyl-
ler kraven för en förvaltningsfastighet enligt RR 24. Då de innehas i verksamheten för för-
säljning skall RR 2 Lager följas. Enligt RR 24 skall fastigheterna köpts in uteslutande i syfte 
att avyttras inom en snar framtid alternativt vidareförädlas före en försäljning. (Rundfeldt, 
2004).  

I en studie av tre fastighetsföretag som alla klassificerat deras fastigheter som omsättnings-
tillgångar har ingen kommenterat hur länge respektive fastighet skall ingå i verksamheten. 
Därigenom framgår det ej om de verkligen har för avsikt att avyttras. För att fastigheter 
skall klassificeras som omsättningstillgång är det ett kriterium att de uteslutande köpts i 
verksamheten för att säljas inom en snar framtid. Ett motiv till att företag väljer att klassifi-
cera som omsättningstillgångar kan vara att klassificeringen inte innefattar någon avskriv-
ning på tillgångarna, som i fallet vid klassificering som immateriell tillgång. (Rundfeldt, 
2004).  

De inkluderade företagen har olika anledningar till varför de valt att klassificera som om-
sättningstillgång: 

 Omsättning av fastigheter är en viktig del i verksamheten och därigenom föll det sig 
naturligt att klassificera som omsättningstillgång. Däremot kan omsättningshastig-
heten variera över tiden. 

 Fastigheterna redovisas som omsättningstillgångar då syftet med innehaven är att 
köpa och sälja. 

 Då de är förvaltningsfastigheter redovisas de som omsättningstillgångar. Företaget 
har ett specifikt syfte med fastigheterna vilket är att utveckla, förvärva och sälja 
dem vidare.  

(Rundfeldt, 2004).  
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En diskussion förs kring om det verkligen är så att företagen har sådana syften med inne-
haven av fastigheter att de verkligen uppfyller kraven som följer av RR 24. Vad som avses 
med snar framtid har vidare specificerats till att få en innebörd av inom ett år. (Rundfeldt, 
2004).  

4.2.1.1 Kommentarer 

Det är ett intressant resonemang i artikeln kring om företag som klassificerar fastigheter 
som omsättningstillgångar verkligen har ett syfte att inom en snar framtid, med innebörden 
inom ett år, avyttra dessa fastigheter.  

Den här studien har endast valt att inkludera de företag som har klassificerat som omsätt-
ningstillgång, och inte undersökt hur andra företag har gjort. Därmed är denna studie mer 
inriktad på varför och om det är korrekt de dem har gjort. Beaktansvärt är att även då det 
finns ett specifikt avsnitt, nämligen RR 24, avseende företags möjlighet att klassificera som 
omsättningstillgång så är det ifrågasatt om det ändå är korrekt och om de företag som gjort 
det uppfyller kraven som exempelvis att fastigheten skall avyttras inom ett år. Hur är det då 
för företag som står inför valet att klassificera domännamn som antingen omsättningstill-
gång eller immateriell tillgång? Till vilken grad kan man anta att företag redovisar domän-
namn korrekt om det inte ens är säkert att det blir korrekt redovisat då finns utförligare och 
specifika rekommendationer gällande fastigheter?  
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4.3 Reviderad Klassificeringsmodell Tidigare Studier 

 

Modell 4.1 Reviderad Klassifceringsmodell Tidigare Studier 

Modell 4.1 Reviderad Klassificeringsmodell  Tidigare Studier har utvecklats från modell 2.1 Revide-
rad Klassificeringsmodell Förstudie och kapitel 4 Tidigare Studier.  

1. Som framgått av modell 2.1 Reviderad Klassificeringsmodell Förstudie baseras klassificerings-

problemet kring domännamn på författarnas sunda förnuft samt uttalanden erhållna av 

expertis. Vad som framgick i kapitel 4 Tidigare Studier är att klassificeringsfrågor i sam-

band med innehav av domännamn inte har studerats eller beskrivits i tidigare studier, 

varken i innehav vid spekulationssyfte eller i varumärkessyfte författarna veterligen. 

Detta bidrar ytterligare till tankarna kring att det uppstår problem vid klassificering av 

domännamn då företag innehar i spekulationssyfte.  

2. Då ingen tidigare forskning kring klassificering av domännamn i spekulationssyfte 

finns, författarna veterligen, fokuseras på liknande problematik i andra områden, näm-

ligen den till utsläppsrätter och den till fastigheter. Vid tidigare studier inom fastigheter 

ligger fokus på de som handlar med detsamma och avser att avyttra inom en snar fram-

tid. Utsläppsrätter skiljer sig lite då de först blir en handelsvara när företag innehar out-

nyttjade utsläppsrätter och avser att sälja dessa till andra företag.  

3. Vid redovisning av fastigheter finns ett specifikt uttalande i RR 24 gällande att om fas-

tigheter förvärvas i syfte att avyttras, inom den närmaste tiden, skall de klassificeras 

som omsättningstillgång. Vid en studie framkom det att det inte är helt självklart hur fö-

retag klassificerar fastigheter även om det finns specifikt stadgat. Genom detta har det 

också studerats varför företag valt att klassificera domännamn som omsättningstillgång-

ar. Detta ger ytterligare stöd åt indelning i hur och varför kring klassificeringen av do-

männamn samt en intressant aspekt att relatera till vid analys av empirisk data. Även hur 
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och varför kring utsläppsrätter är intressant att använda i analyseringen av empirisk data 

i denna uppsats.  

4. Då företag innehar fastigheter med avsikt att avyttra inom det närmaste skall dessa 

klassificeras som omsättningstillgång, enligt RR 24. Denna problematik liknar till mångt 

och mycket den för domännamn vid innehav i spekulationssyfte. Vidare skall utsläpps-

rätter, då de övergår till en handelsvara, klassificeras som omsättningstillgångar. Det är 

enkelt att relatera detta till domännamn då detsamma också utgör en immateriell till-

gång. När det gäller interna orsaker och externa påtryckningar, som baseras på kapitel 2 

Förstudie, visar tidigare studier på liknande förklaringar som är intressanta att även rela-

tera till domännamn och vad författarna kommer fram till. Även vid problematiken 

kring utsläppsrätter framkom det liknande förklaringar till varför.       

5. Enligt Redovisningsrådets rekommendationer är det fullt möjligt att klassificera fastigheter 

som omsättningstillgång om de uppfyller kraven för en förvaltningsfastighet enligt RR 24. 

Detta visar tydligt på att innehavet och verksamheten skall avgöra hur klassificeringen ska 

se ut. Författarna har därför delat in interna orsaker i dessa två faktorer då troligen samma 

indelning gäller för domännamn i spekulationssyfte. Att det inte finns något auktorativt ut-

talande kring redovisning av utsläppsrätter kan lagtext, och därigenom avsaknaden av det-

samma, förklara varför.   

 

 

I detta kapitel gällande tidigare studier har uppsatser och artiklar inom klassificering av fastigheter och re-
dovisning av utsläppsrätter studerats. Detta då det i förstudien framgick att det finns vissa liknelser med 
klassificering av domännamn. I uppsatsen om klassificering av fastigheter framgick det att företag klassifi-
cerar fastigheter som omsättningstillgång bland annat då det finns ett klart vinstmaximeringsintresse. Inom 
uppsatsen om utsläppsrätter framgick det att då det är relativt nytt fenomen att redovisa utsläppsrätter och 
det inte finns något klart stadgat redovisar företag efter sunt förnuft.   

Tidigare studier visade på en liknande klassificeringsproblematik kring domännamn då förvaltningsfastig-
heter kan innehas i en likartad verksamhet. Det är intressant att fastigheter som köps i syfte att avyttras 
inom en snar framtid skall klassificeras som omsättningstillgång enligt RR 24. Vidare är det nämnvärt 
att även då fastigheter utvecklas under innehavet, liknande i VRE syfte, skall de också klassificeras som 
omsättningstillgång. Tidigare studier kring utsläppsrätter visar på en oreglerad problematik som påminner 
till mångt och mycket domännamn i spekulationssyfte. I studien framgick att företag tenderar att redovisa 
utsläppsrätter efter sunt förnuft som ibland också resulterar i att de inte redovisas alls.    

Genom tidigare studier har författarna också tagit lärdom kring val av metod, vetenskapliga teorier och vad 
som framgick i slutsatserna. Detta då det är intressant att reflektera kring om författarna kommer att 
uppnå liknande slutsatser i denna uppsats. Vidare är det också tänkvärt att relatera artiklar och uppsat-
ser till analys och slutsats i denna uppsats. Det är intressant och det finns intressanta liknelser, alternativt 
skillnader, mellan domännamn och liknande klassificeringsproblematik.  

I nästföljande kapitel kommer uppsatsens referensram att presenteras. Inom referensramen definieras be-
greppet domännamn mer ingående än i tidigare kapital. Vidare framförs det som står stadgat kring an-
läggningstillgångar, omsättningstillgångar och redovisning i lag och rekommendationer.   
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5  Referensram 

Detta kapital syftar till att ge läsaren en övergripande inblick i lag och rätt på Internet, vad ett domän-
namn är, definition av domännamn och domän samt vad som står stadgat i lag och rekommendationer gäl-
lande immateriella tillgångar och omsättningstillgångar . Detta för att öka förståelsen för det problem som 
författarna ämnar visa på vid klassificering av domännamn. Vidare presenterar detta kapitel vetenskapliga 
teorier inom redovisning som kommer ligga till grund för diskussionen i analysen kring varför företag har 
klassificerat domännamn som de gjort.  

5.1 Domännamn 

Internet anses vara det största som har hänt inom kommunikationsteknologin sedan bok-
tryckarkonsten uppfanns (Sikka, 2006). Internet består av flera stora sammankopplade da-
tornätverk där varje enskild dator har ett specifikt IP-nummer. IP-nummer är en individuell 
numerisk adress som exempelvis ”190.34.102.46”. Då det kan vara svårt att komma ihåg 
alla dessa siffror och punkter är det möjligt att knyta ett s.k. domännamn till varje IP-
adress, som exempelvis kan vara ”hj.se”. (Lindberg & Westman, 2002 s. 351). För företag 
är det viktigt både de väletablerade och nya att tillhandahålla ett bra domännamn, och därav 
en bra webbplats. Genom kommersialiseringen av Internet har domännamnen kommit att 
bli viktiga symboler för företagen (Dahlström, & Karlsson, 2000 s. 68). 

Ett domännamn kan delas in i olika ”domännivåer”. Till höger i ett domännamn hittas den 
så kallade Top Level Domain (TLD), eller Toppdomänen. Denna TLD kan antingen vara 
generisk eller nationell (Lindberg & Westman, 2002 s. 351). Den Svenska nationella TLD är 
som de flesta vet .SE och denna är reserverad för landets räkning. Ett exempel på generiska 
toppdomäner är .com, .org och .net, vilka oftast är reserverade för olika typer av verksam-
het.  

Den andra nivån i ett domännamn är den så kallade Second Level Domain (SLD), vilket är  
nivån gemene man kan registrera sig för. Varje domännamn som då består av en SLD och 
en TLD, som till exempel hj.se, motsvarar ett unikt IP nummer (Lindberg & Westman, 
2002 s. 351). Domännamn kan alltså även utgöra företagsnamn och kan då sägas motsvara 
ett företag eller en institution. (Carlén-Wendels, 2000 s. 143). Ett domännamn och ett fir-
manamn fungerar i princip på samma sätt vilket är att särskilja företag från varandra (Dahl-
ström, & Karlsson, 2000 s. 81).  

5.2 Lagar och regleringar på nätet 

Bruket av domännamn har lett till ökade juridiska problem med bland annat varumärkes 
processer som följd (Dahlström, & Karlsson, 2000 s. 68). Internet faller för övrigt inte un-
der något speciellt lands lagar. De domännamn som finns har blivit framtagna av oberoen-
de intressegrupper. Domännamnstilldelningen har inte reglerats via några lagar eller grans-
kats av myndigheter. Därför kan ingen heller kräva att få använda ett visst namn eller få ett 
rättsligt skydd för sitt domännamn. De respektive domännamnstilldelande organen kan 
dock ställas till svars för sitt agerande enligt nationell lag. (Dahlström & Karlsson, 2000 s. 
74). Domännamnstilldelande organet i Sverige är som nämnt NIC-SE. Vidare tillämpar re-
gistreringsenheten av domännamn en ”först-till-kvarn” princip där ansökningarna bedöms i 
den ordning de inkommit. Därigenom så kan inte företag utan ett registrerat verksamhets-
namn reservera eller förregistrera ett domännamn. I Sverige har det funnits en skyldighet 
att kunna styrka sin rätt till domännamnet, dock är det vanligare att en sådan prövning inte 
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sker. En sådan situation är när någon som egentligen inte haft någon rätt till domännamnet 
registrerat sig för det och därav registrerat sig för någon annans kännetecken, såsom före-
tagsnamn eller varumärken. Detta i syfte att antingen utnyttja den trafik som just det do-
männamnet genererar eller att sälja domännamnet till känneteckensinnehavaren eller annan. 
Detta är en beskrivning av vad som brukar kallas ”name napping” eller ”domännamns-
stöld” vilket kan bli föremål under den Svenska känneteckenslagstiftningen (Lindberg & 
Westman, 2002 s. 351). Registrering av domännamn har utvecklats till ett juridiskt system 
med möjlighet till överprövning av registreringsbeslut i två instanser. Det praktiska ansvaret 
för domännamnsregistrering sköts av NIC-SE (Lindberg & Westman, 2002 s. 354). Mer 
djupgående kommer ej detta regelverk behandlas då det ej är av avsevärd nytta för uppsat-
sen.   

Vad gäller överlåtelse av domännamn kan de som är generiska i princip överlåtas fritt och 
det existerar en relativt omfattande verksamhet som går ut på att sälja populära domän-
namn under dessa domäner. Även under .se domänen saknas under regelverket särskilda 
regler vad gäller överlåtelse av domännamn (Lindberg & Westman, 2002 s. 359).  

5.3 Begrepp och definitioner 

För att förstå de olika begreppen som används i denna uppsats kommer förklaringar på 
dessa göras. Rent tekniskt utgör ett domännamn bara en adress (Lindberg & Westman, 
2002 s. 313). Vi kan använda domännamn, det vill säga bokstavsnamn, istället för IP adres-
ser genom systemet Domain Name System (DNS). Det är sammanfattat som ett system 
som består av ett stort antal DNS-servrar runt om på nätet som översätter domännamn till 
IP-nummer. Ett domännamn är, som nämnts innan i stycke 5.1 Domännamn, ett namn som 
består av två delar, en toppdomän och ett ”vanligt” namn. Det finns alltså en skillnad mel-
lan en domän och ett domännamn (Carlén-Wendels, 2000 s. 24).    

Webbadress är inte är inte motsvarande domännamn, utan är en adress som identifierar ett 
visst dokument på nätet, exempelvis en webbsida, en bild eller ljudfil. Domänadressen ut-
pekar som nämns innan en dator medans webbadressen (URL) identifierar  ett specifikt 
dokument eller fil i datorn och var exakt den ligger. En webbplats däremot ett begrepp som 
definieras olika beroende på vart man läser informationen. I den här uppsatsen utgår vi 
ifrån vad som definierar en webbplats i Thomas Carlén-Wendels bok Nätjuridik Lag och 
rätt på Internet, där det definieras som alla de dokument som logiskt hör ihop och som 
kommer från en viss användare som exempelvis ett företag. Detta skall även särskiljas från 
en webbsida som är en samlingsbeteckning för alla dokument/sidor på en webbplats (Car-
lén-Wendels, 2000 s. 32). 

Hur författarna valt att definiera ett domännamn är just enligt stycke 5.1 Domännamn, alltså 
som hela och bara namnet som exempelvis hj.se. Som domän menas i denna uppsats do-
männamn plus innehåll. Med innehåll menas i liknelser med webbplats, ett ställe på nätet 
där information i form av dokument finns att hitta under ett och samma domännamn, allt-
så adress.  

5.4 Svenska domännamnsmarknaden 

Handeln med domännamn ökar kraftigt världen över. Mer användande av Internet som in-
formationskälla och handelsinstrument leder till högre värden av domännamn. Att äga ett 
domännamn kan ses som en värdefull investering som kan ge intäkter dels genom annons-
intäkter men kanske framförallt vid försäljning av det upparbetade varunamnet. (.SE2 , 2008) 
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För att styrka tillväxten av domännamn och dess tillkommande handel i framförallt Sverige 
kan statistik hämtas från .SE som ansvarar för Internets svenska toppdomän .SE som är 
stiftelsen för Internetinfrastruktur har som kärnverksamhet att registrering av domännamn 
samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Statistiken ger 
en uppfattning om hur många nya domäner som tillkommit under åren, närmare bestämt 
tillväxten av .SE-domänen. (.SE2, 2008) 

Handeln med domännamn uppskattades i fjol omsätta kring 100 miljoner kronor på den 
svenska marknaden. Priset för ett domännamn kan variera från ett par hundra kronor upp 
till flera hundratals tusen kronor. I dagsläget visar statistik från Stiftelsen för Internetinfra-
struktur att det finns omkring 756 000 aktiva .SE domännamn (.SE2, 2008). Tittar man på 
domänmarknader som USA eller Storbritannien, är dessa siffror långt från jämförbara, men 
trender för svensk domänmarknad är på stark frammarsch. Både snittpriser på domäner, 
antalet domäner och handlare stiger stadigt. År 2006 var antalet enskilda handlare av do-
mäner för första gången högre än antalet handlare som organisationer och under följande 
år fyrdubblades antalet professionella privata handlare (Kothbauer, J. 2007b).  Enligt .SE är 
fördelningen mellan företag och privatpersoner som äger domännamn 71 % respektive 29 
% (.SE, 2007 s. 16).  

