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Förord 
 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka Er som har gjort det möjligt att genomföra denna studie. Ett 
speciellt tack vill vi skänka våra respondenter som offrat dyrbar tid för att svara på våra 
frågor. Ett stort tack till: 
 
Mattias Overud, Deloitte, Martin Gustafsson, SET – revision, Göran Abrahamsson, Ernst & 
Young, Göran Arnell och Fredrik Nilsson, KPMG samt Anonyma Svensson från revisionsbyrå 
X. Utan er hade aldrig vår studie kunnat genomföras. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Per Nilsson för hans kloka kommentarer och vägledning. 
 
Umeå den 18 maj 2009 
 
 
 
 
Thomas Lundström      Per Anders Karlsson
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Sammanfattning 
År 2005 infördes IFRS och IAS som redovisningsregelverk för svenska börsnoterade bolag. Ett 
par år innan hade övergången påbörjats genom att de noterade bolagen följde 
redovisningsrådets rekommendationer. En av de nya redovisningsrekommendationerna var 
att företagen nu kunde kapitalisera sina utvecklingsutgifter. Detta reglerades i IAS 38 samt 
RR 15. För att detta skulle vara möjligt behövde företagen uppnå ett antal kriterium. Det nya 
sättet att redovisa forskning och utveckling påverkade nästan alla börsnoterade bolag. Den 
stora frågan vi ställer oss i den här studien är hur har de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna i svenska börsnoterade företag påverkats i och med aktivering av 
utvecklingsutgifter enligt IAS 38 samt vilka är de redovisningsprinciper som betonas? 
 
Syftet med studien är att få klarhet i om tillförlitligheten, relevansen, jämförbarheten, 
begripligheten samt rättvisande bild har påverkats av kapitalisering av utvecklingsutgifter. Vi 
har även som mål att undersöka hur den allmänna synen är på forskning och 
utvecklingsredovisningen samt vilka redovisningsprinciper som är framträdande. Genom en 
kvalitativundersökning med intervjuer av redovisningsspecialister kommer 
problemformuleringen sökas svar på.   
 
Undersökningen bygger på en referensram med fokus på de olika redovisningsregler som 
varit framträdande de senaste åren. Undersökningen bygger också på teorier kring hur 
informationsmängden har förändrats samt hur intressenter, främst aktieägare ser på dagens 
forskning och utvecklingsutgifter.  
 

Respondenterna är överlag nöjda med IAS 38’s hantering av forskning och 
utvecklingsutgifter och synen på kapitalisering av utvecklingsutgifter är positiv. Vår studie 
visar att respondenterna anser att avgränsningen mellan forskning och utvecklingsfas är 
välavvägd i IAS 38 och att de skillnader som finns mellan IFRS regelverket och regelverk för 
onoterade bolag främst beror på förenklingsskäl och försiktighetstänk. Vår undersökning 
visade även att matchningsprincipen har fått ett större utrymme i forskning och 
utvecklingsredovisning medan försiktighetsprincipens betydelse har avtagit. 
 
Vi kan också dra följande slutsatser kring de kvalitativa redovisningsegenskaperna. 
Relevansen samt rättvisande bild har enligt samtliga respondenter förbättrats på grund av 
forskning och utvecklingsredovisning enligt IAS 38. Vi kan dock inte dra några slutsatser kring 
huruvida tillförlitligheten och begripligheten påverkats av IAS 38’s intåg då respondenternas 
meningar var delade. Däremot kan vi utifrån vår studie konstatera att det finns tydliga 
indikationer på att jämförbarheten har ökat mellan svenska börsnoterade företag gällande 
forskning och utvecklingsredovisning i enlighet med IAS 38.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitlet kommer vi att behandla bakgrunden till problemet. Även syfte, 
avgränsningar och metod för uppsatsen kommer att presenteras samt problemformulering. 

1.1 Problembakgrund 
Företagens värde i dagens teknik- och informationssamhälle består till stor del av 
immateriella tillgångar.1 Detta är en stor förändring jämfört med hur det såg ut för ett par 
årtionden sedan, då värdet främst bestod av materiella tillgångar som t.ex. maskiner och 
fastigheter. På grund av att de immateriella tillgångarna har fått ökad betydelse har även 
reglerna för redovisningen och fokus på immateriella tillgångar förändrats. Exempel på 
immateriella tillgångar är: 

- Marknadsrelaterade tillgångar - Varumärken, produktnamn, Internetdomäner etc.  
- Kundrelaterade tillgångar - Kundregister, orderbok, kundavtal etc.  
- Konstnärliga rättigheter - Utgivningsrätter, filmrättigheter, fotografier etc.  
- Kontraktuella rättigheter - Licens- och royaltyavtal, franchiseavtal etc.  
- Teknikbaserade rättigheter - Mjukvara, databaser, processer etc. 2 

En annan viktig del som inkluderas i de immateriella tillgångarna är forskning och utveckling. 
Forskning och utveckling har fått ett ökat fokus sedan de har blivit en viktig beståndsdel av 
de immateriella tillgångarna och företagens värde. Då forskning och utveckling utgör en 
sådan central och viktig roll i företagets och samhällets ekonomiska tillväxt är 
redovisningsreglerna för forsknings och utvecklingsutgifter viktiga för företagens bokslut3. I 
en studie som SCB har genomfört framkommer att Sverige är det land näst efter Israel som 
satsar relativt sett mest på forskning och utveckling. År 2005 satsade Sverige hela 103,8 
miljarder vilket utgör 3,88 procent av bruttonationalprodukten(BNP).4 Detta visar att 
forskning och utvecklingsprojekt utgör en betydande del inom Svensk ekonomi, därav är det 
väldigt viktigt att det finns ett välutvecklat redovisningsregelverk för forskning och 
utveckling.  
 
Det pågår en flitig debatt angående hur dessa redovisningsregler skall utformas, framför allt 
har en del av debatten handlat om svårigheter för immateriella investerare att kommunicera 
med sina intressenter5. Detta beror främst på att det tidigare var svårt att skilja på 
ekonomiskt lönsamma forsknings- och utvecklingsprojekt i redovisningen. De tidigare 
reglerna för immateriella tillgångar var reglerade av Bokföringsnämnden och 
Årsredovisningslagen som gjorde det omöjligt att särskilja på forskning och utveckling, där 
grundprincipen var att kostnadsföra dessa utgifter. Detta medförde i sin tur problematik för 
intressenter att motivera investeringar i immateriella tillgångar.  Det innebär att ett av de 

                                                             
1 Purchase Price Allocation, www.kpmg.se  
2
 Purchase Price Allocation, www.kpmg.se  

3
 Svensk forskningsfinansiering: inriktning och styrning, Vetenskapsrådet 

4 Sverige tvåa på forskningssatsningar, www.di.se  
5 Accounting for intangible assets: current requirements, key players and future directions, European 
Accounting Review 2003, 12:4, s.1 

http://www.kpmg.se/
http://www.kpmg.se/
http://www.di.se/
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primära problemen förut var att redovisningssystemet inte tog hänsyn till de ekonomiska 
fördelarna för de immateriella tillgångarna6.  
 