5.5  Svenskt Regelverk 

Kvalitativa Egenskaper 

Med utgångspunkt från företagets intressenters informationsbehov finns det universella 
kvalitativa egenskaper som skall ligga som grund vid företags redovisning. Främst egenska-
pen som efterfrågas är relevans, vilket innebär att redovisningen skall vara användbar i be-
slutsfattande skeden. Även krav på tillförlitlighet vilket säger att redovisningen skall ge en av-
speglande bild av företagets verksamhet och ställning. Här benämns även vikten av validitet 
och verifierbarhet, att redovisningen skall vara sann och neutral. Kravet på jämförbarhet in-
nebär att redovisningen skall kunna jämföras likvärdigt mellan företag och över tiden. 
(Smith, 2006 s. 24-32) 

Nationellt Regelverk versus Internationellt Regelverk 

Genom globalisering och gränsöverskridande handel har ett behov av jämförbarhet mellan 
företags räkenskaper ökat. De två största regelverken är idag IFRS, tidigare International 
Accounting Standards (IAS) som grundats av International Accounting Standards Board 
(IASB) och U.S. GAAP som utformat av Financial Accounting Standards Board (FASB). 
Båda regelverken är uppbyggda på ett angliosakiskt redovisningssystem, vilket innebär att 
ägarperspektivet är viktigt och att standarderna bygger på sedvänja och inte utifrån lagar. 
U.S GAAP har utvecklats och används främst i USA.  

I IASB har strävan efter att skapa en internationell redovisningsstandard länge funnits. Or-
ganisationen har 101 medlemsländer och sedan 2005 skall EU:s alla noterade företag upp-
rätta sin koncernredovisning i enlighet med de standards som utfärdats av IASB. För 
svensk redovisning innebar detta inte särskilt svår övergång eftersom RR:s rekommenda-
tioner redan tidigare var till mer än 90 % rena översättningar av IASB:s standarder. För 
icke noterade bolag har IASB gett medlemsstaterna valfrihet vad gäller tillämpning av det 
internationella regelverket, IFRS. ÅRL ger möjligheten att följa IFRS för även onoterade 
företag med undantag för enskilda bolag. (Smith, 2006 s.67-71) 
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Nationellt Regelverk 

BFL tillsammans med ÅRL utgör ramlagarna för hur redovisningen ser ut i svenska företag 
och aktiebolag. BFL reglerar bokföringsskyldigheten för vissa fysiska och juridiska perso-
ner. Generellt är alla företag och bolag som är bokföringsskyldiga även skyldiga att upprätta 
en årsredovisning enligt bestämmelserna i ÅRL. Detta gäller, oberoende av storlek och 
verksamhetsinriktning, för alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag med 
juridisk person som delägare. Förutom nämnda lagar finns ett antal organ som påverkar 
svensk redovisning. Bokföringsnämnden (BFN), Rådet för finansiell rapportering, tidigare 
Redovisningsrådet, Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisorsamfundet 
(FAR SRS) och Redovisningsrådets akutgrupp (URA) är de främsta normgivande organen. 
(Lönnqvist, 2006 s.20) 

Allmänna Principer 

I ÅRL 2kap finner man krav för allmänna redovisningsprinciper gällande svenska företags 
årsredovisningar. De tre grundläggande kraven berör överskådlighet, god redovisningssed och 
rättvisande bild.  Då svensk lag är otydlig kan dessa regler gälla som hjälpande riktlinjer. I 2§ 
benämns kravet överskådlighet och god redovisningssed och i rekommendationer och utta-
lande 2kap beskrivs de båda koncepten. Överskådlighet innebär att all information i en års-
redovisning skall vara presenterad på tydligt och strukturerat vis och dessutom finnas 
lättillgänglig. God redovisningssed, som är grundad på lag, praxis och rekommendationer, 
innebär en skyldighet att följa de lagar och rekommendationer som finns i så god mån som 
möjligt. Där lagar och rekommendationer saknar riktlinjer eller är otydliga ska rekommen-
dationer av normgivande organ gälls som stöd. Rättvisande bild begär att uppställning och 
innehåll i balansräkningen (BR), resultaträkningen (RR) och noter skall vara en ärlig och 
tydlig illustration om företagets ställning. Även krav på helhet benämns i 3§ vilket innebär 
att noter måste lämnas då inte BR och RR ger rättvisande bild. Då kravet ej uppfylls är man 
som företag skyldig att lämna tilläggsupplysningar. (FAR SRS, 2008 s.1569-1570) 

Definition Tillgång 

För att en resurs skall anses som en tillgång finns det tre grundläggande krav; resursen skall 
vara kontrollerad av företaget, kommit till som följd av inträffade händelser och förväntas 
ge framtida ekonomiska fördelar. I ÅRL 4 kap 1 § definieras en anläggningstillgång som en 
tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i företaget. Alla andra tillgångar är där-
för omsättningstillgångar. Mer specifikt säger RR 12, 4p. att en anläggningstillgång (AT) är 
en resurs som sannolikt kommer inbringa framtida ekonomiska fördelar och att anskaff-
ningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt vis. I RR 22 56 -57pp. står det att en tillgång ska 
klassificeras som en omsättningstillgång (OM) då den väntas bli realiserad eller innehas för 
försäljning alternativt konsumtion inom företagets verksamhetcykel eller 12 månader. Även 
om den utgörs av likvida medel utan restriktioner skall den anses som en OM. Anlägg-
ningstillgångar skall redovisas i företagets BR medan omsättningstillgångarna skall värderas 
som varulager och redovisas i RR. (FAR SRS, 2008 s.372-1281) 

RR15: Immateriella Tillgångar (IAS 38) 

Andra punkten i RR 15 definierar en immateriell tillgång som en identifierbar, ickemonetär 
tillgång utan fysiskt form. Identifierbarhet innebär att tillgången tydligt skall kunna särskiljas 
från goodwill, vilket också kallas krav på avskiljbarhet. En tillgång är avskiljbar då företaget 
kan hyra ut, sälja, byta ut eller dela ut de särskilda inkomster förknippade med tillgången. 
Immateriella tillgångar skall redovisas i BR om de troligtvis kommer inbringa framtida eko-
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nomiska fördelar och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt vis. (FAR SRS, 
2008 s.1146)  

URA 39: Redovisning av Utgifter för Hemsidor (SIC 32) 

I Redovisningsrådets akutgrupp finns uttalande för redovisning av utgifter för företags 
egna hemsidor. Riktlinjer för hur både interna och externa kostnader för att utveckla och 
underhålla en hemsida hittas i detta uttalande. Kostnader som kan länkas till utvecklande av 
hemsida är planeringskostnader och utvecklingskostnader, exempelvis erhållande av domän-
namn. I 4:e punkten ställs två grundläggande frågor; Om hemsidan anses vara internt upp-
arbetad tillgång som faller inom RR 15 och hur sådana utgifter skall redovisas? Punkt 5 och 
6 tar upp undantag för de hårdvaror som uppkommer i utvecklandet av hemsida, ska istäl-
let falla inom RR 12 materiella anläggningstillgångar, och då hemsidorna innehas för för-
säljning i den löpande verksamheten som ska falla inom RR 2 redovisning av varulager al-
ternativt RR 10 entreprenader och liknande uppdrag. (FAR SRS, 2008 s. 1498) 

RR 2: Varulager (IAS 2) 

RR 2 definierar varulager som de tillgångar som är avsedda för försäljning i den löpande 
verksamheten, är under tillverkning för att bli färdiga varor eller skall användas i tillverk-
ningen av färdiga varor eller vid tillhandahållandet av tjänster. Skillnader mellan de två re-
gelverken är att RR 2 ej omfattar pågående arbeten i form av entreprenaduppdrag och fi-
nansiella instrument. IAS 2 tar även upp att biologiska tillgångar samt jordbruks- och 
skogsprodukter inte utgör varulager (FARSRS2, 2008 s.206). Varulager värderas årligen ut-
ifrån anskaffningsvärden och tas upp som en post i balansräkning. Värderingen ska vara 
enlig med lägsta värdets princip vilket innebär att försäljningspriser inte kan uppskattas för-
rän de realiserats eller bedöms vara sannolika (Smith, 2006 s.133).  

5.6 Konsekvenser av klassificering 

BFL och ÅRL gäller för alla näringsidkare oavsett juridisk företagsform.  Det är viktigt att 
årsredovisningen överrenstämmer med företagets ekonomiska ställning. Att värdera sina 
tillgångar allt för högt innebär att företagets ekonomiska ställning framställs som bättre än 
vad den i verkligheten är samtidigt som skattemässiga regler begränsar en för låga värde-
ringar. Genom bestämmelserna i 14 kap. IL utgör redovisningen det primära underlaget för 
beskattningen av näringsverksamhet. Det redovisade resultatet är utgångspunkt för beräk-
ning av det skattemässiga resultatet.(SKV, 2008) I exempelvis aktiebolag påverkar företa-
gens resultat även möjligheterna till utdelning till aktieägarna. För fåmansföretag där aktie-
ägaren jobbar för företaget och innehar mer är 50 % av aktierna behandlas vinstutdelning 
som lön ur skattesynpunkt vilket innebär att den är avdragsgill. Även om det finns lagstadgat 
vad som bör innebära en omsättningstillgång och anläggningstillgång är det inte tillgångens natur som skall 
avgöra formen utan avsikten med innehavet. Då en tillgång klassificeras som en anläggningstill-
gång innebär detta, bortsett från mark, att årliga anskaffningsvärden, avskrivningar, ned-
skrivningar och eventuella uppskrivningar skall redovisas i balansräkningen. En högre vär-
dering av anläggningstillgångarna ger högre resultat och högre eket kapital. Klassificeras 
istället en tillgång som en omsättningstillgång skall tillgången värderas enligt lägsta värdets 
princip på balansdagen och föras in i BR. Genom varulagervärdering fastställs ett totalt an-
skaffningsvärde vilket förs in som omsättningstillgång i balansräkningen och som kostnad 
sålda varor i resultaträkningen. (Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larsson & Rohlin, 2006 
s. 231-317).  
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5.7 Redovisningsteori 

Redovisningsteori utvecklades under början av 1900-talet då forskare testade hypoteser 
med hjälp av observationer (Falkman, 1997 s. 20). Inom redovisningsteori finns det olika 
synsätt. Ett utav dem är det samhällsvetenskapliga synsättet där människan sätts i centrum 
och teorierna handlar om hur människor fungerar. Strukturalism är ett perspektiv inom den 
samhällsvetenskapliga teorin och handlar om att människans medvetande är omedvetet 
styrt av olika strukturer. Den teori som bäst speglar utvecklingen inom redovisning är den 
institutionella teorin (Artsberg, 2005 s. 431).  

5.7.1 Positivistisk redovisning och principalagentteorin 

En positivistisk redovisningsteori ger en förklaring till varför en organisation redovisar en-
ligt specifika metoder och principer. Teorin skall även kunna fungera för att urskilja ett be-
teende som ännu ej är upptäckt eller ett nytt val organisationer gör i deras redovisning.  
(Falkman, 2004. Sid. 151). Den positiva redovisningsteorin innefattar deskriptiva/deduktiva 
teorier, och ett exempel på en deskriptiv/deduktiv teori är agentteorin (Artsberg, 2005 s. 
84).    

Principalagentteorin utgör en grundpelare inom positivismen och handlar om att olika ak-
törer har olika målpreferenser (Falkman, 2004 s. 150). Utifrån de olika målpreferenserna 
uppstår en diskrepans mellan aktörerna på redovisningsområdet (principaler) och de som är 
redovisningsskyldiga (agenter). Principalagentteorin utgår ifrån att aktörerna är nyttomaxi-
merande, rationella och alltid agerar utifrån egenintresse. Det vill säga att de väntas välja en 
sådan redovisningsmetod som ger dem högst vinst. (Artsberg, 2005 s. 84). Därigenom upp-
står ett klassiskt problem då det inte alltid är så att principalens regler stämmer överens 
med agentens intressen. Principalagentteorin behandlar hur dessa agenter kan kontrolleras 
och istället agera på så sätt så att principalens bästa maximeras istället. (Falkman, 2004 s. 
151).  

Genom att använda principalagentteorin inom redovisning ämnar man beskriva verklighe-
ten och inte att påverka den. Tillgängligheten av flera olika redovisningsalternativ för en 
och samma affärshändelse kan förklaras med att de olika aktörerna efterfrågan olika teorier. 
Finns det en efterfrågan på olika alternativ finns det också ett utbud. (Artsberg, 2005 s. 85).  

Principalagentteorin är kritiserad av många forskare då de menar att den drar slutsatser ut-
ifrån förenklade antaganden. Den går ut på att deducera hypoteser utifrån antaganden. Om 
det är så att antagandena inte är sanna kan resultatet visserligen leda till korrekta iakttagelser 
som förklaringarna till dem blir då felaktiga. (Artsberg, 2005 s. 86). 

Det är intressant att inkludera principalagentteorin i uppsatsen då den kan ge möjliga bak-
omliggande orsaker kring varför företag väljer att redovisa domännamn som de gör. Om 
företag redovisar bristfälligt missgynnar de på så vis intressenter som tar del av informatio-
nen i årsredovisningarna. Detta då årsredovisningen inte fullt ut speglar företagens ekono-
miska ställning. Principalagentteorin kommer främst att användas i analysdelen i diskussio-
nen kring varför och visa på eventuella interna orsaker och externa påtryckningar.  
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5.7.2 Institutionell teori   

Medan nationalekonomisk teori grundar sig på att människor handlar rationellt i en isolerad 
miljö betonar den institutionella teorin relationen mellan människor och deras omgivning 
(Holmblad & Brunsson, 2002). Omgivningen sägs begränsa individens handlingsutrymme 
och organisationers normer, rutiner och känslor blir istället styrande. Teorins syfte är att 
undersöka hur individers faktiska handlande styrs av organisationers formella strukturer. 
Det sociala ”spelet” resulterar i upprepade handlingsmönster som leder till att normer och 
värderingar inom organisationer uppstår (Blomqvist, 1996 s.28). Inom institutionell teori 
pratar man om tre olika slags regler; regulativa (alternativt tvingande), normativa och kognitiva, 
vilka också kan benämnas som formella eller informella. De regulativa reglerna är sådana 
som måste följas, formella, exempelvis att alla svenska företag måste lämna in ett bokslut 
minst en gång per år. De normativa reglerna fokuserar på vad som bör göras och grundar 
sig på organisationers värderingar och normer. Sista reglerna är de kognitiva som oftast inte 
är uttalade utan bara finns inom organisationen (Falkman, 2004 s. 149). Vidare menar den 
institutionella teorin på att liknande organisationer blir allt mer homogena. Detta mycket på 
grund av de vanligtvis följer samma tvingande lagar.  
 
Tvingande regler inom redovisning för svenska företag utgörs av årsredovisningslagen 
(ÅRL) och Bokföringslagen (BFL). För börsnoterade företag och frivilliga användare gäller 
det internationella IFRS-regelverket. Eftersom ÅRL och BFL bara berör utformningen av 
finansiella rapporter finns även flertalet normkällor form av stadgade principer, rekom-
mendationer och uttalanden som skall ge praktiska riktlinjer vid redovisningen. (Falkman, 
2004 s.149) ÅRL hänvisar främst allmänna principer som beskrivits i stycke 5.2.4 Allmänna 
principer.  Även om de normgivande reglerna inte är tvingande har de ofta stort inflytande 
på företagens redovisning och kan förstärkas genom normativa påtryckningar från yrkes-
män och andra institutioner, så som revisorer och skatteverket.   
 
Att använda institutionell teori kan ge förklaring till varför företag klassificerar som de gör i 
analysen. Främst interna orsaker kan länkas till denna teori eftersom verksamheternas age-
rande till viss del kan förklaras utifrån de regler som följs. Beroende på företagskultur och 
verksamhet kan oskrivna regler komma att spela stor roll i enskilda personers agerande. 
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5.8 Reviderad Klassificeringsmodell Referensram 

 

Modell 5.1 Reviderad Klassificeringsmodell Referensram 

Modell 5.1 Reviderad Klassificeringsmodell Referensram har utvecklats från modell 2.1 Reviderad 
Klassificeringsmodell Tidigare Studier och kapitel 4 Referensram.  

1. Då det framkom i kapitel 5 Referensram att handeln med domännamn är omfattande, 

och uppskattades till att omfatta kring 100 miljoner kronor på den svenska marknaden, 

tyder detta på att domännamn utgör en relevant del i företags redovisning. Vidare visar 

granskning av lagtext på att domännamn endast tas upp då det utgör en del av hemsida, 

vilket inte stämmer överrens med innehav i spekulationssyfte.  

2. För att öka fokusen på spekulationssyfte har relevanta lagar lyfts fram. Då det än så 

länge är oklart kring hur företag väljer att klassificera sina domännamn visar kapitel 5 

Referensram vikten av redovisning i enlighet med god redovisningssed samt ge en rättvi-

sande bild av den ekonomiska ställningen. Därmed utgör syftet med domännamn en 

viktig roll för klassificeringen. Presenterad information kring domännamn har även gett 

mer förståelse för vad domännamn och dess verksamhet innebär.  

3. För att se till hur företag kan klassificera sina domännamn har lagrum granskats. Kon-

stateras kan att domännamn i spekulationssyfte inte begränsas till att falla under en spe-

cifik tillgångsdefinition och därmed försärks frågan om hur företag klassificerar sina 

domännamn. Då det troligen finns flera faktorer som påverkar varför företagens klassifi-

cerar som dem gör, frågar sig författarna vilka dessa faktorer är? 

4. Det enda lagrum författarna hittat som kan relateras till redovisning av domänamn 

finns i Redovisningsrådets akutgrupp som innehåller uttalande för redovisning av utgif-

ter för företags egna hemsidor. Här står bland annat att hemsidan ska falla inom RR 12 

materiella anläggningstillgångar då den ej innehas för försäljning, och då hemsidorna 
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innehas för försäljning i den löpande verksamheten ska den falla inom RR 2 redovis-

ning av varulager. Detta kan utgöra en orsak till att företag redovisar sina domännamn 

som immateriell tillgång respektive omsättningstillgång. Vidare kan den fakta som pre-

senteras i kapitel 5 Referensram ses som faktorer som påverkar klassificeringen och delas 

in i interna orsaker eller externa påtryckningar.  

5. Eftersom redovisningsprinciper förespråkar rättvisande bild blir innehavet av domän-

namn en intern orsak till klassificeringen. Principalagentteorin kan komma att användas 

vad gäller möjliga förklaringar till varför företag väljer att klassificera som de gör och 

visa på eventuella interna orsaker och externa påtryckningar. Exempelvis tar principi-

palteorin upp rationellt handlande vilket är kopplat till skattemässiga fördelar. Den in-

stitutionella teorins syfte är att undersöka hur individers faktiska handlande styrs av or-

ganisationers formella strukturer. Främst interna orsaker kan länkas till denna teori ef-

tersom verksamheternas agerande till viss del kan förklaras utifrån de regler som följs. 

Beroende på företagskultur och verksamhet kan oskrivna regler komma att spela stor 

roll i enskilda personers agerande. Detta tas i beräkning vid analysering av empirisk 

data. Lagtext ses i detta sammanhang som en extern påtryckning från bokföringsnämn-

den.  

______________________________________________________________________ 

Genom referensramen bestyrks dels innehav och verksamhet främst genom laxtext. Vidare har också kon-
sekvenser av val av redovisning redogjorts för mer ingående. Inom vetenskapliga teorier finns det olika redo-
visningsteorier som vanligen knyts till studier för att testa hypoteser och analysera observationer. Principal-
agentteorin handlar om att företag handla rationellt och utifrån ett egenintresse. Detta kan förklara valet 
av redovisning hos företag och på så sätt vinkla årsredovisningen till fördel för vissa intressenter men till 
nackdel för andra. Den institutionella teorin fokuserar på vikten av företagskultur och organisatoriska reg-
ler som kan förklara individers agerande. Oskrivna regler kan skapas och spela en stor roll vid redovis-
ning. 

I nästföljande kapitel presenteras resultatet av dokumentstudien och de intervjuer som utförts med tre före-
tag.      
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Figur 6.1 Klassificering 

6  Empirisk data 

I detta kapitel presenteras resultatet av dokumentstudien och de intervjuer som utförts med tre företag. Ka-
pitlet består av två delar där den första redogör för hur genom att relatera till dokumentstudien, och den 
andra redogör för varför och presenterar svaren från intervjuerna. Strukturen i detta kapitel följer klassifi-
ceringsmodellen för att underlätta för läsaren.  

 

 
Författarna har valt att använda både årsredovisningar och intervjuer för att svara på syftet 
med uppsatsen. Först redogörs för information från årsredovisningar och sen de svar som 
framkom i intervjuer med företag. Fullständig information från dokumenstudien återfinns i 
bilaga 10 Årsredovisningar.  

 

6.1 Hur klassificeras domännamn? 

 

Dokumentstudien innefattar 18 svenska aktiebolag som är verksamma inom domän-
namnshandel. Vidare är den genomförd ge-
nom granskning av företagens senaste års-
redovisning, hämtad från Internetsidan af-
färsdata. Det primära syftet med dokument-
studien är att presentera fakta från granska-
de årsredovisningar som svarar på frågan hur 
företagen klassificerat sina domännamn. In-
formation som antal anställda och antal 
verksamma år presenteras även för att få 
mer förståelse för branschen och se eventuel-
la orsakar till varför företagen klassificerat 
som de gjort. Vidare ansåg författarna att information från noter var intressant att presente-
ra.  

                   

 

Av dokumentstudien har sju av företagen klassificerat sina domäner som en enskild post 
under immatereilla tillgångar i balansräkningen. Bland bolagen har skilda benämningar på 
domäntillgångarna använts, vanligast var ändå domännamn men även domäner och 

Tabell 6.1 Dokumentstudie 

Undersöknings-

grupp: 

Svenska aktiebolag som in-
nehar domännamn i speku-
lationssyfte 

Metod: Dokumentstudie 

Genomförande: Granskning av årsredovisning-
ar hämtade genom Affärsdata 

Antal företag: 18 

Figur 6.2 Specifik klassificering 
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domänadresser har används. Utav de företag som inte klassificerat sina domänamn 
specefikt har två av företagen uppgett att domännamnens utgifter har kostnadsförts. För 
två av företagen fanns ingen årsredovisning att tillgå eftersom de startat under år 2007 och 
har därför resulterat i 11 % okända svar i frågan kring klassificering. I de sju företag som 
klassificerat sina domännamn har information om anskaffningsvärde, årets avskrivningar 
och ackumulearde avskrivningar givits bland noterna. Samtliga sju företag redovisar 
avskrivningar av sina domännamn och uppger att avskrivningarna som redovisas i 
resultaträkningen har gjorts enligt plan.  

Studien visar på att samtliga granskade företag har registrerats inom de 10 senaste åren och 
mer än 80 % av de granskade företagen registrerats efter 2003. Tre av de granskade företa-
gen registrerades under år 2007 vilket innebar att fullständiga rapporter från dessa inte 
fanns tillgängliga. Bland de undersökta företagen har samtliga företag under 14 anställda. 
Endast två av företagen har mer än tio anställda och majoriteten av företagen har mellan en 
och fyra anställda. Hos sju av företagen anges att inga löner betalats ut under det 
redovisade året och uppgifter kring antal anställda saknas eller uppges vara noll. 

 

 

  

Figur 6.3 Antal verksamma år Figur 6.4 Antal anställda 
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6.2 Varför har det klassificerats så?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.2 Intervjuade företag  

6.2.1 Verksamhet 

Fråga:  Skulle ni vilja beskriva er typ av verksamhet, både i stora drag men 
även mer ingående hur ni arbetar med just domännamn?   

Svar:  Quality Unlimited AB  

”Stor del av verksamheten baseras på att bygga och driva internettjänster/domännamn. 
En stor del av affärsidén är att ha bra domännamn, vilket är en väldigt viktig del. Vi 
satsar mer på kvalité än kvantitet när det gäller domännamnsinnehav och har just nu 
runt 150 st svenska domännamn.”  

Retevo AB 

” Jag investerar huvudsakligen i domäner som jag har planer att utveckla till bra tjäns-
ter. VRE är ett uttryck som spammare (enligt mig) använder, så jag tänker inte påstå 
att det är vad jag sysslar med även om det kanske utifrån sett är samma sak. Jag köper 
nästan aldrig namn i spekulationssyfte utan en avsikt att utveckla dem. Självklart är 
dock många av namnen köpta i spekulativt syfte på lång sikt, men inte att bara hålla 
dem outvecklade och sedan sälja i framtiden.”  
 
Holding the Future AB 
 
”Jag är en av grundarna till Holding the Future. Bolaget i sig är inte ett rent "domänbo-
lag" utan vi förvaltar olika typer av värdepapper i vår verksamhet. Vi köper främst do-
männamn, vi säljer normalt sett inte av något av våra förvärv. Vi har alltid sett värdet i 
bra domäner och köper domäner vi anser ha ett fördelaktigt pris och en bra framtida po-
tential, antingen i en egen verksamhet eller som ren värdeökning på tillgången. Jag kan 
inte svara exakt på hur stor procentuell andel som domänerna står för men det är en 
mindre del om man ser till bolagets totala verksamhet.” 

 
Fråga:  Kan ni uppskatta hur länge ni genomsnittligt innehar ett och samma 

domännamn i er verksamhet? Hur många domännamn?  

Svar: Jens Johansson: ”Aldrig sålt något domännamn ännu. Förlänger dem varje år och 

betalar avgifter årsvis. Innehar domännamn i ett VRE-innehavsliknande syfte. Två oli-

Profil 

 

Respondent

Företag Verksamhet Position

Jens Johansson
Quality Unlimited 
AB 

 Bygga och driva Internettjäns-
ter/domännamn 

VD 

Dan Nilsson Retevo AB 
Investerar i domäner och utveck-
lar bra tjänster 

VD 

Tobias Larsson
Holding the Future 
AB 

Förvaltar olika typer av värde-
papper 

VD 
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ka grupper av domännamn, de som skall förvaltas under en längre tid och de som har för 
syfte att avyttras tidigare.”  

”De domännamn som har en längre sikt med innehavet, som exempelvis mäklare.nu, ut-
vecklar vi med tjänster just nu. Andra domännamn innehar vi i spekulationssyfte. Tan-
ken är att göra något av såsmåningom, att sälja dem vidare, men just nu har vi inte 
hunnit med att avyttra några.”    

Dan Nilsson: ”Har inte sålt ett enda namn, så det går inte att svara på tyvärr. Jag 
är primärt en köpare och utvecklare. Jag har runt 300 domäner i mitt bolag.” 
 
Tobias Larsson: ”Vi har i dagsläget en portfölj på lite drygt 100 domäner. Ett 
sammantaget värde på portföljen är svårt att uppskatta då värdet i ett individuellt do-
männamn kan ha så oerhört olika värde för olika köpare. Ur ett generellt perspektiv 
kan en domän vi betalat mycket för inte behöva vara värd speciellt mycket för gemene 
man, men för rätt köpare kan domänen vara nyckeln till så mycket mer och värd däref-
ter. Just av denna anledning är vi dock generellt mycket försiktiga och defensiva när det 
kommer till värderingar rent redovisningsmässigt.” 

6.2.2 Innehav  

Fråga: Vad anser du själv att era domännamn utgör för typ av tillgång med 
tanke på syftet men innehavet? Hur klassificerar ni? 

Svar: Jens Johansson: Ingen kommentar. 

 Dan Nilsson: ”Klassificeringen styrs av syftet enligt min redovisningskonsult. Man 
måste även särskilja webbplatser och domäner där webbplatser är utvecklade med inne-
håll, trafik och oftast intäkter medan domännamn bara innefattar rätten att bruka 
namnet. I mina ögon är en domän ett namn utan något innehåll medan en webbplats be-
står av både innehåll och domän. När jag köpt domäner med innehåll där det främsta 
syftet är att öka intäkterna och ej vidareförsälja domänen så har dessa bokförts som en 
direkt kostnad.” 

”Jag hade först bokfört mina domäner som lager, eftersom att de skulle omsättas igen och 
en avskrivning ej vore lämplig eftersom att de faktiskt inte tappar något värde. Sedan 
fick jag dock ändra detta och gå över till att bokföra som immateriella tillgångar med 
sedvanlig avskrivning.”  

”När det gäller domäner som jag köper med syfte att avyttra i framtiden så bokförs dessa 
som lager. När det gäller domäner där syftet är att utveckla en tjänst som ej ska säljas så 
bokförs den som immateriell tillgång och när det gäller en webbplats som köps för dess 
trafik och intäkter så kostnadsförs den helt enkelt.” 

Tobias Larsson: ”Vi ser våra domäner som en kombination av en immateriell till-
gång och värdepapper med direktavkastning. Vad gäller redovisningen så bokför vi alltid 
våra domäner till inköpspriset, vi försöker aldrig blåsa upp tillgångarna i våra bolag. Vi 
tillämpar därefter en försiktighetsprincip där vi skriver av värdet på den immateriella till-
gången över 5 år om det är ett större belopp där det är ett tydligt värde i form av ett högt 
inköpspris, vanliga registreringar, förnyelser och mindre köp bokför vi som en direkt 
kostnad för att få en balansräkning som är försiktigt värderad och inte "uppblåst" för 
att öka våra tillgångar på pappret.” 
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6.2.3 Externa påtryckningar 

Fråga: Vill du förklara några orsaker till att ni bokfört era domännamn som 
ni gjort? Externa rådgivare? Andra inblandade? Följt lagtext? Gick på 
känn? Konsekvenser av klassificeringen, ex mindre skatt, eller högre 
utdelning etc.  

 
Svar:  Jens Johansson: ”Anledning till att vi tog hjälp av en redovisningsbyrå berodde gene-

rellt på redovisningen, och inte på funderingar kring hur just domännamn skall redovisas. 
Däremot så kontaktade redovisningsbyrån oss i början angående frågetecken som kom 
upp i samband med redovisningen. De var nyfikna, frågade vad syftet med innehavet var 
och hur man kunde betala så mycket för ett domännamn.”  

”Vi förklarade att många utav domännamnen innehavs i långsiktigt syfte. Vi gjorde 
också vissa avskrivningar om jag inte minns fel. ” 

Dan Nilsson: ”Det har bollats fram och tillbaka med min konsult, min revisor och 
faktiskt också bokföringsnämnden (via min konsult som var på en kurs och frågade ut 
den ansvariga på bokföringsnämnden om mitt ärende. Hon hette Gunvor eller liknande 
och var chef där. Henne borde ni prata med då hon var mycket kunnig). 

 
Lagtexten har en diskrepans som gör att domäner varken faller under immateriella till-
gångar eller inventarier. Minns inte hur den löd exakt men det var något som talade mot 
för båda klassificeringarna. 

 
Konsekvenserna är irrelevanta för mig då det inte rör sig om enorma summor åt ena eller 
andra hållet.” 

 
Tobias Larsson: Vi ser våra domäner som en kombination av en immateriell tillgång 
och värdepapper med direktavkastning. Vi har samma bokföringsteknik oavsett om det 
är avsett för våra egna verksamheter eller som investeringssyfte” 
 
”Vi tillämpar den redovisningen jag nämnt efter diskussion med revisor samt med eget 
sunt förnuft. Det finns idag ingen lag för hur tillgången ska bokföras, vilket förstås hade 
underlättat så att man hade vetat till 100 % hur tillgången ska hanteras. Vi har gjort 
bedömningen att vår hantering är den mest rimliga att tillämpa.” 
 

6.2.4 Problematik 

 
Fråga: Kan ni se att företag inom denna bransch har svårigheter när kommer 

till just redovisningen av domännamn? 
 
Svar: Jens Johansson: Ingen kommentar.  
 
 Dan Nilsson: ” Ja, det skulle jag vilja påstå. Det ni skriver om är mycket intressant 

då det ställer till ganska mycket problem för domänhandlare. Lagtexten är som sagt 
otydlig och förlegad och skriven innan handeln med domännamn var etablerad. I takt 
med att handeln ökar kommer även svårigheterna för handlare att öka. Lagtexten behö-
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ver fräschas upp (skulle tydligen göras enligt bokföringsnämnds-kvinnan) och man behö-
ver ge tydliga exempel helst genom ett prejudicerande rättsfall (jag slipper helst själv).” 

Tobias Larsson: ”Jag kan tänka mig att det kan dyka upp problem för de bolag 
som tar upp domäner som större tillgångar i en balansräkning, jag är personligen inte 
övertygad om att myndigheterna hade godkänt en egen värdering av ett domännamn då 
det finns många på marknaden som är övertygade om att just deras domännamn är värt 
miljoner, när det kanske i praktiken är värt en registreringsavgift på någon hundra-
lapp.” 

 

 
I dokumentstudien, med fokus på hur företag klassificerar domännamn, framkom att av de 18 inkludera-
de i studien hade sju klassificerat som immateriell tillgång, två hade kostnadsfört och vid nio årsredovis-
ningar framgick det inte hur företagen hade gått tillväga. Vidare presenterades antal anställda och antal 
verksamma år.   

I den kvalitativa studien, med fokus på varför företag klassificerar domännamn som de gjort, fick förfat-
tarna svar från tre olika företag. Alla tre kom med intressanta reflektioner, och en sammanställning följer 
nedan.  

Företag: Quality Unlimited Retevo Holding the Future 

Antal                
domännamn: 

150 300 100 

Syfte med       
domännamn: 

Bygger och driver inter-
nettjänster/domännamn. 

Utveckla till bra tjänster och  
i spekulativt syfte på lång 
sikt. 

Framtida potential, anting-
en i en egen verksamhet el-
ler som ren värdeökning på 
tillgången. 

Klassificering: Immateriell tillgång. Bokför som lager, som im-
materiell tillgång och vissa 
intäkter kostnadsförs. 

Kombination av en imma-
teriell tillgång och värde-
papper med direktavkast-
ning. 

Rådgivare: Redovisningsbyrå. Konsult,  revisor och bok-
föringsnämnden. 

Revisor 

Problematik: Ingen kommentar. Lagtexten är som sagt otyd-
lig och förlegad och skriven 
innan handeln med domän-
namn var etablerad. 

För de bolag som tar upp 
domäner som större till-
gångar i en balansräkning. 

Tabell 6.3 Sammanfattning intervjuer 

I nästföljande kapitel kommer analys av resultatet att presenteras. Där tar författarna hjälp av förstudien, 
tidigare studier, referensram och vetenskapliga teorier för att svara på uppsatsens syfte.  
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7 Analys 

I detta kapitel kommer den insamlade datan att analsyeras. Analysen följer klassificeringsmodellen och 
därigenom samma rubrikstruktur som föregående kapitel för att underlätta för läsaren.  

7.1 Hur klassificerar företag domännamn? 

 

 Styr syftet med innehavet  företag vid klassificeringen av domännamn? 

I detta stycke ska författarna svara på frågan: Hur har företag som innehar domännamn i 
spekulationssyfte klassificerat sina domännamn? Som grundar sig i frågeställningen define-
rad i kapitel 2 Förstudie.  

Till att börja med i denna del analyserar författarna de sju företagen som har klassificerat 
domännamn specifikt i årsredovisningen. Vid analys av dessa företags klassificeringsval tar 
författarna hjälp av uttalanden från kapitel 2 Förstudien, vad som framgick i kapitel 4 Tidigare 
Studier samt kapitel 5 Referensram. Vidare belyser författarna de andra utfallen i dokument-
studien, närmare bestämt de företagen vars årsredovisningar inte visade hur de klassificerat 
samt de två företag som uttalat i årsredovisningen att de kostnadsfört alla utgifter för do-
männamn. Däremot så kommer fokus att vara på de företag vars årsredovisningar visade 
att de klassificerat som immateriell tillgång.    

Inledningsvis vill författarna förtydliga att de företagen inkluderade i dokumentstudien alla 
faller under definitionen av företag som innehar domännamn i spekulationssyfte, stycke 
1.2.1.2 Innehav av domännamn i spekulationssyfte, utifrån vad författarna fick reda på i urvals-
processen och vad som gått att utläsa i årsredovisningarna. Därigenom är dessa företags 
grundliggande syften med innehav av domännamn relaterat till att spekulera med dem. I 
dokumentstudien framgick det att endast sju av de studerade företagen har klassificerat 
domännamn som en enskild post i balansräkningen, vilket illustreras i figur 7.1 Specifik klas-
sificering. De här sju företagen hade klassificerat domännamn som immateriell tillgång. Detta 
är intressant då de undersökta företagen innehar domännamn i spekulationssyfte, enligt in-
formation i årsredovisningarna om deras verksamhet. Dokumentstudien visade också att 
två av företagen redogjort i årsredovisningen att de har kostnadsfört alla utgifter som kan 
härröras till domännamn.      