I början av 2000-talet publicerades Redovisningsrådets femtonde rekommendation som 
innebar en harmonisering mot den internationella redovisningsstandarden, IAS 38, som 
författats av IASB. Denna rekommendation riktade sig mot svenska börsnoterade företag 
och var, om vissa kriterier uppfyllts, tvingande gällande utvecklingsaktivering. Detta 
medförde en ny riktning i Sverige gällande redovisningen av forsknings och 
utvecklingsutgifter7. År 2005 blev IFRS/IAS-ramverk obligatoriskt för alla börsnoterade 
företag i samtliga EU-länder att upprätta sin redovisning enligt, vilket innebar att IAS 38 
istället började användas i Sverige vid redovisning av forsknings och utvecklingsutgifter.8 I 
IAS 38 presenteras de regler som gäller för redovisning av forskning och utvecklingsprojekt. 
Enligt IAS 38 skall internt upparbetade immateriella tillgångar kapitaliseras och därav 
redovisas i balansräkningen.9 För att det skall vara möjligt att kapitalisera en internt 
upparbetad immateriell tillgång måste en del kriterier vara uppfyllda. Problematiken kring 
detta är att det kan vara svårt att avgöra när kriterierna är uppfyllda. De största bekymren 
anses vara att identifiera om tillgången kommer att generera framtida intäkter samt om det 
går att fastställa tillgångens anskaffningsvärde på ett tillförlitligt sätt10.   
 
Vidare är ett av IASB’s (IFRS/IAS) mål att verka för att de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna skall stärkas.  Främst skall de kvalitativa egenskaperna gällande 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och rättvisande bild förbättras och 
stärkas.11 Vi anser att det skulle kunna vara intressant att därför se hur dessa påverkas av att 
utvecklingsutgifter kapitaliseras. 
 
Om det inte är möjligt att fastställa om den immateriella tillgången skall placeras i 
utvecklingsfasen eller i forskningsfasen skall den immateriella tillgången redovisas som en 
kostnad, dvs. den skall behandlas som forskning.12 I Balans redogör Stefan Engström för att 
företag i olika ekonomiska situationer ser annorlunda på aktivering. Teoretisk skall internt 
upparbetade immateriella tillgångar behandlas som vanliga investeringar det vill säga att de 
skall aktiveras i balansräkning när utgifterna för dem uppkommer. Sedan skall de avskrivas 
systematiskt under tillgångens ekonomiska livslängd13. Engström menar att detta kommer 
att leda till att vinstgivande företag inte vill aktivera eftersom aktivering för dessa företag 
kommer att leda till ett bättre resultat vilket ger en större skattebelastning. Vidare kan då 
företag med ekonomiska problem komma att vilja aktivera sina utvecklingskostnader för att 

                                                             
6 Accounting for intangible assets: current requirements, key players and future directions, European 
Accounting Review 2003, 12:4, s.1 
7
 Bokföringsnämnden - RR 15 s 13, www.bfn.se  

8
 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 3. 

9 Ibid s.503 
10 Ibid s.503 
11

 Ibid s.12 
12 Accounting for intangible assets: current requirements, key players and future directions, European 
Accounting Review 2003, 12:4, s.4 
13 Stefan Engström, ”Redovisnings av organisationskostnader – några reflexioner kring immateriella tillgångar”, 
Balans, nr 6-7 2000, s 27 

http://www.bfn.se/
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på så vis dela upp kostnaderna under en längre tid och därigenom skydda sitt egna kapital 
och i vissa fall även undvika en konkurs14.  
 
Problematiken kring detta kan bli att företag försöker undvika att uppnå kriterier för att 
kapitalisera eller tvärtom. Om nu företag försöker att undvika att kapitalisera borde detta 
innebära att de kvalitativa redovisningsegenskaperna blir lidande i form av svagare relevans 
och tillförlitlighet, vilket i sin tur motarbetar IASB´s mål att stärka de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna. Samma sak gäller om företagen beräknar de framtida intäkterna 
av ett utvecklingsprojekt fel, det vill säga att de kanske övervärderar eller undervärderar 
dessa. Då vi inte funnit en utvärdering kring hur redovisningen av forskning och 
utvecklingsprojekt har påverkat de kvalitativa redovisningsegenskaperna fann vi ett intresse 
av att utforma följande problemformulering: 

1.2      Problemformulering 
- Hur har de kvalitativa redovisningsegenskaperna i svenska börsnoterade företag 

påverkats i och med aktivering av utvecklingsutgifter enligt IAS 38 samt vilka är de 
redovisningsprinciper som då betonas? 

1.3 Syfte 
Med hjälp av redovisningsspecialisters kunskap ämnar vi få klarhet i hur redovisning av 
forskning och utvecklingsutgifter enligt IAS 38 har påverkat de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna i svenska börsnoterade bolag samt vilka redovisningsprinciper 
som då betonas. Vidare söker vi förståelse kring IAS 38´s duglighet och varför normgivning 
för ej noterade bolag i Sverige skiljer sig från denna standard gällande redovisning av 
forskning och utvecklingsutgifter. De kvalitativa redovisningsegenskaper vi studerar är; 
tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet, begriplighet och rättvisande bild. 

1.4 Metod 
Studien kommer att bygga på en kvalitativ studie där respondenterna är 
redovisningsspecialister från olika revisionsbyråer med erfarenhet av IAS 38 och 
kapitalisering av utvecklingsutgifter. Dessa specialister har sett hur RR 15 och IAS 38 
påverkat redovisningen av forskning och utveckling och kan ge sin bild på effekterna inom 
svenska noterade bolag. Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi 
ger respondenterna utrymme att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Vi kommer 
vid varje intervjutillfälle att utgå från en förutbestämd mall med diskussionspunkter för att 
öka jämförbarheten mellan intervjuerna.  