Utifrån vad som framgick i kapitel 2 Förstudie angående att syftet med innehavet av domän-
namn skall styra hur klassificeringen av detsamma, är det intressant att relatera expertisens 
uttalanden i frågan. Enligt Kent Björkdahl och Göran Abrahamsson skall de företag som 
innehar domännamn i spekulationssyfte klassificera detta som en omsättningstillgång. Där-
emot hävdade Håkan Juhlin att han hade svårt att se domännamn som en materiell tillgång, 
vilket det per definition blir då det skall klassificeras som en omsättningstillgång. Samman-
fattningsvis var expertis inom IT, redovisning och lagrätt tämligen oeniga kring hur det 
skall klassificeras och kommer inte överens kring vad som kan anses vara en korrekt klassi-
ficering utefter att inneha domännamn i spekulationssyfte. Det är intressant att det framgått 
i dokumentstudien att de studerade företagen har klassificerat domännamn på olika vis. 
Dokumentstudien visade att ett par företag kostnadsfört direkt, i nio företags årsredovis-
ningar framgår det ej specifikt och sju företag klassificerat som immateriell tillgång. Dock, 
relaterat till förstudien där uttalanden från expertis också gav olika klassificeringsalternativ 
till samma innehavssyfte är det möjligt att anta att företagen ändå har klassificerat utifrån 



 

 
61 

sitt syfte, men att det är oklart vilken klassificering som egentligen är helt korrekt. Däremot 
så hävdar författarna att Kent Björkdahls uttalande väger tungt i diskussion. Det är klart att 
Skatteverket har diksuterat detta ingående kring vad som torde vara den mest korrekta klas-
sificeringen av domännamn i spekulationssyfte, och då det innehas för renodlad handel 
skall det följas av omsättningstillgång. Då inget företag har klassificerat som omsättnings-
tillgång enligt dokumentstudien är det möjligt för författarna att hävda att företagen inte 
har klassificerat efter syftet med innehavet. Detta då ett rent spekulationssyfte borde följas 
av att domännamn klassificeras som omsättningstillgång.  

Kapitel 2 Förstudie redogör även för ett nytt begrepp som författarna kommit i kontakt 
med, nämligen VRE. VRE innefattas i författarnas definition av spekulationssyfte men är 
ändå en särskild typ av innehav. VRE innebär att företag köper och säljer domännamn men 
under innehavet så utvecklas domännamnet för att få ett högre värde. (Kent Björkdahl). 
Om företag innehar domännamn i VRE syfte är det oklart om det är mer korrekt att klassi-
ficera domännamn som immateriell tillgång eller omsättningstillgång. Det är viktigt att för-
tydliga att det fortfarande är syftet med innehavet som skall styra klassificeringen av do-
männamn, och om syftet är klart och tydligt att domännamnet skall avyttras, skall klassifi-
ceringen av detsamma troligen göras som omsättningstillgång, enligt författarna. Då det 
framkom i dokumentstudien att sju av företagen har klassificerat som immateriell tillgång, 
är det ändå inte möjligt att utesluta att företagen faktiskt har klassificerat efter syftet med 
innehavet. Det är möjligt att företag inte fastställt när domännamnet skall avyttras och där-
igenom klassificerat domännamnet efter syftet att det skall innehas under en längre tid i 
verksamheten. Därigenom kan inte författarna utesluta att företagen möjligen har klassifi-
cerat efter syftet med innehavet. Detta är allt knytet till att vid innehav av domännamn i 
VRE syfte är det inte lika klart vilken klassificering som skall följas av domännamnet.  

Enligt definitionen av immateriell tillgång, som redogörs för i kapitel 5 Referensram, skall till-
gången innehas i verksamheten för stadigvarande bruk. De tillgångar som faller utanför 
denna definition utgörs av omsättningstillgång. Definitionen av innehav av domännamn i 
spekulationssyfte innebär dock, enligt kapitel 1.2.1.2 innehav av domännamn i spekulationssyfte, 
att syftet är att omsätta domännamnet kan liknas med en handelsvara. Med detta sagt torde 
innehavet av domännamnet inte anses vara för stadigvarande bruk. Därigenom borde inne-
hav av domännamn i spekulationssyfte klassificeras som omsättningstillgång, enligt förfat-
tarna och enligt Kent Björkdahl och Göran Abrahamssons uttalanden i kapitel 2 Förstudie. 
Om man ser till definitionerna av immateriell tillgång och omsättningstillgång i relation 
med definitionen av spekulationssyfte visar utfallet av dokumentstudien  att dessa företag ej 
har klassificerat sina domännamn utefter syftet med innehavet.  

Med hänsyn till vad som uttalats i kapitel 4 Tidigare studier angående fastigheter, analyseras 
frågeställningen kring om syftet med innehavet har styrt klassificeringen av domännamn. 
Genom att även analysera hur företag valt att klassificera fastigheter, som antingen anlägg-
ningstillgång eller omsättningstillgång, är det intressant att relatera deras val till hur företa-
gen som innehar domännamn i innehavssyfte valt att klassificera. Företag som innehar fas-
tigheter i verksamheten och har för avsikt att avyttra dessa inom en snar framtid, skall klas-
sificera fastigheten som omsättningstillgång enligt RR 24. Detta innehav av fastighet kan 
enligt författarna liknas med innehav av domännamn i spekulationssyfte, då de köpts i ute-
slutande syfte att avyttras inom en snar framtid. Då det framkom att liknelser kan ses mel-
lan domännamn och fastigheter borde det vara så att handel med de båda borde regleras 
likartat enligt författarna. Med hänsyn taget till detta borde företag som innehar domän-
namn i spekulationssyfte klassificera som omsättningstillgång. Därigenom kan inte utfallet i 
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dokumentstudien svara på författarnas frågeställning då utfallet istället borde visat att före-
tag klassificerar som omsättningstillgång. I tidigare studier kring fastigheter framgick också 
att fastigheter som utvecklas under innehavet också skall klassificeras som omsättningstill-
gång, under förutsättning att företagen avser att avyttra fastigheterna också. Detta anser 
författarna kan liknas med att inneha domännamn i VRE syfte. Då domännamn också ut-
vecklas under tiden för innehav borde de också klassificeras som omsättningstillgång, på 
samma vis som fastigheter skall göras. Baserat på endast detta stycke anser författarna att 
företagen inte har klassificerat utefter syftet med innehav av domännamn, då det inte fram-
går att något företag faktiskt valt att klassificera som omsättningstillgång.     

I kapitel 6 Empirisk data framgick det att två utav företagen hade kostnadsfört domännamn 
direkt. Detta är korrekt om en klassificering av domännamnet har gjorts också. Som redo-
gjordes för i kapitel 2 Förstudie skall domännamnet klassificeras som immateriell tillgång om 
det innehas i verksamheten under en längre tid. Därigenom skall de intäkter och kostnader 
som åsamkas under användning redovisas över resultaträkningen. Därigenom är det möjligt 
att företag som redogjort att de kostnadsfört alla utgifter för domännamn faktiskt har gjort 
en klassificering som inte framgår, och denna klassificering i sig kan vara styrd av syftet 
med innehavet.    

Sammanfattningsvis kan inte författarna tydligt svara varken ja eller nej på frågeställningen: 
styr syftet med innehav av domännamn företag vid klassificeringen? Troligen är det så att 
företagen inte har klassificerat efter syftet med innehav av domännamn. Då inget företag 
angett att de klassificerat domännamn som omsättningstillgång, vilket torde vara den mest 
korrekta klassificeringen både enligt lagtext och enligt förstudien, har det heller inte styrts 
av syftet med innehavet. Däremot, om alla sju företagen som klassificerat domännamn som 
immateriell tillgång har ett VRE syfte är det mer troligt att de faktiskt har påverkats av syf-
tet vid klassificeringen. Detta då ett innehav i VRE syfte inte klart och tydligt kan följas av 
en klassificering som antingen omsättningstillgång eller immateriell tillgång, utan snarare 
kan falla under båda i olika situationer. För de företag där det inte framgår om företagen 
har klassificerat eller ej kan författarna inte avgöra om de styrts av syftet med innehavet el-
ler ej.          
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7.2 Varför har företag klassificerat som de gjort? 

I detta stycke ska författarna analysera fram svar på frågan: Varför har företag som innehar 
domännamn i spekulationssyfte klassificerat sina domännamn som de gjort? Genom inter-
vjuer har tre företag fått svara på frågor kring varför de har klassificerat domännamn som de 
gjort. De här tre företagen är utvalda från de 18 som studerades i dokumentstudien.   

Denna fråga grundas  i förstudien och vad som framkom i dokumentstudien och ämnar ta 
uppsatsen vidare och visa på interna orsaker och externa påtryckningar kring hur företag 
har klassificerat. I stycke 7.1 Hur har företag klassificerat domännamn? framkom att författarna 
inte med säkerhet kan svara på frågeställningen om syftet med innehavet av domännamn 
avgör hur företag klassificerar. Däremot framkom att inget företag klart specificerat att de 
klassificerat domännamn som omsättningstillgång. Sju av företagen klassificerade som im-
materiell tillgång och två företag kostnadsförde alla utgifter associerade med domännamn. 
Vidare visade dokumentstudien att det inte framgick hur nio företag valt att klassificera, al-
ternativt inte klassificera alls, domännamn i 
årsredovisningen och därigenom kunde förfat-
tarna inte fastställa hur de gått tillväga. Fokus i 
fortsatt analys kommer att vara på de sju före-
tag som klassificerat domännamn som immate-
riell tillgång.   

Förutom att granska hur företag valt att klassi-
ficera i dokumentstudien undersökte även för-
fattarna ytterligare faktorer såsom antal anställ-
da och antal verksamhetsår i årsredovisningar-
na. Vid en analys av varför företag har klassifi-
cerat som de gjort kommer hänsyn tas till den-
na information. Vidare för att svara på varför 
kommer författarna att analysera kategorise-
ringen av intervjuerna, med vissa citat, till-
sammans med samtliga kapitel i uppsatsen. Re-
sultatet av intervjuerna kommer att analyseras 
tillsammans med hjälp av kapitel 2 Förstudie, kapitel 4 Tidigare studier, kapitel 5 Referensram. 
Utförda intervjuer har presenterats i kapitel 6 Empiri dels i textform och dels genom den 
kategorisering av data som gjorts. Dessa data kommer i följande analys följa den struktur 
uppställd i kategoriseringsschemat i tabell 7.1 Sammanställning av kategorisering.  

I och med den risk för subjektivitet som tillkommer vid intervjuer kan reliabiliteten  i resul-
taten minska. Resultat från intervjuerna visar generellt på att respondenternas svar till störs-
ta del faller in i de identifierade kategorierna.  

7.2.1 Kategorisering 

Baserat på den kategorisering författarna utformat för att strukturera resultatet från den 
kvalitativa studien, som återfinns i fullständig version i bilaga 6-9, följer här en samman-
ställning i tabell 7.1 Sammanställning av kategorisering. Möjligheten att kategorisera responden-
ternas svar underlättar för författarna att utföra en analys. Nedan i detta stycke kommer 
sammanställningen av kategoriseringen att diskuteras.   

Modell 7.1 Analys 
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Från tabell 7.1 Sammanställning av kategorisering kan utläsas att alla de tre företagen innehar 
domännamn i ett syfte liknande VRE. Med det sagt anser respondenterna att deras företag 
innehar domännamn mer liknande ett syfte att köpa domännamn, förvalta dem så det ökar 
i värde och har sen för avsikt att avyttra dem. Exempelvis definierar Dan Nilsson sin verk-
samhet som att domännamnen är ”köpta i spekulativt syfte på lång sikt, men inte att bara hålla 
dem outvecklade och sedan sälja i framtiden.” Tobias Larsson säger istället att ”Vi har alltid sett 
värdet i bra domäner och köper domäner vi anser ha ett fördelaktigt pris och en bra framtida potential, an-
tingen i en egen verksamhet eller som ren värdeökning på tillgången.”  Därigenom innehar inte de tre 
intervjuade företagen domännamn i rent spekulationssyfte som författarna definierat i 
stycke  1.2.1.2 innehav av domännamn i spekulationssyfte.   

Vidare har antal domännamn i respektive företag medfört en egen kategoriseringsgrupp. 
Två utav företagen innehar närmare 100 domännamn och det 
tredje runt 300 domäner.  

Författarna har även valt att kategorisera klassificeringen som 
de här företagen har gjort till att antingen innefatta en kategori-
sering som immateriell tillgång och/eller omsättningstillgång. 
Detta visar att alla de tre företagen som inkluderats i den kvali-
tativa studien hamnar inom de sju företag som det i dokument-
studien framgick hade klassificerat som immateriell tillgång.  

Dock redogjorde Dan Nilsson i intervjun för att ”Jag hade först 
bokfört mina domäner som lager, eftersom att de skulle omsättas igen och 
en avskrivning ej vore lämplig eftersom att de faktiskt inte tappar något 
värde. Sedan fick jag dock ändra detta och gå över till att bokföra som 
immateriella tillgångar med sedvanlig avskrivning.” Detta uttalande 
medför en kategorisering som omsättningstillgång. Det fram-
gick att Dan Nilsson först klassificerat som omsättningstillgång 
och sen ändrat till att istället klassificera som antingen immate-
riell tillgång eller omsättningstillgång.   

Vidare har författarna kategoriserat externa påtryckningar i tre 
grupper och vad som framkom där. Dessa grupper är rådgiva-
re, skattemässiga fördelar och lagtext. Alla tre företagen har ta-
git hjälp av rådgivare på ett eller annat sätt vid redovisning av domännamn. Jens Johansson 
säger att hans företag tagit hjälp av en redovisningsbyrå och Tobias Larsson berättade att 
han diskuterat med sin revisor kring redovisningen av domännamn.  

Vad det gäller den skattemässiga aspekten inom externa påtryckningar framgick bara en 
kommentar från Dan Nilsson att ”konsekvenserna är irrelevanta för mig då det inte rör sig om enor-
ma summor åt ena eller andra hållet.” Även om författarna bara fick ett uttalande kring det här i 
intervjuerna har de ändå valt att göra det till ett eget stycke i analysen då det är en intressant 
eventuell extern påtryckning vid klassificeringen.  
 
I intervjuerna framgick det att alla tre företag tagit hjälp av rådgivare, på ett eller annat sätt. 
Tobias Larsson säger att ”vi tillämpar den redovisningen jag nämnt efter diskussion med revisor samt 

                                                 
8 Förklaringar till kategoriseringen hitta i Bilaga 9: Kategorisering 

IN-VE-SPE 0 

IN-VE-VRE 3 

IN-IN-AN-100 3 

IN-IN-AN-500 0 

IN-IN-TI-IM 3 

IN-IN-TI-OM 1 

EXT-RÅD 3 

EXT-SKA 1 

EXT-LAG 1 

Tabell 7.1 Sammanställning av   
kategorisering8 
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med eget sunt förnuft”. Jens Johansson nämnde också att de tagit hjälp av en redovisningsbyrå 
för all redovisning inom företaget.   
 
Dan Nilsson kommenterade lagen genom att redogöra för uppfattningen att ”lagtexten är 
som sagt otydlig och förlegad och skriven innan handeln med domännamn var etablerad. I takt med att 
handeln ökar kommer även svårigheterna för handlare att öka”. Därigenom har lagen troligen varit 
en extern påtryckning vid klassificeringen av domännamn.  

7.2.2 Interna orsaker 

Interna orsaker till varför har sitt ursprung i förstudie och författarnas sunda förnuft. Förfat-
tarna ansåg det troligt att det fanns interna orsaker inom företagen som kan ge förklaringar 
till varför de klassificerat, såsom framgick i stycke 7.1 Hur klassificerar företag domännamn?, 
domännamn som de gjort. Vid kategoriseringen var det möjligt att också dela in svaren i en 
del som syftar till interna orsaker. Denna kategorisering av intervjufrågorna kommer att 
användas i följande stycken. Författarna har valt att dela in interna orsaker till varför i två de-
lar. Den första delen syftar till att analysera verksamheten och den andra till att analysera 
innehavet, och på vilka sätt dessa två kan ha påverkat varför företag har klassificerat som de 
gjort. Till detta stycke i analysen relateras också den ytterligare information som framkom i 
dokumentstudien gällande antal anställda och antal verksamhetsår inom företagen. För en 
utförligare beskrivning av kategoriseringen, se stycke 7.2.1 Kategorisering. Vid analys av inter-
na orsaker har författarna valt att i ett avslutande stycke i varje del relatera diskussionen till 
vad som framkom i dokumentstudien och i stycke 7.1 Hur klassificerar företag domännamn?.    

7.2.2.1 Verksamhet  

Vid intervjun fick respondenterna möjligheten att med egna ord, i jämförelse med den in-
formationen i årsredovisningen som författarna har fått ta del av före den kvalitativa, be-
skriva företagets verksamhet. Där framgick att alla tre företagen består av verksamhet som 
till den övervägande delen kan liknas med VRE. Enligt Jens Johnsson innehar Quality Un-
limited AB ”domännamn i ett VRE-innehavsliknande syfte. Två olika grupper av domännamn, de som 
skall förvaltas under en längre tid och de som har för syfte att avyttras tidigare.” Dan Nilsson definie-
rade verksamheten i Retevo AB som ”Jag köper nästan aldrig namn i spekulationssyfte utan en av-
sikt att utveckla dem. Självklart är dock många av namnen köpta i spekulativt syfte på lång sikt, men 
inte att bara hålla dem outvecklade och sedan sälja i framtiden”. Vidare förklarade Tobias Larsson 
verksamheten i Holding The Future AB som att det ”i sig är inte ett rent "domänbolag" utan vi 
förvaltar olika typer av värdepapper i vår verksamhet. Vi köper främst domännamn, vi säljer normalt sett 
inte av något av våra förvärv. Vi har alltid sett värdet i bra domäner och köper domäner vi anser ha ett 
fördelaktigt pris och en bra framtida potential, antingen i en egen verksamhet eller som ren värdeökning på 
tillgången. Utifrån dessa verksamhetsbeskrivningar är det tvivelaktigt först och främst om fö-
retagen innehar domännamn i enbart VRE syfte. Det kan vara så att viss del av respektive 
företags verksamhet kan hamna under definitionen av spekulationssyfte. Då de möjligen 
också innehar domännamn i verksamheten som inte är tänkta att utvecklas utan bara säljas 
till vinst under en snar framtid.  
 
Indikationer i verksamhetsbeskrivningarna som kan ge en potentiell intern orsak till varför 
företagen valt att klassificera domännamn som immateriell tillgång, som presenterades i 
stycke 7.1 Hur klassificerar företag domännamn?, kan enligt författarna ligga i att olika domän-
namn som antas innehas i verksamheten genom ett VRE syfte kan anses ha olika potential. 
Alltså, även om majoriteten av domännamn köps för att säljas såsmåningom är det ändå 
under en längre tid som de är tänkta att utvecklas inom verksamheten. Författarna vill ändå 
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understryka att det förmodligen finns domännamn i verksamheten som köpts för att senare 
säljas, och som inte aktivt utvecklas under innehavet inom dessa tre företag. Då majoriteten 
av domännamn i verksamheten innehas under en längre tid för att förbättras kan detta ge 
en möjlig förklaring till varför de endast har klassificerat som en immateriell tillgång i två av 
företagen.   
 