1.5 Avgränsningar  
De företag som berörs av IAS 38 är svenska börsnoterade företag. Därav kommer våra 
respondenter vara personer som arbetar med svenska börsnoterade företag och har stött på 
kapitalisering av utvecklingsutgifter i sitt arbete. Avgränsningarna vi gör gällande val av 
respondenter är att de skall vara väl insatt i IAS 38 samt jobba för en av de större 
revisionsbyråerna i Sverige.  
 

                                                             
14

 Stefan Engström, ”Redovisnings av organisationskostnader – några reflexioner kring immateriella tillgångar”, 
Balans, nr 6-7 2000, s 27 
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1.6 Begreppsförklaring 
- BFL - Bokföringslagen15 

 

- BFN – Bokföringsnämnden16 
 

- BFN R1 – Bokföringsnämndens rekommendationer för mindre bolag hur de skall 
hantera forskning och utvecklingskostnader.17 

 

- BFNAR 2008:1 – Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre 
aktiebolag(K2). Tar även upp redovisning av forsknings och utvecklingsutgifter.18 

 

- FoU – Förkortning av forskning och utveckling.19 
 

- Försiktighetsprincipen – en redovisningsprincip som är grundläggande för värdering av 
tillgångar och skulder i balansräkning. Tanken är att det är bättre att undervärdera än 
att övervärdera.20  

 

- IAS 38 – Rekommendationerna författade av IASB/IFRS angående hur redovisning av 
immateriella tillgångar skall behandlas.21 
 

- IASB – International Accounting Standard Board22 
 

- IAS - International Accounting Standards23 
 

- IFRS - International Financial Reporting Standards24 
 

- Matchningsprincipen - redovisningsprincip enligt vilken ett företags periodiserade 
utgifter, dvs. kostnader, skall redovisas det år under vilket sammanhörande intäkter 
tas upp.25 

 
- K2-bolag – En klassificeringsnivå av svenska företag. Bokföringsnämnden utformade K-

företagen, K1,K2,K3,K4.26 
 

- K2-regelverket – Ett redovisningsregelverk författat av bokföringsnämnden för K2 
bolag (BFNAR 2008:1).27 
 

                                                             
15

 Bokföringsnämnden – www.bfn.se. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid.  
18

 Ibid. 
19

 http://www.ne.se/sok/FoU?type=NE  
20

 http://www.ne.se/lang/f%C3%B6rsiktighetsprincipen/178483  
21

 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 494 
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- Kapitalisering/aktivering – Innebär att man beräknar att en utgift i framtiden kommer 
generera en ekonomisk fördel, vilket innebär att man redovisar utgiften som en 
tillgång och redovisar den i balansräkningen. 

 
- RFR - Rådet för finansiell rapportering28 

 
- RR - Redovisningsrådet29 

 
- RR 15 – Redovisningsrådets rekommendation kring hur redovisning av immateriella 

tillgångar skall behandlas. Introducerades som en övergångsfas till IAS 38.30 
 

- ÅRL – Årsredovisningslagen31 

1.7      Disposition 
 

Kapitel 1 beskriver problembakgrunden och vilken frågeställning som skall behandlas, samt 
syfte, metod och avgränsningar.  
 
Kapitel 2 behandlar uppsatsens teoretiska metod. Här beskrivs vilket tillvägagångssätt som 
används i undersökningen och vilket angreppssätt vi har haft för problemet etc. Här 
presenteras även den sekundära teorin vi har använt. 
 
I kapitel 3 redovisas de teorier som används. Här beskrivs de olika redovisningslagar, normer 
och rekommendationer som rör FoU i Sverige. Andra teorier som presenteras är de 
kvalitativa redovisningsegenskaper och redovisningsrelaterade principer etc. 
 
Kapitel 4 beskriver den praktiska metoden. I kapitlet presenteras tillvägagångssättet och 
utförandet av intervjuerna samt granskas den primärdata som insamlas kritiskt.  
 
I Kapitel 5 behandlas empirin. De olika intervjuerna med redovisningsspecialisterna 
redovisas samt deras erfarenheter av att arbeta med immateriella tillgångar. 
 
Kapitel 6 består av en analys av det empiriska materialet. Här analyseras sambandet mellan 
empiri och teorin.  
 
Kapitel 7 belyser slutsatsen. I kapitel 7 sammanfattas svaren med utgångspunkt från 
problemformulering och syfte.  
 
Kapitel 8 redovisar förslag till vidare forskning inom området. Vad finns det kvar att svara på, 
kan man angripa problemet utifrån ett annat angreppssätt och vad har i vår studie lämnats 
osagt inom området. 
 
Kapitel 9 består av sanningskriterierna. Här bedöms hur trovärdig vår studie är. 

                                                             
28 Rådet för finansiell rapportering - www.radetforfinansiellrapportering.se 
29

 Bokföringsnämnden – www.bfn.se. 
30

 Ibid. 
31 Ibid. 
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2. Teoretisk metod 
 

I detta kapitel redogör vi för vilken teorietisk metod vi valt att angripa vår problemställning 
med. Den teorietiska metoden bygger bland annat på vilken kunskapssyn vi har och hur vi 
skall gå tillväga för att angripa problemet. Här presenteras även källkritiken för de sekundära 
källorna.  

 

2.1 Ämnesval 
Vi författare strävar efter att bli auktoriserade revisorer vilket innebär att vi har ett intresse 
för redovisning och dess regelverk. Då immateriella tillgångar har ökat i betydelse de senaste 
årtiondena ansåg vi att det skulle vara intressant att utforska dessa tillgångar djupare. I och 
med att forskning och utveckling utgör en betydande del av svensk ekonomi tyckte vi att 
dessa immateriella tillgångar skulle vara mest intressanta att granska, därav valet av ämne 
för studien. Sedan efter lite efterforskningar bestämde vi oss för att se om de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna hade blivit påverkade av möjligheten till aktivering enligt IAS 38. 
Detta eftersom vi inte fann några tidigare studier som har utrett huruvida de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna hade påverkats. 