Då det framgick i kapitel 4 Tidigare studier, i avsnittet om fastigheter, där fastigheter som in-
nehas i syfte att avyttras och möjligen förädlas under tiden, skall klassificeras som omsätt-
ningstillgång. Detta enligt RR24. Denna verksamhet av fastighetsavyttring kan liknas till de 
studerade företagen som innehar domännamn enligt stycke 7.2.1 Kategorisering i syfte att av-
yttra dem efter en viss tid av utveckling. Den egentliga skillnaden mellan dessa två verk-
samheter, utöver immateriell och materiell, är att regler kring fastigheter är lagreglerade. Då 
de intervjuade tre företagen innehar domännamn i en verksamhet som till mångt och 
mycket liknar den verksamhet för fastigheter som är specificerad i RR24. Då två av de in-
tervjuade företagen klassificerat som immateriell tillgång kanske företagen inte ser denna 
liknelse mellan verksamheterna på samma sätt som författarna gör. Alltså att domännamn, 
som innehas i spekulationssyfte precis som fastigheter, och som även utvecklas under ti-
den, kan klassificeras som omsättningstillgång. Det är intressant att ett utav företagen, näm-
ligen Retevo, har noterat att deras verksamhet med domännamn skiljer sig och därav kräver 
olika klassificering.   
 
I kapitel 5 Referensram framgick också att verksamheten att idka handel med domännamn är 
relativt ny i Sverige men att den är på stark frammarsch. (Kothbauer, J. 2007b). Att det är 
en ny typ av verksamhet i Sverige kan också förklara varför företag klassificerat som imma-
teriell tillgång, då domännamn som innehas i varumärkessyfte obestridligt skall klassificeras 
som immateriell tillgång, och det är enkelt att relatera  detta innehav till innehav i VRE syf-
te. Vid VRE innehav utvecklar och förvaltar företag domäner, och under förvaltningstiden 
genererar detta troligen intäkter. Eftersom värde byggs upp bland annat genom att annon-
ser läggs upp på domänen, och detta i sin tur inbringar intäkter för domännamninnehava-
ren. Varumärkessyftet definierar författarna i kapitel 1 Inledning och detta syfte anses inte 
nytt då företag under flera år tillbaka innehaft domännamn som en del i företagets varu-
märke. Alla företag idag som bedriver en seriös verksamhet har ett domännamn, och det är 
mycket vanligare att inneha domännamn i detta syfte än till exempel i spekulationssyfte. Då 
domännamn som innehas i varumärkessyfte anses, av expertis i förstudien, utgöra immate-
riell tillgång kan detta vara en orsak till att även de företag som innehar domännamn i spe-
kulationssyfte respektive VRE också redovisar sina domännamn som immateriell tillgång. 
Sammanfattningsvis kan sägas att innehav av domännamn i varumärkessyfte är både vanli-
gare och tydligare vad gäller klassificering, och på grund av detta kan klassificering av do-
männamn som innehas i spekulationssyfte påverkas till att klassificeras som immateriell till-
gång.  
 
I kapitel 5 Referensram har författarna presenterat den institutionella teorin. Storleken på fö-
retaget, i studien räknat som antal anställda och antal verksamhetsår, spelar roll vid klassifi-
ceringen och detta kommer bland annat diskuteras kring med utgångspunkt i den institu-
tionella teorin. De tre intervjuade företagen har varit verksamma i mellan ett till tre år, se 
bilaga 10 Årsredovisningar. Detta innebär att det är möjligt att företagen inte har nämnvärt 
inarbetade rutiner vid redovisning av domännamn, då de ej varit verksamma en längre tid. 
Vidare är det i snitt väldigt få antal anställda eller till och med noll antal anställda. Under 
dessa förhållanden nämnda ovan är det rimligt att anta en mindre inarbetad sedvänja, färre 
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normer och underliggande värdering har styrt klassificeringen av domännamn. Den institu-
tionella teorin redogör för att individers faktiska handlande styrs av organisationers formel-
la strukturer (Falkman, 2004 s.148). Därigenom tolkar författarna utfallet som att företa-
gens klassificering inte antas styras nämnvärt av organisationen i sig då företagen inte har 
varit aktiva under en längre tid.  Däremot kan vissa branscher tänkas ha gemensamma un-
derliggande värderingar. Eftersom dessa tre företag klassificerat på liknande sätt kan det 
finnas underliggande faktorer som styrt klassificeringen. De kanske pratar med varandra, 
läser på bloggar och på så sätt skapas likartad sedvänja.   
    
Sammanfattningsvis, för att knyta an till analysen i avsnitt 7.1 Hur klassificerar företag domän-
namn? där författarna inte klart kunde fastställa ifall företag klassificerar efter syftet med in-
nehav av domännamn. Klassificeringen har gjorts utifrån att domännamn innehas under en 
längre tid i verksamheten. Vidare, har företagen inte tagit i beaktning att det finns en möjlig 
liknelse med fastigheter i RR 24. Företag kan eventuellt inte heller själva specificera en 
verksamhet som bedrivs i VRE syfte, utan ser istället innehavet i ett längre syfte under en 
längre tid liknande ett innehav i varumärkessyfte. I ovanstående analys kring varför företag 
klassificerat som de gjort, relaterat till verksamheten, har författarna kommit fram till ett 
flertal tänkbara interna orsaker. Möjligen ser företagen inte alltid en klassificeringsskillnad 
mellan att inneha domännamn i spekulationssyfte kontra att inneha domännamn i varu-
märkessyfte. Det kan också vara så att företag har svårt att särskilja en verksamhet gällande 
domännamn från en verksamhet mer fokuserad på domäner. Verksamheten i sig kan också 
ha viss underliggande sedvänja, som kan förklara att hela sju stycken företag har klassifice-
rat som immateriell tillgång i dokumentstudien. Då det vid intervjuerna framgick att alla de 
här tre företagen innehar domännamn i ett VRE syfte, men att ett företag klart klassificerat 
efter att de även innehar domännamn i ett rent spekulationssyfte, är det möjligt att knyta an 
detta till dokumentstudien. Om det är så att alla sju företagen som i dokumentstudien klas-
sificerat som immateriell tillgång innehar VRE syfte är det möjligt att de klassificerat efter 
syftet med innehavet. Detta då ett innehav i VRE syfte inte klart och tydligt kan följas av en 
klassificering som antingen omsättningstillgång eller immateriell tillgång, utan snarare kan 
falla under båda i olika situationer. Däremot, om alla de sju företagen i dokumentstudien 
bedriver en verksamhet med både VRE och rent spekulationssyfte har alla klassificerat in-
korrekt.  
 

7.2.2.2 Innehav 

Vid intervjuerna fick företagen redogöra för vad de själva ansåg att domännamn utgör för 
typ av tillgång. De fick även redogöra för antal domännamn i företaget och hur de resone-
rade kring hur syftet med innehavet styr klassificeringen av detsamma. Detta för att dels 
öppna upp till en diskussion gällande om företagen tycker att deras klassificering av do-
männamn, som en immateriell tillgång, verkligen speglar deras innehavssyfte. Vad stycke  
7.1 Hur klassificerar företag domännamn? visar är att alla företag, som har klassificerat sina do-
männamn, har gjort detta som immateriell tillgång. Om denna klassificering speglar inne-
havssyftet kommer bland annat att diskuteras i kommande stycken.  

Vid frågan angående vad domännamn enligt företagen utgör för tillgång framkom  olika ty-
per av svar. Dan Nilsson redogör för att ”Klassificeringen styrs av syftet enligt min redovisningskon-
sult”, och Dan Nilsson berättade sen att domännamn har klassificerats som immateriell till-
gång. Tobias Larsson säger däremot att ”Vi ser våra domäner som en kombination av en immateri-
ell tillgång och värdepapper med direktavkastning”. Jens Johansson kommenterar klassificeringen 
som immateriell tillgång genom förklara den som att ”många utav domännamnen innehavs i lång-
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siktigt syfte”. Vid en intervju framkom att en av respondenterna först klassificerat domän-
namn som en omsättningstillgång. Dan Nilsson säger att han ”hade först bokfört mina domäner 
som lager, eftersom att de skulle omsättas igen och en avskrivning ej vore lämplig eftersom att de faktiskt 
inte tappar något värde. Sedan fick jag dock ändra detta och gå över till att bokföra som immateriella till-
gångar med sedvanlig avskrivning”. Men sen fick han slutligen gå tillbaka igen till att klassificera 
domännamn som både omsättningstillgång och anläggningstillgång. ”När det gäller domäner 
som jag köper med syfte att avyttra i framtiden så bokförs dessa som lager. När det gäller domäner där syf-
tet är att utveckla en tjänst som ej ska säljas så bokförs den som immateriell tillgång och när det gäller en 
webbplats som köps för dess trafik och intäkter så kostnadsförs den helt enkelt.” I Dan Nilssons före-
tag görs en tydlig skillnad mellan de domännamn som skall avyttras och de som skall inne-
has i verksamheten under en längre tid. Genom dessa uttalanden framkommer att vissa 
oklarheter har uppstått vid klassificeringen. Det kommer fram att en av respondenterna har 
först tolkat innehavet som en omsättningstillgång. Detta är intressant då tolkningen av in-
nehavet inte verkar vara helt självklar för alla företagarna. 

I kapitel 2 Förstudie framkom att även expertis inom ämnena IT, redovisning och lagrätt är 
oense om hur ett innehav av domännamn i spekulationssyfte skall klassificeras. Då förfat-
tarna relaterar detta till vad som framgick i intervjuerna verkar det som ingen riktigt vet 
med säkerhet hur man skall gå tillväga. Att klassificera domännamn som immateriell till-
gång som två utav företagen har gjort i denna kvalitativa studie behöver nödvändigtvis inte 
tyda på en förenlig tolkning av innehavet, det kan också vara ett resultat av en slumpartad 
process. Särskilt då Tobias Larsson säger att deras innehav av domännamn ses som en 
kombination mellan immateriell tillgång och värdepapper. Möjligen skulle Tobias Larsson, 
enligt författarna, lika gärna kunnat säga att denna kombination av innehav hade kunnat re-
sultera i en slutlig klassificering som omsättningstillgång istället för immateriell tillgång.  

I kapitel 4 Tidigare studier har författarna inkluderat en artikel kring klassificering av fastighe-
ter. I denna artikel diskuteras problematiken kring att ingen utav dessa företag redogjort för 
när avyttring skall ske. Frågor kring denna frånvaro av tidsaspekt i förvaltningsföretagens 
årsredovisning ändå skall resultera i en korrekt klassificering som omsättningstillgång. 
(Rundfeldt, 2004). De undersökta företagen i artikeln har ändå relaterat deras klassificering 
av fastigheter till innehavet. Därigenom är det intressant att då det finns specifikt angivet i 
lag att fastigheter kan klassificeras som omsättningstillgång är det ändå inte riktigt klart för 
förvaltningsföretag hur det skall gå tillväga. Den oenighet och de diskussioner som fram-
kommit vid klassificeringen av domännamn och kring innehavet är intressant att relatera till 
fastigheter. Det är logiskt att det finns en större, eller åtminstone liknande, oenighet och 
ovisshet kring domännamn då det inte ens finns specifikt lagstadgat.   

I kapitel 4 Tidigare studier har författarna även valt att inkludera utsläppsrätter som en lik-
nande problematik. Införandet av utsläppsrätter har medfört vissa redovisningsproblem 
hos företag. Ett av de största problemen vid redovisning av utsläppsrätter är att det inte 
finns något auktorativt uttalande idag. (Dahlborg & Nordstedt, 2006 s. 32). Detta är intres-
sant att relatera till problematiken kring domännamn, då domännamn inte heller är speci-
fikt lagreglerat. Genom att utsläppsrätter är en immateriell tillgång som då den är outnyttjad 
av företag kan ge upphov till handel, och därigenom också möjligen klassificeras som en 
omsättningstillgång uppstår viss förvirring bland företag. Då företagen redovisar mycket ef-
ter sunt förnuft får det ofta till följd att företag inte redovisar utsläppsrätter alls (Dahlborg 
& Nordstedt, 2006 s. 33). Då det är troligt att alla tre företagen innehar domännamn i rent 
spekulationssyfte  också, såsom Retevo redogjort för, är det möjligt att denna klassificering 
får går efter sunt förnuft eller till och med inte redovisas alls, precis som i fallet med ut-
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släppsrätter. Möjligen kan det också bero på att verksamheten i rent spekulationssyfte är li-
ten i sig och kan också upplevas som mindre betydelsefull. Vid frågor kring antal domän-
namn i verksamheten framkom att alla tre företagen innehar 100-500 domännamn. Detta är 
intressant då det kan relateras till sedvänja, som ett komplement till analysen i stycke 7.2.2.1 
Verksamhet kring antal verksamhetsår och antal anställda. Sedvänja relateras till kapitel 5 Re-
ferensram där begreppet presenteras i den institutionella teorin. Där diskuterade författarna 
kring att det förmodligen finns en mindre inarbetad sedvänja, normer och underliggande 
värderingar som har styrt klassificeringen av domännamn. Detta kan relateras till att vid ett 
högt antal domännamn är det möjligt att företag ändå utarbetat någon form av sedvänja 
kring att klassificera domännamn. Därigenom är det även möjligt att knyta an till det som 
författarna skrev i samma stycke om att företag kan inneha domännamn i dels ett VRE syf-
te och dels ett spekulationssyfte. Även om företagen till den större delen i sitt innehav har 
domännamn som skall utvecklas och sen säljas vidare, är det möjligt att en eventuell mino-
ritet av domännamn i spekulationssyfte faller under samma klassificering som de domän-
namnen i VRE syfte. Företagen kan möjligen se innehaven som likartade.   

Inom detta stycke vill författarna också diskutera om företagen verkligen har styrts av syftet 
med innehaven vid klassificering av domännamn. Dan Nilsson säger dels att ”klassificeringen 
styrs av syftet enligt min redovisningskonsult”. Dan Nilssons företag klassificerar klart efter vad 
syftet med innehavet är. Tobias Larsson redogjorde att oberoende av syftet med innehavet 
så klassificeras domännamn likadant. I Tobias Larsson fall styrs därför inte klassificeringen 
av innehavet. Jens Johansson sa att all redovisning i företag utförs av en redovisningsbyrå. 
Däremot så nämndes att redovisningsbyrån faktiskt i början hade kontaktat Jens Johansson 
vid just klassificeringen av domännamn ”angående frågetecken som kom upp i samband med redo-
visningen. De var nyfikna, frågade vad syftet med innehavet var och hur man kunde betala så mycket för 
ett domännamn”. Utifrån detta är det tydligt att redovisningsbyrån tagit syftet med innehavet i 
beräkning vid klassificeringen av domännamn. Jens Johanssons företag klassificerat do-
männamn som immateriell tillgång är intressant att relatera till diskussionen kring om syftet 
med innehavet har påverkat klassificeringen av detsamma. Ovan framkom att Tobias Lars-
son redogjort att alla domännamn klassificeras lika. Möjligheten att Jens Johansson redo-
visningsbyrå gjort likadant är stor. Detta då det framkom att de endast i början frågat vad 
syftet med innehavet var. Oberoende av i vilket syfte domännamnet köptes klassificerar 
förmodligen redovisningsbyrån alla domännamn som immateriell tillgång och ser likadant 
på hela innehavet. Dan Nilssons företag har däremot en tydlig klassificering beroende på 
syftet med domännamn, och därigenom klassificerar domännamn därefter. Att författarna 
tidigare resonerat kring att dessa tre bolag har i majoritet domännamn i VRE syfte men att 
de troligen också har en minoritet av domännamn i spekulationssyfte kan härmed besvaras. 
Det är troligen så att de alla tre har ett innehav liknande Dan Nilsson, alltså att de innehar 
domännamn i fler syften än ett, och därmed borde klassificera sina domännamn olika.  

I avsnitt 7.1 Hur klassificerar företag domännamn? kom författarna fram till att det inte klart 
kunde fastställa ifall företag klassificerar efter syftet med innehav av domännamn. Relaterat 
till innehavet i denna del av uppsatsen, och varför företag klassificerar som de gör, kan för-
fattarna sammanfattningsvis redogöra för att innehavet spelar en stor roll för varför företag 
klassificerar som de gör. Troligen klassificerar företagen innehavet av domännamn efter 
sunt förnuft, eller alternativt ibland inte alls. Att utfallet blir som det blir kan troligen också 
bero på ett resultat av en slumpartad process. Detta kan relateras till alla företag inkludera-
de i dokumentstudien. Att då det är ett relativt nytt typ av innehav med domännamn i spe-
kulationssyfte kan det troligen klassificerar mycket efter eget huvud.   
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7.2.3 Externa påtryckningar 

Vid intervjuerna vill författarna också få fram vilka externa påtryckningar som kan relateras 
till varför företag har valt att klassificera som de gjort. Den kategorisering som gjordes dela-
de in de externa påtryckningarna i tre grupper efter de svar som författarna fick fram. Des-
sa tre grupper blev rådgivare, skattemässiga fördelar och lagtext. Nedan kommer varje en-
skild grupp att analyseras i olika stycken. För en utförligare beskrivning av kategoriseringen 
se stycke 7.2.1 Kategorisering. Vid analys av externa påtryckningar har författarna valt att i ett 
avslutande stycke i varje del relatera diskussionen till vad som framkom i dokumentstudien 

7.2.3.1 Rådgivare 

Vid intervjuerna framkom det att alla tre företag mer eller mindre tagit hjälp av extern råd-
givare. Jens Johansson vid Quality Unlimited AB säger att ”vi tog hjälp av en redovisningsbyrå”. 
Vidare redogjorde Tobias Larsson att Holding the Future AB att de klassificerar ”efter dis-
kussion med revisor”.9Dan Nilsson berättar också att ”det har bollats fram och tillbaka med min 
konsult, min revisor och faktiskt också bokföringsnämnden”. Det är intressant att alla tre företagen 
har använt en extern rådgivare vid redovisning av domännamn. Jens Johansson sa också att 
anledningen till att Quality Unlimited AB tagit hjälp av en redovisningsbyrå grundar sig inte 
i specifika oklarheter kring redovisning av domännamn, utan mer en generell okunskap 
kring redovisning. ”Däremot så kontaktade redovisningsbyrån oss i början angående frågetecken som 
kom upp i samband med redovisningen. De var nyfikna, frågade vad syftet med innehavet var och hur man 
kunde betala så mycket för ett domännamn”, säger Jens Johansson. Dan Nilsson har däremot 
specifikt tagit hjälp av flertalet rådgivare just kring klassificering och redovisning av do-
männamn. Detta är intressant det även framgick att Dan Nilsson först klassificerat sina 
domännamn som omsättningstillgång men sen efter konsultation med rådgivare ändrat 
klassificeringen till immateriell tillgång, för att sen åter igen klassificera specifikt efter syftet 
med innehavet. Nu särskiljer Dan Nilsson domännamn och vissa klassificeras som omsätt-
ningstillgång medans andra som immateriell tillgång.  