2.2 Förförståelse 
En forskares förförståelse är oftast grunden till ämnesval även om valet inte alltid är 
medvetet. En forskare har en viss förförståelse om det formulerade vetenskapliga 
problemen, förförståelsen kan både vara medveten och omedveten32. Ett vetenskapligt 
problem definierar Ulf Bjereld som följande ”Skillnaden mellan vår förförståelse och 
verkligheten så som vi uppfattar den”33. Vi studerar sista året på civilekonomprogrammet 
med inriktning mot revision/redovisning och skall inom en snar framtid ta vår 
magisterexamen. Därav besitter vi förkunskaper om det valda vetenskapliga problemet. 
Pågrund av vår förförståelse har vi lättare att tolka och förstå eventuella 
redovisningsproblem som ämnet kan ha givit företagen. Vi författare har ett intresse av 
revision och redovisning vilket har styrt vårt val av ämne.  
 
Det är väldigt sällan som en forskare har kontroll över sina värderingar och förutfattade 
meningar under själva forskningsprocessen, värderingarna kan finnas överallt i processen, till 
exempel i utformningen av de frågeställningar som skall utforskas. De värderingar som kan 
skildras i forskningen bygger på forskarens tidigare kunskaper, erfarenheter och attityder, 
därför påverkas forskarens val av det formulerade vetenskapliga problemet34. Våra 
värderingar och förkunskaper kommer dock inte påverka vår uppsats och dess process, 
eftersom vi har begränsade kunskaper inom det valda ämnet. Våra förkunskaper inom 
redovisning och revision är begränsade till vår studietid, vår förförståelse och våra 
värderingar har inte påverkat resultatet utan endast väckt intresset som skapat 
problemställningen.  

                                                             
32 Bjereld Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors, Varför Vetenskap?, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 
2002, s 14. 
33

 Ibid., s. 14 
34

 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, s 
42-43. 
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Vi anser att de allmänna förkunskaperna vi besitter, genom våra åtta terminen på 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet, har gett oss en bra grund för att angripa vår 
problemformulering. Vi har genom studiebesök och föreläsningar av revisorer blivit väl 
insatta i hur en revisor jobbar och dess roll i företagen vilket kan vara till stor nytta under 
intervjuerna. Dessa förkunskaper gör det lättare att utveckla en bra diskussion med våra 
respondenter. På grund av att våra förkunskaper var aningen knapphändiga kring 
kapitalisering av forsknings- och utvecklingskostnader har vi genom inläsning av diverse 
material studerat ämnet, som till exempel vetenskapliga artiklar, facklitteratur samt 
debattartiklar. Den ökade kunskapen vi har erhållit förbättrar våra möjligheter att utföra 
goda intervjuer samt tolka och sammanställa alla data. Vi vill dock poängtera att vår 
förförståelse inte kommer att påverka uppsatsen i den mån att den bli vinklad eller 
vilseledande.   

2.3 Perspektivval 
Det finns i vetenskapsteorin två huvudsakliga perspektiv, objektivismen och subjektivism. 
Skillnaden mellan de två perspektiven är dess syn på begreppen organisation och kultur. 
Subjektivismen kan beskrivas genom att anta att verkligheten skapas i empirin medan det 
objektivismiska perspektivet anser att det finns en klar och tydlig mall om hur verkligheten 
ser ut och att den inte påverkas av empirin.35 Vi kommer i vår uppsats att välja att använda 
ett subjektivt perspektiv då vi anser att det lämpar sig bäst att vid en kvalitativstudie. Vi 
strävar efter att uppnå en förståelse kring problemet vilket innebär att vi utgår från empirin 
och skapar en verklighet utifrån den. Därför anser vi att det subjektiva perspektivet är mest 
lämpad för vår undersökning.  
 
Det formulerade vetenskapliga problemet som vi skall undersöka bygger på hur de 
kvalitativa redovisningsegenskaperna har förändrats av kapitalisering av utvecklingsutgifter. 
För att besvara problemformuleringen har vi möjlighet till att välja mellan tre perspektiv. Vi 
kan angripa problemet utifrån redovisningsspecialisternas, intressenternas eller företagens 
synvinkel. Vi har valt att se effekterna utifrån redovisningsspecialisters perspektiv. 
Anledningen till detta val grundar sig i att de är involverade i fler företag och kan därför ge 
mer övergripande svar. Redovisningsspecialister kan bland annat se om det finns speciella 
mönster vid agerandet vid kapitalisering mellan olika branscher, samt att de även kan ge en 
mer ingående förklaring kring komplikationerna kring definieringen av utvecklingskostnader. 
En till sak som gör att det är mer lämpligt att se ur detta perspektiv är att 
redovisningsspecialister är objektiva och kan bedöma om företagen agerar på ett visst sätt, 
till exempel att de motarbetar aktivering. Det känns därför förståndigt och naturligt att välja 
ett perspektiv utifrån redovisningsspecialisters synvinkel.  

2.4 Forskningsstrategi 
Det finns två olika forskningsstrategier inom vetenskapen, den kvantitativa och den 
kvalitativa forskningsstrategin. Skillnaderna mellan den kvantitativa och de kvalitativa 
forskningsstrategierna är valen mellan teori, kunskapssyn och de ontologiska 
ståndpunkterna.36 Kvantitativ forskning är sådan forskning som främst bygger på kvantiteten 
                                                             
35 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 

s. 33-35  
36

 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, s 
39. 
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medan den kvalitativa strategin fokuserar mer på ord än på mängd. Inom den kvalitativa 
forskningen ligger fokus mer på generering av teorier och den kvalitativa strategin kopplas 
oftast ihop med ett induktivt angreppssätt och den betraktas som ett tolkande synsätt.37 
 

Den forskningsstrategi vi har valt att använda är den kvalitativa eftersom vi är intresserade 
av de kvaliteter och egenskaper som vårt problem innebär. Vi har som mål att granska, tolka 
och förstå redovisningsspecialisters syn på kapitalisering av utvecklingsutgifter och dess 
fördelar och nackdelar, och genom att genomföra en kvalitativ studie ökar möjligheterna att 
få god förståelse kring problemet. Vi har valt att samla in empirin genom semistrukturerade 
intervjuer med utvalda personer då vi anser att detta är det bästa sättet att ge svar på vår 
problemformulering. Att vi inte väljer en kvantitativ studie grundar sig i att detta inte skulle 
generera en djupare insikt i problemet, samt att det skulle vara svårt, om ens möjligt, att nå 
tillräckligt många respondenter som krävs för att genomföra en kvantitativ studie. Det finns 
inte en vidare stor population av redovisningsspecialister som är fördjupade i svenska 
noterade bolag. 
 