Det är intressant att relatera Dan Nilssons tillvägagångssätt, med att ta hjälp av flera olika 
experter vid klassificering, till om det är så att Dan Nilsson är den företagare som klassifice-
rar korrekt i den benämning som lyder i frågeställningen. Enligt författarnas frågeställning; 
Styr syftet med innehavet företag vid klassificeringen av domännamn?, så borde den mest korrekta 
klassificeringen vara omsättningstillgång om innehavet av domännamn är i spekulationssyf-
te. Dan Nilsson har utifrån flera uttalanden bestämt sig för att klassificera olika beroende 
på att hans syften med domännamn skiljer sig. Författarna hävdar, med stöd av vad som 
framkom i kapitel 2 Förstudie, att den mest korrekta klassificeringen troligen är som omsätt-
ningstillgång. Rådgivarnas inflytande är stort, och om rådgivare förblir vara oeniga kring 
om det ens är möjligt att klassificera som omsättningstillgång, kommer fortsättningsvis fö-
retag också klassificera olika. Rådgivare bör vara de som har vet bäst. Att Tobias Larsson 
inte har klassificerat som omsättningstillgång kan relateras till företagets revisors uttalande i 
förstudien, nämligen Håkan Juhlin, som hade svårt att se domännamn som en omsättnings-
tillgång. Därigenom bör hänsyn också tas till revisorer när rådgivarnas inverkar diskuteras 
kring varför företag klassificerar som de gör.     

Enligt kapitel 5 Referensram framgår det av den institutionella teorin, som grundläggande 
menar att individer styrs av organisationers formella strukturer, att det ’sociala spelet’ resul-
terar i upprepade handlingsmönster som leder till att normer och värderingar inom en or-

                                                 
9 För att förtydliga är Håkan Juhlin som inervjuades i förstudien revisor för Holding the future AB.  
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ganisation uppstår. (Blomqvist, 1996 s. 20). Det sociala spelet kan i det här fallet relateras 
till det mellan företag och rådgivare. Möjligen skapar dessa tre företag, som tagit hjälp av 
utomstående rådgivare, normer och värderingar inom företaget kring hur domännamn skall 
klassificeras. Därigenom spelar förmodligen rådgivarnas uttalanden stor roll i företagens 
nuvarande och fortsatta sätt att klassificera domännamn. Om rådgivarna hävdar att det 
skall klassificeras som immateriell tillgång, alternativt omsättningstillgång, speglar detta tro-
ligen mycket hur företagarna själva ser klassificering av domännamn. De normer och vär-
deringar som företagen sen följer behöver nödvändigtvis inte vara korrekta. Olika rådgivare 
ger förmodligen ger olika information och troligen informerar på olika sätt, därigenom spe-
lar troligen val av rådgivare också en avgörande roll.  

Sammanfattningsvis kring rådgivare i denna del av analysen kan sägas att rådgivare spelar 
en stor roll vid förklaringar till varför företag har klassificerat som de gjort. Dels utifrån den 
institutionella teorin att de tre företagen möjligen skapar normer och värderingar inom fö-
retaget baserat på rådgivarnas uttalanden. Vidare avgör säkerligen vilken rådgivare företa-
gen tar hjälp av också då expertis verkar tämligen oeniga kring hur klassificeringen av do-
männamn skall ske. För att knyta an denna del till avsnitt 7.1 Hur klassificerar företag domän-
namn? är det möjligt att relatera utfallet i dokumentstudien till inblandningen av rådgivare. 
Möjligen har rådgivare påverkat hur företag klassificerar domännamn, alternativt inte redo-
visar alls. I dokumentstudien framkom att sju företag klassificerar som immateriell tillgång, 
två företag kostnadsförde direkt och för nio av företagen framgår det inte hur dem har gått 
tillväga. Möjligen kan företagen ha använt sig av olika rådgivare som resulterat i olika tillvä-
gagångssätt vid redovisning av domännamn. Det kan vara så att behovet av rådgivning är 
stort då inte Bokföringsnämnden specifikt klargjort hur domännamn som innehas i speku-
lationssyfte skall klassificeras.   

7.2.3.2 Skattemässiga fördelar 

Intervjuerna gav inga tydliga indikationer på att skattemässiga fördelar signifikant påverkat 
varför företag klassificerat domännamn som de gjort. Däremot sa Dan Nilsson att kring 
skattemässiga fördelar att  ”konsekvenserna är irrelevanta för mig då det inte rör sig om enorma sum-
mor åt ena eller andra hållet.” Däremot funderar författarna kring möjligheten att företagen 
inte vill dela med sig av denna information. Ifall företagen strategisk redovisar utefter vad 
som skattemässigt är mest fördelaktigt kan det vara så att de inte anser att det är någon in-
formation som varken författarna, andra intressenter eller Skatteverket skall få reda på.  
 
I kapitel 2 Förstudie framgick det genom Kent Björkdahls uttalanden att klassificeringen av 
domännamn är något som Skatteverket har uppmärksammat. Troligen är en av anledning-
arna att det kan uppgå till stora summor pengar och vikten av rätt klassificering spelar en 
stor roll. Därigenom är vikten av korrekt klassificering stor. En annan aspekt som förfat-
tarna också tagit ställning till är att det kan anses vara en tämligen kontroversiell verksam-
het, och därigenom kan även ärligheten inom branschen anses vara diskutabel. Författarna 
har haft svårigheter vid identifieringen av företag, samt att få kontakt med de identifierade 
företagen. En möjlig anledning till detta kan återigen vara ett visst intresse av att undanhålla 
information och en ovillighet att konkret dela med sig av verksamheten.  
 
I kapitel 5 Referensram redogör författarna för konsekvenser av klassificering. Att värdera 
sina tillgångar allt för högt innebär att företagets ekonomiska ställning framställs som bättre 
än vad den i verkligheten är samtidigt som skattemässiga regler begränsar en för låga värde-
ringar. Då en tillgång klassificeras som en anläggningstillgång innebär detta, bortsett från 
mark, att årliga anskaffningsvärden, avskrivningar, nedskrivningar och eventuella uppskriv-
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ningar skall redovisas i balansräkningen. En högre värdering av anläggningstillgångarna ger 
högre resultat och högre eget kapital. Klassificeras istället en tillgång som en omsättnings-
tillgång skall tillgången värderas enligt lägsta värdets princip på balansdagen och föras in i 
BR (Thomasson et. al.  2006 s. 231-317). Med detta vill författarna ännu en gång poängtera 
vikten av korrekt klassificering och att skattemässiga fördelar kan spela en stor roll. Därige-
nom kan detta vara en ytterligare tänkbar anledning till varför företag har klassificerat som 
det gjort. Möjligen klassificerar två av företagen som immateriella tillgångar då de kan se 
skattemässiga fördelar med detsamma.  

Principalagentteorin, som presenterades i kapitel 5 Referensram, utgår från att redovisnings-
skyldiga (agenter) har ett starkt intresse av att vinstmaximera. Det vill säga att de väntas väl-
ja den redovisningsmetod som ger dem högst vinst. (Artsberg, 2005 s. 84). Med detta sagt 
är det inte nödvändigtvis så att alla företag vill uppnå ett så högt resultat som möjligt, utan 
snarare så att de vill uppnå det som gynnar företaget bäst vare det sig är ett högt eller lågt 
resultat spelar ingen roll. Vidare redogör Falkman (2004, s. 151) att det alltid är så att före-
tagens intressen stämmer överens med de andra aktörerna på redovisningsområdet (princi-
palerna). Därigenom är det möjligt att en viss måldiskrepans uppstår. Författarna vill föra 
fram att det är viktigt att vara medveten om detta från en intressentssynvinkel. Detta då det 
kan vara så att årsredovisningen kan vara väldigt styrd efter vad som ligger i företagens in-
tresse och vad som gynnar dem mest. Om företag redovisar bristfälligt finns risken att vissa 
intressenter missgynnas. Genom att knyta an detta resonemang till skattemässiga fördelar är 
det högst troligt att företagen ändå styrs av detsamma vid klassificering av domännamn.  
 

För att knyta an detta stycke till avsnitt 7.1 Hur klassificerar företag domännamn? tror författar-
na att även om det inte var tydligt i intervjuerna att valet av klassificeringen påverkats av 
skattemässiga fördelar kan det ändå vara så att det spelat en roll. Troligen är inte detta nå-
gon information som företagarna är speciellt intresserade av berätta, och därigenom kan 
författarna inte med säkerhet veta. Men om domännamnen uppgår till väsentliga summor 
för företagen kan valet av klassificering få en betydande inverkan. Vidare, med hänsyn till 
principalagentteorin och företagens starka egenintresse är det ändå en aspekt som borde tas 
i beaktning vid analys av varför företag klassificerat som de gjort. Därigenom kan utfallet i 
dokumentstudien också förklaras med företagens troligen olika skattemässiga motiv vid 
klassificering, och varför vissa företag klassificerat som immateriell tillgång och andra kost-
nadsfört exempelvis.  

7.2.3.3 Lagtext 

Vid intervjuerna framkom ett uttalande kring lagtext. Dan Nilsson sa att ”lagtexten är som 
sagt otydlig och förlegad och skriven innan handeln med domännamn var etablerad. I takt med att handeln 
ökar kommer även svårigheterna för handlare att öka. Lagtexten behöver fräschas upp och man behöver ge 
tydliga exempel helst genom ett prejudicerande rättsfall (jag slipper helst själv).” Vidare redogjorde Dan 
Nilsson också att ”lagtexten har en diskrepans som gör att domäner varken faller under immateriella 
tillgångar eller inventarier. Minns inte hur den löd exakt men det var något som talade mot för båda klas-
sificeringarna.”  Då det inte finns någon specifikt rekommendation utgiven av Bokförings-
nämnden kring hur företag som innehar domännamn i spekulationssyfte skall klassificera 
domännamn var det inte helt otänkbart, enligt författarna, att en viktigt extern påtryckning 
är lagtexten.  

I kapitel 5 Referensram presenterar författarna de allmänna kraven på årsredovisningar såsom 
överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild. Då svensk lag ej specifikt belyser 
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domännamn i spekulationssyfte dessa tre allmänna krav fungera som hjälpande riktlinjer 
för företag. Där lagar och rekommendationer är otydliga eller saknar riktlinjer skall uttalan-
den från normgivande organ följas. Vidare är företag skyldiga att lämna tilläggsupplysningar 
då de tre kraven inte är uppfyllda. (FAR SRS, 2008 s. 1569-1570). Dan Nilsson nämnde 
specifikt att ”lagtexten behöver fräschas upp och man behöver ge tydliga exempel helst genom ett prejudice-
rande rättsfall (jag slipper helst själv)”. Vid ett fastställande av vad innehavet av domännamn i 
spekulationssyfte skall klassificeras är det därigenom möjligt att relatera klassificeringen till 
dessa tre krav. I detta fall finns det inte ens ett uttalande att tillgå från Bokföringsnämnden. 
Detta spelar troligen också en stor roll vid analys av varför de tre företagen har klassificerat 
som det gjort. Det kan vara så att företagen själva tror och tycker att det har gjort rätt då 
det inte heller har funnits några tilläggsupplysningar att tillgå i de tre intervjuade företagens 
årsredovisningar. Om de istället valt att inkludera tilläggsupplysningar hade nog författarna 
kunnat ge ytterligare förklaringar till varför de klassificerat som de gjort, vilket hade varit in-
tressant att inkludera i uppsatsen. 

I kapitel 5 Referensram har författarna presenterat de aktuella regelverken som kan användas 
beroende på hur domännamn klassificerats. Där definieras immateriell tillgång och omsätt-
ningstillgång. I lagen följer en definition av omsättningstillgång som en tillgång som inte 
faller under definitionen av anläggningstillgång. Anläggningstillgång däremot, är en tillgång 
som är avsedd för stadigvarande bruk i verksamheten. (FAR SRS, 2008 s. 988). Genom 
detta vill författarna förtydliga att klassificeringen av domännamn inte är helt glasklar. Det 
är möjligt att tolka lagen olika.  Dan Nilsson poängterar specifikt att  ”lagtexten har en diskre-
pans som gör att domäner varken faller under immateriella tillgångar eller inventarier. Minns inte hur den 
löd exakt men det var något som talade mot för båda klassificeringarna”.  Att lagen är svårtolkad är 
en tydlig påverkan till varför företag klassficierar som de gör. Genom att inkludera definitio-
nerna på immateriell tillgång och omsättningstillgång här vill författarna också visa på spe-
ciellt vid ett innehav av domännamn i VRE syfte är det möjligt att tolka lagen olika, bero-
ende på ordet stadigvarande bruk i definitionen av anläggningstillgång. 

 I fallet med fastigheter, som presenteras i kapitel 4 Tidigare studier, framgår det klart och 
tydligt i lag och rekommendationer att möjligheten finns och att det till och med så är att i 
vissa fall skall företag klassificera som omsättningstillgång, istället för anläggningstillgång. 
Frågan är då om det verkligen är möjligt att endast skylla på avsaknad av specifik lag och 
rekommendation kring redovisning av domännamn som gör att de tre företagen klassifice-
rat på olika vis. Författarna hävdar att avsaknad av specifik lagtext förmodligen påverkar 
klassificeringen signifikant, men att det troligen skulle föreligga svårigheter även om det 
fanns en laxtext liknande den för fastigheter.   

Vid dokumentstudien framgick i årsredovisningarna att dem som specifikt klassificerat sina 
domännamn som immateriell tillgång som naturlig följd även redovisat sina avskrivningar i 
resultaträkningen. Även om denna uppsats inte ämnar gå in på värderingproblematiken 
kring domännamn, i och med dess omfattning, leder klassificeringen automatiskt in på vär-
deringen eftersom det blir en naturlig konsekvens av själva klassificeringen. Vad som fram-
gått i kapitel 5 Referensram, skall vid anskaffande av anläggningstillgångar fastslås nyttjande-
period och avskrivningsplan. Varje år skall sedan årets och förgående års avskrivningar re-
dovisas för att ge tillgången ett reliabelt värde. Även om eventuella värdeökningar för till-
gången får redovisas, om det finns starkt underlag, genom uppskrivningsfond alternativt 
omvärdering, har inga av de sju företagen ifrån dokumentstudien gjort detta. Med tanke på 
att domännamnen har inskaffats i spekulationssyfte anser författarna att värdenedgångar 
och avskrivningar inte speglar tillgången i verkligheten. Med domännamn i spekulationssyf-
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te borde tillgången öka i värde snarare än minska eftersom namnet i sig inte borde blir för 
gammalt, omodernt eller nedslitet. Detta stärks även med uttalande från Dan Nilsson: ”Jag 
hade först bokfört mina domäner som lager, eftersom att de skulle omsättas igen och en avskrivning ej vore 
lämplig eftersom att de faktiskt inte tappar något värde.”  Den enda risken för en värdeminskning 
av domännamn som författarna anser kunna föreligga är om de anskaffats för ett högt pris 
på andrahandsmarknaden och namnet i sig inte längre är lika åtråvärt eller om själva domä-
nen inte lockar till sig lika många besökare.  

Det kan också vara så att företag har svårt att särskilja en verksamhet gällande domännamn 
från en verksamhet mer fokuserad på domännamn med innehåll, alltså en domän. I kapitel 
5 Referensram redogjorde författarna för skillnader mellan domännamn och domän. Förfat-
tarna definierar domännamn som namnet på en IP-adress, alltså själva adressen till en 
webbplats. En domän, däremot, är ett domännamn med innehåll med andra ord en webb-
plats. Detta är den definiering författarna gjort med hänvisning till Thomas Carlén-Wendels 
bok Nätjuridik-Lag och Rätt på Internet. Ett av svaren erhållet av Dan Nilsson lyder ”I 
mina ögon är en domän ett namn utan något innehåll medan en webbplats består av både innehåll och do-
män. När jag köpt domäner med innehåll där det främsta syftet är att öka intäkterna och ej vidareförsälja 
domänen så har dessa bokförts som en direkt kostnad.” Tobias Larsson talar om domän när han 
pratar om sitt innehav, medan Jens Johansson använder domännamn när han talar om sitt 
innehav. Författarna har vid intervjuerna märkt av en viss skillnad då företagen talar om 
vad som är domän och vad som är domännamn. Förmodligen syftar respondenterna på 
domän vid VRE och domännamn vid spekulation. Men det är möjligt att tolka detta ett 
steg längre och hävda att verksamheten i sig kan vara svårdefinierad. Kan man verkligen 
förvänta sig att företag särskiljer domännamn från domän? Författarna vill knyta an detta 
till intressenters synvinkel. En årsredovisning skall innehålla vissa kvalitativa egenskaper en-
ligt Smith (2006, s. 24-32). Närmare bestämt efterfrågas relevans, tillförlitlighet och krav på 
jämförbarhet. En årsredovisning skall uppå jämförbarhet då den kan jämföras med andra 
företags årsredovisningar. Författarna frågar sig nu om det verkligen är så att redovisningen 
av domännamn är jämförbar mellan företag. Om företag inte konsekvent särskiljer, eller 
kan särskilja, domännamn från domäner är det svårt som intressent att få en korrekt bild av 
företaget. Därigenom kan klassificering som domän eller domännamn få en betydande roll 
för intressenter.  
 