Vi anser att en kvalitativstudie är bäst lämpad för att besvara vår problemformulering. Vi vill 
fokusera på hur de enskilda respondenterna upplever forskning och utvecklingsredovisning 
och därav vill vi fästa vikt vid deras upplevelser, erfarenheter samt hur de upplever 
eventuella problem. Fokus ligger på att få en djupare förståelse för problemformuleringen 
vilket en kvantitativ studie inte skulle förmedla utan istället för att lägga vikt på mängden så 
fokuserar vi på respondenternas ord och berättelser. 

2.5 Angreppsätt 
Det diskuteras främst kring två olika angreppssätt för att se på förhållandet mellan teori och 
praktik inom den vetenskapsteoretiska doktrinen. De två angreppssätten som diskuteras är 
det deduktiva och det induktiva.38 Enkelt uttryckt kan man beskriva det deduktiva som den 
syn som används vid en positivistiskt synsätt, där det objektiva kan bekräftas av våra sinnen. 
Medan det induktiva angreppssättet är det som används vid kunskapssyner som ser 
verkligheten subjektivt och där samspel skapas mellan människor, dvs. det hermeneutiska 
synsättet.39  
 
Vi har valt en blandning mellan det deduktiva och det induktiva angreppssättet. Vi har som 
syfte att få en ökad förståelse kring problemet genom observationer i form av kvalitativa 
intervjuer vilket är ett induktivt angreppsätt. Vi kommer dock att utgå i viss mån från teorier 
för att ställa dessa emot vår empiri, vilket är ett deduktivt angreppsätt. Fokus kommer dock 
att ligga på det induktiva angreppssättet eftersom vi inte kommer att använda oss av en 
hypotesprövning som är ett av definitionskraven för en ren deduktiv syn. En fördel med att 
vara induktivfokuserad är att tillvägagångssättet är flexibelt vilket gör att man inte stöter på 
problem på grund av att man har låst sig vid en på förhand bestämd datainsamlingsmetod40. 
Genom att vara flexibel kommer vi kunna lyfta fram respondenternas personliga aspekter 
och åsikter vilket en strikt datainsamlingsmetod inte skulle ge utrymme för.  

                                                             
37 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, s 
40 
38

 Ibid., s. 23-25  
39

 Eriksson Lars Torsten, Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, Liber, Malmö 2006 s.81 
40 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 78. 
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2.6 Kunskapssyn 
Det finns egentligen två huvudsakliga kunskapssyner enligt Bryman och Bell. Dessa är 
positivism och hermeneutik41. Den positivistiska kunskapssynen handlar om att använda 
samma metoder, principer och verklighetsbild som naturvetenskapen använder. 
Hermeneutik handlar främst om förståelse och tolkning av den sociala verkligheten.42 Den 
kunskapssyn vi har för att angripa problemformuleringen är den hermetiska på grund av att 
vi genomför en kvalitativstudie som ger en bättre tolkning av den enskildes sociala 
verklighet.  
 
Då vi vill undersöka och förstå hur forskning och utvecklingsredovisning påverkat de 
kvalitativa redovisningsegenskaperna är den hermeneutiska kunskapssynen den mest 
fördelaktiga. Hermeneutik kallas även tolkningslära43. Vi vill tolka och förstå hur 
redovisningsspecialisterna ser på IAS 38 och möjligheterna för företag att kapitalisera sina 
utvecklingsutgifter, detta stödjer det hermeneutiska synsättet som lägger vikt vid hur 
individer uppfattar och tolkar den sociala verkligheten. Målet med vår uppsats är att 
beskriva och få en förståelse för vilka effekter som finns och som har uppkommit. Vi strävar 
efter att få en kunskap av de personliga erfarenheterna och åsikterna de aktuella 
respondenterna besitter. 

2.7 Sekundära Källor 
Det finns två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny data som 
forskaren själv insamlar och presenterar medan sekundärdata är data som är insamlat av 
andra forskare44. Den primärdata vi har insamlats presenteras i Praktiskt metod, medan vi 
här kommer att presentera insamlingen och presentationen av den sekundärdata som vi har 
använt. 

2.7.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som är insamlad och presenterad av andra forskare vilket gör den mer 
tillgänglig men samtidigt skall den granskas kritiskt45. Fördelar med sekundärdata är att det 
spar tid och pengar för forskaren då möjligheten finns att få tillgång till en hög kvalitativ 
forskning. Sekundärdata kan indelas i olika datatyper. Några av dessa är processdata, 
bokföringsdata och forskningsdata.46 Vi har använt alla tre datatyper dock har fokus legat på 
forskningsdata eftersom vi anser att dess data oftast är av väldigt hög kvalitet.  
 
Det finns inte enbart fördelar med att använda sekundärdata utan man ska tänka på att man 
inte är bekant med materialet eller utformningen samt datamängdens komplex. Även brist 
om kunskap kring kvaliteten, relevansen, trovärdigheten med mera, kan medföra att 
sekundärdata inte är användbart. Eftersom en sekundärdataanalys innebär att man granskar 
någon annans insamling av data så kan det mycket väl saknas en eller två variabler. Det kan 

                                                             
41

 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, s 
27-29 
42 Ibid., S. 27-29 
43 Ibid., S. 29 
44

 Knut Halvorsen – Samhällsvetenskaplig metod, s. 72 
45

 Ibid., S. 72 
46 Ibid., S. 72 
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finnas ett behov av att få tolka och granska en relation mellan två variabler för att kunna dra 
en slutsats eller för att kunna använda den sekundärdata på ett tillförlitligt sätt.47  

2.7.2 Insamling av sekundärdata 

Vid insamling av sekundärdata skall man alltid utgå från sin problemformulering och 
undersöka vad som redan finns tillgängligt i form av information som kan belysa ens problem 
ur olika synvinklar. Under vår insamlingsprocess har vi använt vår problemformulering som 
utgångspunkt när vi har använt olika typer av sökmotorer. Det viktigaste man skall beakta är 
huruvida de olika sekundära källorna är relevanta, tillförlitlig och representativ för varje 
specifik undersökning48. Vi har försökt att alltid ställa dessa frågor innan vi har använt en 
sekundär källa för att minska risken att använda källor som inte håller hög kvalitet.   
 
De första källorna vi studerade var redovisningslagarna som gällde för börsnoterade företag 
enligt IFRS och IAS. Detta gav oss en grund av hur problemen var utformade och vad som 
påverkades av IAS 38. Efter vi hade gått igenom gällande lag för börsnoterade företag 
granskade vi den gamla redovisningslagen samt rekommendationerna för ej noterade 
företag. Detta gjordes för att skapa en övergripande bild av redovisningen av forsknings och 
utvecklingskostnader. 
 