Varför företag klassificerar domän och domännamn olika kan knytas an till kapitel 5 Refe-
rensram. Enligt principalagentteorin kan en möjlighet att utnyttja olika redovisningsalternativ 
förklara varför två utav företagen har klassificerat som immateriell tillgång och ett tredje 
som både omsättningstillgång och immateriell tillgång. Företag handlar rationellt och efter 
ett egenintresse (Artsberg, 2005 s. 84). Då det inte finns något specifikt i lag och rekom-
mendationer kring hur företag skall klassificera domännamn, spelar förmodligen företagens 
rationella motiv en stor roll vid valet av att tolka lagtext. Då Tobias Larsson även tolkat la-
gen som att domännamn kan innehas i verksamheten som ett värdepapper, tycker förfat-
tarna tyder på att lagen verkligen kan tolkas utifrån vad man har för underliggande intressen 
i klassificeringen.      
 
Sammanfattningsvis, betydelsen av lagtext vid analysering av varför företag klassificerat som 
de gjort är signifikant. Att det finns oklarheter hur definitionerna av omsättningstillgång 
och anläggningstillgång skall tolkas är påtagligt. Ett utav företagen har även specifikt angett 
att de upplever lagtexten som svårtolkad och förlegad. Som ett komplement till den otydli-
ga lagtexten anser författarna att företagen skulle ha kompletterat detta genom 
tilläggsupplysningar i årsredovisningarna. Genom dessa tillläggsupplysningar hade förfat-
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tarna kunnat ge mer information kring varför företagen klassificerat som de gjort. En annan 
anledning till varför de tre företagen klassificerat som de gjort kan också förklaras genom 
olika tolkningar av lagtexten. För att knyta an detta stycke till avsnitt 7.1 Hur klassificerar före-
tag domännamn? anser författarna att tolkningen av lagtexten har varit avgörande för företa-
gen, och att de har klassificerat som de gjort. Men om syftet med innehavet styrt klassifice-
ringen är svårt att avgöra vid bara analys av lagtext.   
 

7.3 Slutgiltig Klassificeringsmodell 

 

 

Modell 7.2 Slutgiltig Klassificeringsmodell 

1. Modell 7.2 Slutlig Klassificeringsmodell är nu baserad på kapitel 1 och fram till kapitel 7 
analys. Nu har modellen antagit sin slutliga form. I och med insamlad empirisk data 
har modellens övergripande fråga kring redovisningsproblematiken kunnat testas. 
Det kan konstateras att problematiken kring klassificeringen av domännamn är ett 
faktum. Ett exempel är det uttalande som Dan Nilsson gav: ”Det Ni skriver om är 
mycket intressant, då det ställer till ganska mycket problem för domänhandlare”.   

2. Fokuseringen på spekulationssyfte är nu fulländad. Genom analyseringen av kapitel 
6 Empirisk Data har författarna fått ytterligare stöd för dessa två innehav. Det är 
inte heller något annat innehav som uppkommit, och därigenom har inte denna del 
i modellen krävt vidare utveckling. Genom de kvalitativa intervjuerna fick författar-
na möjligheten att försäkra spekulationssyftet ytterligare. Det är uppenbart att spe-
kulationssyfte är en bra benämning på innehavet, och VRE en ytterligare specifice-
ring som är nödvändig då det förmodas vara ett vanligt innehav av domännamn.  

3. Vid en dokumentstudie kring hur 18 företag har klassificerat domännamn framgick 
att inte alla företag klassificerade likadant, trots att de enligt årsredovisningarna in-
nehar domännamn i spekulationssyfte. Orsakerna till varför företag har klassificerat 
som de gjort undersöktes vidare genom intervjuer med tre företag som alla även var 
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inkluderade i dokumentstudien. Där fick författarna möjliga förklaringar till utfallet, 
som sen kunde relateras till mångt och mycket med dem 18 företagen inkludera i 
studien kring hur.  

4. I dokumentstudien kring hur företag klassificerar domännamn framkom att sju fö-
retag klassificerat som immateriell tillgång, två företag har kostnadsfört alla utgifter 
samt att vid nio företag framgick det ej hur de gått tillväga. Därigenom har inget fö-
retag specifikt angett att de klassificerat domännamn som omsättningstillgång. Där-
emot framkom det i kapitel 2 Förstudie i ett uttalande av Kent Björkdahl att företag 
som innehar domännamn i spekulationssyfte skall klassificera som omsättningstill-
gång. Dock är det mindre klart hur företag som innehar domännamn i VRE syfte 
skall klassificera. Detta innehav kan möjligen följas av en klassificering som både 
omsättningstillgång och immateriell tillgång.  

I dokumentstudien framkom det att tre utav de sju företagen som klassificerat som 
immateriell tillgång faktiskt innehar domännamn i VRE syfte. Även om alla tre 
hade ett innehav liknande VRE syfte var det ett utav företagen som faktiskt klassifi-
cerat vissa domännamn som omsättningstillgång. Detta på grund av att syftet med 
innehavet styrt klassificeringen av detsamma. Troligen har de andra företagen också 
domännamn med olika potential i verksamheten, och därigenom borde även dem 
klassificera vissa domännamn som omsättningstillgång.  

Författarna har valt att behålla både ’immateriell tillgång’ och ’omsättningstillgång’ i 
klassificeringsmodellen. Detta även då ett rent spekulationssyfte skall klassificeras 
som en omsättningstillgång, så är det inte lika klart vid ett innehav av domännamn i 
VRE syfte. Eftersom innehav i VRE gäller under en längre tid kanske företag ser till 
tidaspekten som inkluderar bland annat förvaltning, istället för den faktiska avytt-
ring som är menad ske och som får en klassificering som omsättningstillgång.  

I den kvalitativa studien kring varför företag klassificerar domännamn som de gör 
framkom det flertalet tänkbara interna orsaker och externa påtryckningar. Denna 
indelning i förklaring till varför har varit fullt tillräcklig och har därför inte utvecklats 
till ytterligare faktorer som kan ha gett upphov till att resultatet blev som det blev.     

5. I den kvalitativa studien framkom det flertalet möjliga interna orsaker och externa 
påtryckningar som kan ge förklaringar till varför företag har klassificerat som de 
gjort. Därigenom är detta en viktig del i klassificeringsmodellen.  

De interna orsakerna som författarna identifierat är verksamhet och innehav. Vid 
analyseringen av resultatet framkom flertalet orsaker inom verksamheten som kan 
ge förklaringar till utfallet. Ett exempel är att verksamheten att inneha domännamn 
i spekulationssyfte är relativt ny och därigenom kan företag ha svårt att särskilja det-
ta från ett varumärkesinnehav av domännamn som de allra flesta företag har. De 
andra interna orsaker, nämligen innehav, spelar en betydande roll kring varför före-
tag klassificerat som de gjort, detta framgick tydligt från den empiriska datan. 

Externa påtryckningar har i denna modell utvecklats till att nu involvera tre stycken; 
lagtext, skattemässiga fördelar och rådgivare. Att rådigvare tillkommit grundar sig 
främst i att företag i den kvalitativa studien poängterat att de alla har tagit hjälp av 
rådgivare. Därigenom anser författarna att denna påtryckning är väsentlig och bör 
inkluderas i modell 7.2 Slutlig klassificeringsmodell. 
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8 Slutsats 

 
Uppsatsens syfte är att svara på frågan hur företag som innehar domännamn i spe-
kulationssyfte klassificerar sina domännamn, samt undersöka interna orsaker och 
externa påtryckningar till varför klassificerar företagen som de gör?  
 

 Styr syftet med innehavet  företag vid klassificeringen av domännamn? 
 
I en förstudie som undertogs i början av uppsatsen visade expertis på oenigheter kring 
klassificering av domännamn. Även om detta var intressant vill författarna ändå understry-
ka Kent Björkdahls uttalande kring domännamn. Kent Björkdahl hävdar att klassificering 
av domännamn skall följas av syftet med innehavet. Därigenom förtydligades även att in-
nehav av domännamn i ett rent spekulationssyfte skall klassificeras som omsättningstill-
gång. I förstudien framkom också ett mer specifikt typ av innehav i spekulationssyfte, näm-
ligen VRE syfte. Detta innebär att företag spekulerar i domännamn de innehas under en 
längre tid medans värde arbetas upp. Gränsdragningen kan bli svårare här mellan klassifice-
ring som immateriell tillgång eller omsättningstillgång då domännamn innehas under en 
längre tid, men ändå fortfarande under syftet att avyttras till ett högre värde.   
 
Den dokumentstudie som utfördes visade på hur företag som innehar domännamn i speku-
lationssyfte klassificerar domännamn i årsredovisningen. Det framkom att utav 18 företag 
hade sju klassificerat som immateriell tillgång, två angav att de kostnadsfört alla utgifter re-
laterade till domännamn och att i nio årsredovisningar framgick det inte hur företagen hade 
klassificerat. Däremot visade inte dokumentstudien specifikt att något utav företagen klassi-
ficerat domännamn som omsättningstillgång. Som fastställts tidigare i uppsatsen bedriver 
alla företag inkluderade i dokumentstudien en verksamhet liknande spekulationssyfte och 
som författarna benämnt tidigare innefattar spekulationssyfte även ett mer specifikt inne-
hav som VRE. Det är dock inte möjligt att särskilja dessa två innehav från att endast grans-
ka företagens årsredovisningar. Om de sju företagen som klassificerat som immateriell till-
gång, hypotetiskt, bedriver en verksamhet i rent spekulationssyfte kan det konstateras att 
syftet med innehavet inte har styrt klassificeringen av detsamma, detta eftersom klassifice-
ringen skulle ha skett som omsättningstillgång. Men då författarna inte kan fastställa att fö-
retagen faktiskt innehar domännamn i ett rent spekulationssyfte kan inte med säkerhet sä-
gas att företagen har följt eller inte följt syftet med innehavet. Detta eftersom det även är 
möjligt att företagen innehar domännamn i VRE syfte. Ifall det torde vara fallet, är gräns-
dragningen mellan en mer korrekt klassificering som antingen immateriell tillgång eller om-
sättningstillgång svårare. Då innehav av domännamn i VRE syfte innebär att detsamma är 
uppköpta för att innehas under en längre tid för förvaltning och värdeuppbyggnad blir det 
utefter det här möjligt att hävda att en korrekt klassificering blir som immateriell tillgång. 
Men då syftet ändå är att domännamnet skall avyttras när värde har byggts upp, för att er-
hålla vinst, tyder det på att domännamnet istället skall falla under definitionen av omsätt-
ningstillgång.  
 
Genom intervjuer undersöktes interna orsaker och externa påtryckningar närmare hos tre 
utav företagen inkluderade i dokumentstudien, dessa tre är inkluderade i de sju företag som 
klassificerat som immateriell tillgång i dokumentstudien. Samt fastställdes företagens preci-
sa verksamheter, som faller under interna orsaker i modell 7.3 Slutgiltig klassificeringsmodell. 
Där framkom det att alla tre företagen innehar domännamn i ett VRE liknande syfte. Det 
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framgick också att ett utav företagen faktiskt hade klassificerat som omsättningstillgång. 
Genom att relatera detta till utfallet i dokumentstudien kring hur företag klassificerar do-
männamn, är det rimligt att anta att dessa tre representerar de resterande företagen i doku-
mentstudien. Detta är intressant då det framkom vid intervjuerna att ett av de tre företagen, 
Retevo, faktiskt redovisat vissa av sina domännamn som omsättningstillgång. Då det ej 
framkom i dokumentsstudien att något av företagen klassificerat som omsättningstillgång 
kan vissa ha redovisat liknande som Retevo. Men det kan också vara så att inget annat före-
tag har gjort exakt likadant. Om så är fallet så har företagen i dokumentstudien har företa-
gen i dokumentstudien inte klassificerat efter syftet med innehavet.   
   
Interna orsaker hos de tre intervjuade företagen, till varför de har klassificerat som de gjort, 
kan förklaras genom dels verksamhet och dels innehav. Författarna har funnit flera faktorer 
i verksamheten som förmodligen påverkat klassificeringen av domännamn. Troligen är den 
viktigaste orsaken sedvänjan inom företaget, det vill säga att de finns mindre inarbetade ru-
tiner gällande hur domännamn skall redovisas. Författarna vill även poängtera att alla före-
tagen är relativt nystartade. Gällande faktorn innehav kan slutsats dras att detta spelar ingen 
signifikant roll vid klassificeringen av domännamn. Detta på grund av att den troligen vikti-
gaste interna orsaken är verksamheten, och därigenom sedvänjan.  
   
Externa påtryckningar som framkommit vid intervjuerna delas in i lagtext, skattemässiga 
fördelar samt rådgivare. Författarna vill poängtera vikten av de externa påtryckningarna och 
att de haft en betydande inverkan på hur företagen har klassificerat. Laxtexten anses förle-
gad då den inte uppdaterats för att bemöta denna typ av innehav. Lämplig lag finns alltså 
inte att finna angående hur domännamn som innehas i spekulatationssyfte skall klassificeras. 
Författarna vill till och med hävda att lagtextens inverkan har varit den största externa på-
tryckningen. Vid intervjuerna märkte författarna av viss motvillighet till att dela med sig av 
skattemässiga aspekter som kan ha påverkat klassificeringen av domännamn. Detta kan dels 
bero på att de faktiskt inte har spelat särskilt stor roll. Men det kan också vara så att då 
handel med domännamn möjligen kan anses vara en kontroversiell verksamhet kan de skat-
temässiga fördelarna ha en större inverkan än vad som framgått. Alla tre företag har mer el-
ler mindre tagit hjälp av externa rådgivare och påverkats av deras tolkning av denna verk-
samhet. Vad som då kan sägas är att utifrån förstudien då författarna tagit kontakt med 
flertalet revisorer för uttalanden kring klassificering av domännamn framgick det att fåtalet 
ansåg sig själva inneha kunskaper kring ämnet. Därav fick inte författarna svar från fler än 
tre respondenter. De tre respondenterna i förstudien var dessutom oeniga kring klassifice-
ringen av domännamn som innehas i spekulationssyfte. Då rådgivare bevisligen spelat en 
stor roll för de tre intervjuade företagen angående deras klassificering behöver inte  deras 
uttalanden per automatik innebära den korrekta. Detta kan hänvisas till att ingen relevant 
lagtext finns att luta sig mot vid en sådan bedömning. För att knyta an till verksamheten, 
som utgjorde den viktigaste interna orsaken, påverkar troligen rådgivarna utvecklandet av 
sedvänja och kanske till och med normer för företagens beteende.   
    
Den klassificeringsmodell som har utvecklats i och med denna studie var från början äm-
nad att redogöra för den problematik som uppsatsen grundade sig på. Allt eftersom data 
blev insamlad kom denna modell att utgöra en mer betydelsefull roll då den även användes 
som stöd vid formulering av frågor, strukturering samt gav en sammanfattning av vad in-
samlad data och den analys det resulterade i. Den slutgiltiga version som presenterats i 
stycke 7.3 Slutgiltig Klassificeringsmodell representerar uppsatsens syfte och resultat. Eftersom 
modellen testats och reviderats, genom precisering och förstärkning, varje gång ny data har 



 

 
79 

samlats in, samt att data kommit från varierande källor, anser författarna att modellen upp-
når hög validitet. Däremot hade ytterligare validitet kunnat uppnås vid en fjärde studie som 
testat modellen vidare. Om så varit fallet hade dess tillförlitlighet varit fastställd ännu en 
gång. Ifall detta varit möjligt tidmässigt hade författarna i så fall valt att kontakta Bokfö-
ringsnämnden och undersöka hur lag möjligen skall kunna formuleras utifrån modellen, 
och vad de anser kring författarnas uppfattning av problematiken.   
 
Modell 7.2 Slutgiltig Klassificeringsmodell förklarar sambandet mellan hur och varför företag med 
domännamn i spekulationssyfte klassificerar sina domännamn. Även om modellen är ut-
formad efter uppsatsens syfte tror författarna att modellen kan användas vid studier med 
liknande klassificeringproblematik. Hade mer tid funnits hade givetvis modellen kunnat tes-
tas ytterligare och möjligt är att fler faktorer till varför då hade kunnat identifieras. Möjligen 
hade VRE syftet i modellen kunnat utvecklas ytterligare vid mer specifika frågor kring hur 
företag klassificerar domännamn. Därigenom hade modellen kunnat klargöras vidare och 
visa på specifikt VRE syftet särskiljt från ett rent spekulationssyfte. Nu redogör istället mo-
dellen för utfallet vid båda syftena som kräver hög förståelse för problematiken kring klas-
sificeringen och att ett rent spekulationssyfte skall följas av endast en klassificering som 
omsättningstillgång, enligt författarna. Vid innehav i VRE kan däremot både omsättnings-
tillgång och immateriell tillgång vara det mest korrekta, varför också båda är inkluderade i 
modellen. Presentationen av de interna orsakerna och externa påtryckningarna har förfat-
tarna valt framhäva likvärdigt. Däremot tror författarna att lagtext och rådgivare varit de 
tyngsta pårtyckngarna kring varför företag har klassificerat som de gjort. Hade ytterligare 
studier utförts tror författarna att skattemässiga fördelar framgått som viktigare därför att 
företag förmodligen inte är intresserade av att dela med sig av denna känsliga information. 
På grund av detta har inga påtryckningar framställts som viktigare än andra i modell 7.2 
Slutgiltig Klassificeringsmodell.  

8.1 Förslag till vidare studier 

I denna uppsats har, som nämnts i stycke 2.4 Uppsatsens avgränsning, fokus legat på klassifice-
ringsproblematiken hos företag som har domännamn i spekulationssyfte. Eftersom do-
männamn ur redovisningssynpunkt är ett relativt oberört forskningsområde finns det gott 
om utrymme för fortsatta studier. Då det konstaterats hur och varför företag klassificerar 
sina domännamn som de gör vill författarna lyfta fram problematiken kring värdering av 
domännamn. Som för de flesta immateriella tillgångar innebär värdering många gånger svå-
righeter då information som nyttjandetid och verkligt värde ej går fastställa med säkerhet. I 
och med att domännamn på senaste tid kommit att utgöra en allt viktigare tillgång hos före-
tag tror författarna att värderingen ofta är otillförlitlig. Att undersöka hur företag värderar 
sina domännamn hade därför varit intressant, detta omfattande både dem som innehar 
domännamn i spekulations- och varumärkessyfte.  