När vi sedan skulle samla in material för vår referensram och teorier utgick vi från vår 
problemformulering och använde oss då av olika databaser. Den databas som vi brukade var 
Umeå Universitets biblioteks databas för att finna vetenskapliga artiklar. De typiska 
sökorden vi använde var IAS 38, FoU, Kapitalisering av FoU, Accounting for Intangible assets 
och Capitalization of R&D och shareholders theory. De vetenskapliga artiklarna vi har använt 
är främst från European Accounting Review och Journal of Accounting Research då dessa två 
vetenskapliga journaler fokuserar på problematik inom redovisning. 
 
Vi har även använt mycket material som är utgivet av FAR, då vi anser att det material de 
publicerar har en hög kvalitet och är tillförlitligt. FAR publicerar böcker och tidningar för 
redovisning i Sverige och är förlaget som har publicerat IFRS/IAS redovisningsstandards samt 
FAR-samlingen. FAR ger även ut tidningsmagasinet BALANS som är en tidskrift som 
behandlar redovisningen i Sverige.  
 
Vid användning av metodlitteratur har vi nyttjat en större kvantitet för att minska riskerna 
för eventuella misstag samt för att få en högre trovärdighet av metoden. Vi har även här 
använt främst sökmotorn på Umeå Universitets bibliotek, ALBUM. Några av de sökningsord 
vi har använt är, Forskningsmetodik, Kvalitativa metoder, Vetenskap, Redovisningsteori, Att 
forska, Samhällsvetenskapligmetod etc.   

2.8 Källkritik 
För att utveckla det mest sannolika lösningen på ett problem så krävs det en blandning av 
fantasi, kreativitet och gott omdöme. Dessutom måste personen i fråga ha goda kunskaper 
om det ämne som studeras.49 När man använder källkritik så skall man försöka besvara 
följande frågor för att få hjälp med det systematiska tänkandet. Har jag överhuvudtaget ett 

                                                             
Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, S. 
239 
48

 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 73 
49 Thurén Torsten, Källkritik, andra upplagan, Almqvist & Wiksell, Falköping 2005 s. 198 
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källkritiskt problem? Hur ser mitt problem ut? Är mina källor äkta? Är de vad de utger sig för 
att vara? Hur lång tid har det gått från händelsen till berättelsen om den?50För att ytterligare 
hjälpa till att tänka systematiskt skall man tänka på fyra viktiga kriterier för källkritik. De fyra 
kriterierna är äkthet, tidssamband, beroende och tendens och dessa fyra skall användas när 
man gör en källkritisk bedömning51.  
 

Bedömningen av äkthet är ett av de viktigaste kriterierna, då det är relevant för både 
kvarlevor och för berättande källor. Viktigaste frågan att ställa sig här är om källan verkligen 
är vad den utger sig för att vara?52 Det är alltså viktigt att bedöma om det finns spår av 
falskhet i de källor man använder, och i vårt fall anser vi att våra källor är äkta.  
 
Vi har även använt andra trovärdiga källor som till exempel IFRS/IAS redovisningsstandards 
samt vetenskapliga artiklar som är producerade i högtanseende journaler. De som publicerar 
de vetenskapliga artiklarna granskar allt innan publikation vilket innebär att risken för 
falskhet är minimal.  När det gäller källorna som vi har använt för att få en genomgripande 
blick av IAS 38 och dess effekter på forskning och utveckling är de mesta av dem publicerade 
av FAR. Det FAR publicerar anser vi är äkta eftersom FAR är en av normbildarna inom Svensk 
redovisning och bör därför ses som tillförlitliga. I det stora hela anser vi att våra källor 
uppfyller de äkthetskrav för att räknas som tillförlitliga källor.  
 
När det gäller tidssamband brukar man säga att ju längre tid som förflutit efter en händelse 
desto större risk för att uppgifterna är mindre pålitliga53. När vi har samlat in information har 
vi försökt att hela tiden få tag i så nya källor som möjligt. Detta har underlättats eftersom 
den redovisningslag vi har granskat uppkom 2005 vilket innebar att det fanns relativ nytt 
material. Detta har inneburit att de flesta källor vi har använt är publicerade på 2000-talet 
förutom vissa undantag. Bland annat är tidssambandet på många av de metodböcker vi 
använt varierande, eftersom vi har arbetat med en stor kvantitet av böcker har vi minskat 
risken genom att jämföra böckerna med varandra. De vetenskapliga artiklar vi har använt är 
publicerade i slutet av 90-tal och uppåt vilket innebär att de uppnår kriteriet för att ha ett 
bra tidssamband.   
 
Ett annat viktigt kriterium för källkritik är beroende, vilket innebär att det är viktigt att källan 
är oberoende av påverkan utifrån54. Det finns två olika typer av beroende, medveten och 
omedveten. Ett medvetet beroende är att man vinklar källan till sin fördel medan ett 
omedvetet beroende är att man kanske har diskuterat ett ämne med någon annan och på 
sådant viss bildat en åsikt som inte är sin egen. Att våra källor är oberoende kan vi tyvärr inte 
garantera, men sannolikheten för detta är inte hög. Detta eftersom många av våra källor går 
igenom ett hårt granskande innan de blir publicerade, om någon källa vore beroende borde 
det ha upptäckts.  
 

                                                             
50 Thurén Torsten, Källkritik, andra upplagan, Almqvist & Wiksell, Falköping 2005 s. 199 
51 Thurén Torsten, Orientering i källkritik – är det verkligen sant?, andra upplagan, Almqvist & Wiksell 
Läromedel AB, Stockholm 1990, s 70. 
52

 Ibid. s 70 
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54 Ibid. S 71 
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Det sista kriteriet för källkritik är tendens vilket bygger på att en källa skall vara opartisk. De 
flesta källor innerhåller någon form av tendens, eftersom det är enkelt att omforma sina 
intryck så att de passar ens egna värderingar. Detta sker oftast omedvetet55. De källor vi har 
använt uppnår kraven på tendens eftersom många av dessa inte är skrivna för att gynna 
någon part. Mycket av den information vi har använt bygger på lagar och regelverk kring 
redovisning och att dessa skulle vara partiska ska anses som omöjligt. De vetenskapliga 
artiklarna vi har använt har genomfört vetenskapliga undersökningar av deras problem vilket 
visar på att bevisen och slutsatserna är opartiska.  
 
I det stora hela anser vi att våra källor har en väldigt hög grad av trovärdighet och 
tillförlitlighet eftersom de uppnår de fyra kriterierna för källkritik samt att materialet 
kommer från förelag och tidsskrifter som har ett högt anseende. 
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3. Teoretisk referensram 
 

För att ge en ytterligare bakgrund till vårt ämnesval redogör vi i följande kapitel för 
information som är nödvändig att ha som utgångspunkt för att öka förståelsen för studien. 
Här presenteras redovisningsrekommendationer, redovisningsprinciper för FoU-redovisning 
samt redovisningens kvalitativa egenskaper. Även teorier kring informationsrikedom och 
intressenter presenteras.  

3.1 Kort om begreppet redovisning 
Redovisning är ett svårdefinierat begrepp, oftast beskrivs vad en redovisare gör men inte vad 
själva begreppet innebär. En tidig definition av redovisning formulerades av, The Committee 
on Terminology of the American Institute of Accountants 1941, vilken löd som följer: 
 
”Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and 
in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of a financial 
character, and interpreting the result thereof.56 
 
När det gäller IFRS och IAS presenteras inga definitioner av begreppet däremot klargörs 
syftet och dess förutsättningar för redovisningslagarna. Syftet med IFRS och IAS beskrivs 
främst som en förställningsram för utformning av finansiella rapporter avsedda för externa 
användare57. Föreställningsramen skall behandla de finansiella rapporternas syfte, dess 
kvalitativa egenskaper som är avgörande för användbarheten av informationen samt 
definitioner av tillgång, skuld och eget kapital, intäkter och kostnader58. Enligt Kam är själva 
definitionen av redovisning inte viktig utan det väsentliga är hur redovisningen förändras. Då 
syftet med redovisningen är att ge externa intressenter information som är användbar krävs 
att redovisningen hela tiden förbättras. Det gäller att redovisningslagarna följer de externa 
användarnas krav på förbättring, deras behov av information samt att lagarna hela tiden 
skall sträva efter förbättring59. Detta är en av anledningarna till att IFRS och IAS 2005 blev 
obligatoriskt för alla svenska börsnoterade bolag, samt även anledningen till att IAS 38 har 
utvecklats till vad den är idag.  

3.2 Internationella normgivare inom redovisningen 
International Accounting Standards Board (IASB) är ett oberoende expertorgan som verkar 
för att harmonisera de redovisningsprinciper och normer som används i olika länder världen 
över. IASB fungerar som en internationell normgivare inom redovisning och ger ut egna 
redovisningsstandards benämnda, International Financial Reporting Standards (IFRS) och 
International Accounting Standards (IAS). Dessa standards kompletteras av 
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Committee (IFRIC). Från och med 
januari 2005 har noterade företag som tillhör en av EU:s medlemsländer varit skyldiga att 
upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS/IAS.60 I vår studie kommer främst IAS 38 
användas då den tar upp redovisning av immateriella tillgångar och därigenom även hur man 
behandlar forskning och utveckling redovisningsmässigt. 

                                                             
56 Kam Vernon, Accounting Theory, andra upplagan, New York: John Wiley & Sons Inc, 1990, S 33. 
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59 Kam Vernon, Accounting Theory, andra upplagan, New York: John Wiley & Sons Inc, 1990, S 47. 
60 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 3. 
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Financial Accounting Standard Board(FASB) är den amerikanska motsvarigheten till IASB. 
Denna amerikanska normgivare ger ut redovisningsstandards benämnda US GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles). Den redovisningsstandard i US GAAP som hanterar 
forskning och utveckling är SFAS 2, vilken då blir IAS 38s motsvarighet61.  IASB och FASB 
arbetar för en harmonisering av redovisningen, vilket återspeglas i ”Memorandum of 
Understanding” som är en plan för att föra det både normgivande redovisningsorganen 
närmare varandra. När det gäller immateriella tillgångar uteslöts kompatibilitetsarbetet från 
den aktiva dagordningen i december 2007. Anledningen till det var att det skulle innebära en 
för stor belastning på styrelsens begränsade resurser. Detta trots att IASB anser att visa 
typer av immateriella tillgångar hanteras inkonsekvent redovisningsmässigt mellan 
organen.62 

3.3 Svensk normbildning inom redovisning 
De svenska normbildarna på redovisningsområdet kan sägas i huvudsak bestå av 
Bokföringsnämnden, BFN, och Redovisningsrådet, RR (numera rådet för finansiell 
rapportering, RFR). Dessa båda organ bidrar gemensamt till att utveckla och främja god 
redovisningssed i Sverige.63 Det finns även andra normbildare inom svensk redovisning, som 
exempelvis FAR, Skatteverket, Finansinspektionen etc64. Våra efterforskningar säger oss dock 
att RR/RFR och BFN är de största normbildarna på området och speciellt i frågor om 
redovisning av FoU, vilket gör att vi väljer att enbart fördjupa oss i dessa två organ. 
 
3.3.1Bokföringsnämnden 

Bokföringsnämnden är ett statligt organ, under finansdepartementet, som har till uppgift att 
främja god redovisningssed. Nämndens huvuduppgift är att fungera som en normgivare för 
småföretag och ge dem information i redovisningsfrågor.65 För att åstadkomma detta ger 
nämnden ut allmänna råd (BFNAR), vägledningar, rekommendationer (BFN R) och 
uttalanden som är kopplade till redovisningslagstiftningen, exempelvis bokföringslagen (BFL) 
och årsredovisningslagen (ÅRL). Dessa båda lagar är ramlagar och kompletteras med 
normgivande organ och redovisningspraxis66. Bland annat genom BFNAR, vilket är råd som 
nämnden själv har beslutat om i anslutning till någon viss del av BFL eller ÅRL, vilket på så vis 
innebär att råden måste studeras tillsammans med grundbestämmelserna. De övriga 
publikationerna är däremot heltäckande och kan läsas separat.67 I vår studie är 
rekommendationen BFN R1 och allmänna rådet BFNAR 2008:1 speciellt intressant då dessa 
tar upp redovisning av FoU-kostnader. 
  