Vidare hade denna uppsats kunnat utvecklas genom att anta annorlunda vinklingar på pro-
blemet, exempelvis fokusering från skatteverkets eller BFN:s perspektiv. Även om reviso-
rer och till viss del skatteverket deltog i förstudien hade studien kunnat belysa deras per-
spektiv ytterligare. Även att utveckla studien genom att ta ett mer globalt perspektiv genom 
att exempelvis inkludera granskning av U.S. GAAP, undersöka internationella företag och 
föra diskussion med IASB hade varit intressant då domänhandeln är mer utvecklad i länder 
som Tyskland och USA.   
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Vidare hade det även vara intressant att djupare testa den klassificeringsmodell som utveck-
lats genom att undersöka företag som har andra svårdefinierade tillgångar, exempelvis ut-
släppsrätter.  
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Bilaga 1: Frågeformulär för förstudie 

 
1. Eftersom betydelsen av domännamn hos företag har växt, ökar vikten av redovis-

ningen? Har ni märkt av utvecklingen av domännamn bland era kunder? 
 

Upplever ni att det finns oklarheter i lag och rekommendationer för hur redovis-
ning av domäner ska tillämpas? Internationell lag kontra svensk lag?   
 
(DOMÄNNAMN) 

 
2. Har ni stött på problem angående redovisning vid innehav av domäner?  

Redovisar företag på olika vis? 
 
(DOMÄNNAMN) 

 
3. Hur redovisas innehav utifrån ett varumärkessyfte av domännamn?  

Internationell lag kontra Svensk lag?  

(VARUMÄRKESSYFTE)  

4. Hur redovisas domännamn som innehas i företaget utifrån ett spekulationssyfte? 
 
(SPEKULATIONSSYFTE) 
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Bilaga 2: E-mail till företag - kvantitativ studie 

 
Hej! 
 
Vi är tre tjejer på Internationella Handelshögskolan i Jönköping som just nu håller på att 
skriva c-uppsats om hur företag redovisar domännamn. Eftersom handeln med domän-
namn ökat och att denna sorts verksamhet blivit allt vanligare har vi granskat redovisnings 
regelverk och funnit den är ganska oklar för just domännamn som näringsverksamhet. Vår 
studie går därför ut på att granska årsredovisningar hos denna typ av företag för att se hur 
"ni" bokför era domännamnstillgångar.  
För att få ett så realistiskt resultat som möjligt vill vi givetvis hitta så många företag som 
möjligt i Sverige som sysslar (enbart eller delvis) med denna typ av verksamhet. Dessvärre 
finns det ingen lista medalla dessa företag utan vi har fått leta på egen hand via Internet, 
bloggar och IIS.se.   
Vi undrar därför om ni vet fler företag (era konkurrenter) inom denna branch, eller ge oss 
tips på hur vi kan få tag på fler?  
 
Tack för er hjälp, lämna gärna synpunkter eller frågor på vår studie och hör av er om ni är 
intresserade av resultatet. 
 
MVH;  
Malin, Ida & Hanna 
 
Redan identifierade företag:  
Cellsynt AB 
1domain Europé 
Bolama Technologies 
Citocraft AB 
Domain and Intellectual Property Cons.Dipcon 
Domännamn inv AB 
Enixa AB 
Holding the Future AB 
Internet.se Sweden AB 
InternetSweden  
Loopia AB 
M-bition AB 
Medata AB 
Missdomain AB 
Name navigation AB 
PMG Media Group AB 
Quality Unlimited AB 
Retevo AB 
Svensk frilansmedia 
Svenska Domäner AB 
Svenska resenätverket AB 
Ted Valentin Holding AB 
Torbjörn Ahlbergs TBA Media 
Tropical Net Venures AB 
Trove AB 
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Bilaga 3: Förfrågan kvalitativ studie 

Hej,  

Vi är tre studenter som skriver vår kandidatuppsats vid Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping. Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur företag som handlar med domän-
namn klassificerar sina domännamn och bakomliggande orsaker till detta. Som del av vår 
studie har vi har granskat ca 18 årsredovisningar från företag inom denna bransch och kon-
staterat att företagen klassificerar på olika vis.  

Vi undrar nu om ni kan tänka er att delta i vår kvalitativa studie som går ut på att hitta bak-
omliggande orsaker till varför företag klassificerar sina domännamn som de gör. Studien 
kommer ske genom en telefonintervju bestående av ett antal frågor och upskattar ta 15 mi-
nuter. Målet är att studien skall vara genomförd inom vecka 47.  

Om ni kan tänka er att ställa upp i denna studie ber vi er återkomma med lämplig tidpunkt 
för intervjun och ett telefonnummer vi kan nå er på.  

Har ni några funderinga eller synpunkter hör gärna av er. 

Tack på förhand,  

Ida, Hanna & Malin 
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Bilaga 4: Mall för kvalitativ telefonintervju 

 

Inledning telefonintervju och bakgrundsfakta kring uppsatsen:  
 
Hej mitt namn är ___ och jag ringer från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 
Jag vill börja med att tacka er för att ni ställer upp på denna intervju, ert deltagande är av 
stor betydelse för vår studie.  
 
Syften med vår uppsats är att ta reda på hur företag som handlar med domännamn väljer att klassificera 
sina domännamn och att försöka hitta orsakerna till varöfr de klassificerar som de gör.  
 
Bakgrund Uppsats:  
Eftersom handeln med domännamn är en relativt ny slags verksamhet på den svenska 
markanden och immateriella tillgångar i sin natur kan vara svåra att redovisa, valde vi att 
skriva vår uppsats inom just detta ämnet. Efter att vi läst in oss på ämnet och gjort en för-
studie där vi intervjuade revisorer och skatteverket angående problemet fick vi starka indi-
kationer på att det fanns svårigheter kring redovisninga av domännamn. Eftersom ämnet är 
outforskat fanns det ganska flertalet oklarheter när det kom till redovisningen av domän-
namn, exempelvis hur de värderas, vilka syften domännamn kunde ha för olika företag, om 
internationellt regelverk ger mer direkta riktlinjer är nationellt etc. För att avgränsa oss val-
de vi att fokusera på just klassificeringen hos företag som handlar med domännamn i Sve-
rige.  
 
Kvantitativa studien: Granskning av Årsredovisningar  
Som vi nämnde i mailet har vi tittat på företags årsredovisningar för att få en bättre bild av 
verksamheten och framförallt se om domännamnstillgångarna fanns benämnda och hur de 
då hade klassificerats. Vi kunde därifrån konstatera att företag klassificerar sina domän-
namn på olika vis. Det framgick att några benämde sina domännamn specifikt som en im-
materiell immateriell tillgång, några benämnde inte sina domännamn alls och några uppgav 
information om att deras domännamn hade kostnadsförts.  
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Bilaga 5: Frågeformulär Kvalitativ studie  

 
Interna orsaker: 

Verksamhet: 

Skulle ni vilja beskriva er typ av verksamhet, både i stora drag men även mer ingående hur 
ni arbetar med just domännamn?  

Kan ni uppskatta hur länge ni genomsnittligt innehar ett och samma domännamn i er verk-
samhet?  

Innehav: 

Vad anser du själv att era domännamn utgör för typ av tillgång med tanke på syftet men 
innehavet? Hur klassificerar ni? 

Externa påtryckningar 

Vill du förklara orsaken till att ni bokfört era domänanm som ni gjort?Extrena rådgivare? 
Andra inblandade? Följt lagtext? Gick på känn? Konsekvenser av klassificeringen, ex mind-
re skatt, elelr högre utdelning etc. 

Hur upplever ni redovisning av domännamn? 

Problematik: 

Kan ni se att företag inom denna bransch har svårigheter när kommer till just redovisning-
en av domännamn? 

Tex, oklara direktiv/riktlinjer, ny sort verksamhet, blandade synpunkter från olika perso-
ner/institutioner? 
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Bilaga 6: Intervju och kodning Quality Unlimited AB 

Jens Johansson 
Umeå/ Trollhättan, 21 November 2008 
 
Interna orsaker: 
 
Verksamhet: 
Stor del av verksamheten baseras på att bygga och driva internettjänste/domännamnr. En stor del av af-
färsidéen är att ha bra domännamn, vilket är en väldigt viktig del.  
Aldrig sålt något domännamn ännu. Förlänger dem varje år och betalar avgifter årsvis. Innehar domän-
namn i ett VRE innehavsliknande syfte. Två olika grupper av domännamn, de som skall förvaltas under 
en längre tid och de som har för syfte att avyttras senare. (IN-VE-VRE) 
De domännamn som har en längre sikt med innehavet, som exempelvis mäklare.nu, utvecklar vi med 
tjänster just nu. Andra domännamn innehar vi i spekulationssyfte. Tanken är att göra ngt av såsmåning-
om, att sälja dem vidare, men just nu har vi inte hunnit med att avyttra några.  
 
Innehav: 
Vi satsar mer på kvalité än kvantitet när det gäller domännamnsinnehav och har just nu runt 150 st 
svenska domännamn. (IN-IN-AN-100-500).  
Ingen kommentar.  
 
Externa orsaker 
Anledning till att vi tog hjälp av en redovisningsbyrå berodde genrellt på redovisningen, och inte på funder-
ingar kring hur just domännamn skall redovisas. Däremot så kontaktade redovisningsbyrån oss i början 
angående frågetecken som kom upp i samband med redovisningen. De var nyfikna, frågade vad syftet med 
innehavet var och hur man kunde betala så mycket för ett domännamn. (EXT-RÅD) 
Vi förklarade att många utav domännamnen innehavs i långsiktig syfte. Vi gjorde också vissa avskriv-
ningar om jag inte minns fel.  
Ingen kommentar.  
Problematik: 
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Bilaga 7: Intervju och kodning Retevo AB 

Dan Nilsson 
Helsingborg, 29 November 2008 
 
Interna orsaker: 
 
Verksamhet: 
” Jag investerar huvudsakligen i domäner som jag har planer att utveckla till bra tjänster. VRE är ett ut-
tryck som spammare (enligt mig) använder, så jag tänker inte påstå att det är vad jag sysslar med ävenom 
det kanske utifrån sett är samma sak. Jag köper nästan aldrig namn i spekulationssyfte utan en avsikt att 
utveckla dem. Självklart är dock många av namnen köpta i spekulativt syfte på lång sikt, men inte att 
bara hålla dem outvecklade och sedan sälja i framtiden.”  (IN-VE-VRE)  

 
”Har inte sålt ett enda namn, så det går inte att svara på tyvärr. Jag är primärt en köpare och utveckla-
re.” 
 
Innehav: 
”Klassificieringen styrs av syftet enligt min redovisningskonsult. Man måste även särskilja webbplatser och 
domäner där webbplatser är utvecklade med innehåll, trafik och oftast intäkter medan domännamn bara 
innefattar rätten att bruka namnet. I mina ögon är en domän ett namn utan något innehåll medan en 
webbplats består av både innehåll och domän. När jag köpt domäner med innehåll där det främsta syftet är 
att öka intäkterna och ej vidareförsälja domänen så har dessa bokförts som en direkt kostnad. 
Jag hade först bokfört mina domäner som lager, eftersom att de skulle omsättas igen och en avskrivning ej 
vore lämplig eftersom att de faktiskt inte tappar något värde. Sedan fick jag dock ändra detta och gå över 
till att bokföra som immateriella tillgångar med sedvanlig avskrivning.” (IN-IN-TI-IM) 
När det gäller domäner som jag köper med syfte att avyttra i framtiden så bokförs dessa som lager. När 
det gäller domäner där syftet är att utveckla en tjänst som ej ska säljas så bokförs den som immateriell till-
gång och när det gäller en webbplats som köps för dess trafik och intäkter så kostnadsförs den helt enkelt.” 
(IN-IN-TI-OM) 
 
Externa påtryckningar 
” Det har bollats fram och tillbaka med min konsult, min revisor och faktiskt också bokföringsnämnden 
(via min konsult som var på en kurs och frågade ut den ansvariga på bokföringsnämnden om mitt ärende. 
(EXT-RÅD) Hon hette Gunvor eller liknande och var chef där. Henne borde ni prata med då hon var 
mycket kunnig). 
 
Lagtexten har en diskrepans som gör att domäner varken faller under immateriella tillgångar eller inventa-
rier. Minns inte hur den löd exakt men det var något som talade mot för båda klassificeringarna. (EXT-

LAG) 
 
Konsekvenserna är irrelevanta för mig då det inte rör sig om enorma summor åt ena eller andra hållet.” 
(EXT-SKA) 
Problematik:  
” Ja, det skulle jag vilja påstå. Det ni skriver om är mycket intressant då det ställer till ganska mycket 
problem för domänhandlare. Lagtexten är som sagt otydlig och förlegad och skriven innan handeln med 
domännamn var etablerad. I takt med att handeln ökar kommer även svårigheterna för handlare att öka. 
Lagtexten behöver fräschas upp (skulle tydligen göras enligt bokföringsnämnds-kvinnan) och man behöver 
ge tydliga exempel helst genom ett prejudicerande rättsfall (jag slipper helst själv).” 
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Bilaga 8: Intervju och kodning Holding the Future AB 

Tobias Larsson 
Helsingborg, 2 December 2008 
Interna orsaker: 
Verksamhet: 
Jag är en av grundarna till Holding the Future. Bolaget i sig är inte ett rent "domänbolag" utan vi förval-
tar olika typer av värdepapper i vår verksamhet.  
 
Vi köper främst domännamn, vi säljer normalt sett inte av något av våra förvärv. Vi har alltid sett värdet 
i bra domäner och köper domäner vi anser ha ett fördelaktigt pris och en bra framtida potential, antingen i 
en egen verksamhet eller som ren värdeökning på tillgången. Jag kan inte svara exakt på hur stor procentu-
ell andel som domänerna står för men det är en mindre del om man ser till bolagets totala verksamhet. 
(IN-IN-VRE)  
 
Innehav: 
Vi har i dagsläget en portfölj på lite drygt 100 domäner. Ett sammantaget värde på portföljen är svårt att 
uppskatta då värdet i ett individuellt domännamn kan ha så oerhört olika värde för olika köpare. Ur ett 
generellt perspektiv kan en domän vi betalat mycket för inte behöva vara värd speciellt mycket för gemene 
man, men för rätt köpare kan domänen vara nyckeln till så mycket mer och värd därefter. Just av denna 
anledning är vi dock generellt mycket försiktiga och defensiva när det kommer till värderingar rent redovis-
ningsmässigt.(IN-IN-AN-100-500) 
 
Vi ser våra domäner som en kombination av en immateriel tillgång och värdepapper med direktavkastning. 
Vi har samma bokföringsteknik oavsett om det är avsett för våra egna verksamheter eller som investerings-
syfte. (IN-IN-TI-IM) 
Externa orsaker 
Vad gäller redovisningen så bokför vi alltid våra domäner till inköpspriset, vi försöker aldrig blåsa upp 
tillgångarna i våra bolag. Vi tillämpar därefter en försiktighetsprincip där vi skriver av värdet på den im-
materiella tillgången över 5 år (om det är ett större belopp där det är ett tydligt värde i form av ett högt in-
köpspris, vanliga registreringar, förnyelser och mindre köp bokför vi som en direkt kostnad för att få en ba-
lansräkning som är försiktigt värderad och inte "uppblåst" för att öka våra tillgångar på pappret. 
 
Vi tillämpar den redovisningen jag nämnt efter diskussion med revisor samt med eget sunt förnuft. Det 
finns idag ingen lag för hur tillgången ska bokföras, vilket förstås hade underlättat så att man hade vetat 
till 100 % hur tillgången ska hanteras. Vi har gjort bedömningen att vår hantering är den mest rimliga att 
tillämpa. (EXT-RÅD) 
 
Problematik: 
Jag kan tänka mig att det kan dyka upp problem för de bolag som tar upp domäner som större tillgångar i 
en balansräkning, jag är personligen inte övertygad om att myndigheterna hade godkänt en egen värdering 
av ett domännamn då det finns många på marknaden som är övertygade om att just deras domännamn är 
värt miljoner, när det kanske i praktiken är värt en registreringsavgift på någon hundralapp. 
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Bilaga 9: Katergoriseringsschema 

IN-VE-SPE 0 

IN-VE-VRE 3 

IN-IN-AN-100 3 

IN-IN-AN-500 0 

IN-IN-TI-IM 3 

IN-IN-TI-OM 1 

EXT-RÅD 3 

EXT-SKA 1 

EXT-LAG 1 
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Bilaga 10: Årsredovisningar 

 

Företag Org. Nr  
Reg. 
År Anställda Klassific.  Typ av klass. NettoOms Domännamn Benämning Övrigt 

Citocraft AB 556652-7486 2003 0 nej kostnadsförts 961 878 0     

Domain and Intellectual 
Property Cons.Dipcon 556591-5773 1995 13 nej 0 25 508 0     

Domännamn inv AB 556675-1003 2005 0 nej 0 480 000 0     

Enixa AB 556690-3638 2005 1 ja Im AT 
1 138 

221 91 210 domännamn Avsk. Nedsk 

Holding the Future AB 556700-2562 2006 0 ja Im AT 49 634 582 463 domänadresser Avsk. Nedsk 

internet.se Sweden AB 556491-7606 2003 6 nej 0 
7 169 

546 0     

M-bition AB 556732-2523 2007             Nyuppstartat 

Medata AB 556256-3899 1995 13 nej 0 25 508 0   Fussion 2003 

Missdomain AB 556732-5336 2007 0 nej 0 
2 431 

000 0   bytt namn 

Name navigation AB 556678-3485 2005 1 ja Im AT 
6 331 

178 1 730 267 domäner Avsk. Nedsk 

PMG Media Group AB 556635-7074 2003 2 ja IM AT 
1 107 

954 247 305 domännamn Avsk. Nedsk 

Quality Unlimited AB 556678-2289 2005 3 ja Im AT 
3 141 

000 815 934 domännamn Avsk. Nedsk 

Retevo AB 556739-8945 2007 1 ja / nej IM/kostnadsfört       nyuppstartat, mailat 

Svensk frilansmedia 556686-6827 2005 0 ja Im AT 293 015 39 142 domännamn Avsk. Nedsk 

Svenska Domäner AB 556557-1055 1998 1 nej 0 
3 392 

422 0     

Svenska resenätverket AB 556694-7247 2006 2 nej 0 
5 692 

000 0     

Ted Valentin Holding AB 556712-6791 2006 1 nej 0 0       

Tropical Net Ventures AB 556677-1928 2005 0 nej 0 134 598 0     

Trove AB 556729-2411 2007             Nyuppstartat 

 

 