3.3.2 Rådet för finansiell rapportering och Redovisningsrådet 

Redovisningsrådet bildades 1989 av staten, FAR och Sveriges Industriförbund, med 
ändamålet att främja utvecklandet av god redovisningssed primärt för börsnoterade företag. 
Man ville även att svensk redovisning skulle harmoniseras mot de internationella 
föreställningsramarna. Föreningen var privatägd och gav fram till för några år sedan ut 
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64 Ibid., s 68. 
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redovisningsrekommendationer för att sprida information om redovisningsfrågor.68 
Införandet av IFRS/ IAS har medfört att Redovisningsrådets rekommendationer och 
uttalanden från och med den första januari 2005 inte längre är tillämpliga vid upprättande 
av koncernredovisning som upprättas i enlighet med IFRS/IAS. Under en övergångsperiod 
fyller dock rekommendationerna och uttalandena en funktion för övriga företag.  
  
I BFNAR 2000:2 beskrivs till vilken grad rekommendationerna får tillämpas av dessa ej 
noterade bolag. 69 I april 2007 bildades Rådet för Finansiell Rapportering som då ersatte 
Redovisningsrådet. RR lades då ner. De nybildade rådet valde då att överta ansvaret för 
underhåll och uppdatering av RR30-32, samt ett antal uttalanden. Däremot har rådet ej valt 
att överta ansvaret för övriga rekommendationer (RR1-29) och uttalanden(Dessa regleras, 
som nämnts ovan, i BFNAR 2000:2).70 Rådet kommer likt Redovisningsrådet fortsätta att 
verka för att god redovisningssed upprätthålls och fokuserar som föregångaren på 
börsnoterade bolag i Sverige. Man vill vidare hålla dessa företag och intressegrupper 
informerade inom redovisningsområdet samt göra deras röst hörd internationellt.71 För att 
åstadkomma vägledning för börsnoterade svenska företag ger rådet ut rekommendationer 
och uttalanden. Rekommendationerna benämns RFR och uttalandena UFR. Dessa publiceras 
på rådets hemsida tillsammans med de Redovisningsrådets rekommendationer och 
uttalanden som numera är övertagna av Rådet.72 De rekommendationer och uttalande 
gällande koncernredovisning som Rådet ger ut är endast komplement till IFRS/IAS73. 

3.3.3 Bokföringsnämnden kontra RR/RFR gällande ansvar och inflytande 

 Först och främst vill vi klargöra att de är svårt att separera Redovisningsrådet (RR) och Rådet 
för finansiell rapportering (RFR) då de har och har haft snarlika uppgifter. För enkelhetens 
skull väljer vi därför att inte särskilja dem i uppsatsen, utan syftar på dem som ett och 
samma råd (RR/RFR). 
I grunden var arbetsuppdelningen mellan Bokföringsnämnden och RR/RFR sådan att RR/RFR 
svarade för normbildning för börsnoterade bolag medan Bokföringsnämnden hanterar 
regleringen av mindre och medelstora bolagens räkenskaper.74 Efter införandet av IFRS/IAS, 
vilket vi tidigare påpekat, har dock vikten av svenska rekommendationer för börsnoterade 
bolag minskat. Detta hanteras numera i IASB’s ramverk, vilket gör att RR/RFR’s 
ansvarsområde minskar även om viss normgivning till moderföretag fortfarande kvarstår. 
IFRS/IAS är däremot inte lika vägledande som Redovisningsrådet var gällande små och 
medelstora företag, vilket gör att Bokförningsnämndens ansvar för normgivningen ökar.75 
Kontentan av resonemanget är att bokföringsnämndens ansvar stadigt ökar och de har även 
föreslagits att nämnden skall ha det övergripande ansvaret för kompletterande normgivning 
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vid sidan av lag, vilket skulle göra att RR/RFR underställas nämnden. Fortfarande är det dock 
så att förhållandet mellan de två organen ej har klarats ut i någon lagtext.76 

3.4 Intäkter och kostnader 
Intäkter som uppkommer genom företagets verksamhet går under flera olika begrepp, som 
till exempel försäljningsintäkter, ersättningar, ränteintäkter, utdelningar och hyresintäkter. 
Ett annat begrepp som går under ordet intäkt är vinst. En vinst är en ökning av ekonomiska 
fördelar och skiljer sig i det avseendet inte från intäktsdefinitionen. Intäkter kan ha samband 
med att olika typer av tillgångar tillkommer eller ökar i värde. Tillgångarna kan vara bland 
annat likvida medel, fordringar samt varor och tjänster som erhållits i utbytesaffärer.77  
 
Definitionen på kostnader innefattar såväl förluster som andra kostnader som uppkommer i 
företagets verksamhet. Dessa kan vara löner, varor, avskrivningar. Kostnader innebär oftast 
ett utflöde inom en annan tillgång till exempel tillgångar som likvida medel, varulager och 
fastigheter etc. Förluster omfattar övriga poster som uppfyller kraven för kostnader och som 
kan förekomma i verksamheten.78 

3.5 Tillgångar och skulder 
Många tillgångar har en fysisk form, till exempel fastigheter, maskiner, inventarier mer, men 
detta är dock inte något definitionskrav för tillgångar. En tillgång kan även vara patent, 
licenser, upphovsrätter samt andra immateriella tillgångar som förutsätts generera 
ekonomiska fördelar till företaget i framtiden79. De framtida ekonomiska fördelarna som är 
förknippad med en tillgång skall direkt eller indirekt bidra till ett inflöde av likvida medel till 
företaget. Det finns ett nära samband mellan utgift och tillgång, eftersom det är möjligt att 
tillgångsklassificera utgifter då man ser framtida ekonomiska fördelar, till exempel en 
mineralfyndighet eller en utvecklingsutgift. I detta fall kan utgiften för att bedriva 
utvecklingen aktiveras till en tillgång för att kunna kopplas till de direkt eller indirekta 
inflödena av likvida medel som i framtiden genereras från utvecklingsverksamheten. Dock 
kan inte alla utgifter som uppkommer när framtida ekonomiska fördelar jagas klassificeras 
som tillgång, utan det beror på kriterium.80 
 
Ett företag brukar ha en skuld då de har en befintlig förpliktelse att genomföra. En 
förpliktelse kan vara en skyldighet eller ett ansvar att agera på ett visst sätt. De vanligaste 
skulderna för företag är de som uppkommer i samband med varuinköp eller utnyttjandet av 
tjänster. Dessa transaktioner ger upphov till bland annat leverantörsskulder medan 
erhållningen av ett banklån ger förpliktelsen att återbetala lånet. Även avsättningar kan 
betraktas som skulder om avsättningen är baserad på en befintlig förpliktelse och uppfyller 
de övriga definitionerna. Exempel på avsättningar som klassificeras som skulder är bland 
annat avsättningar för produktgarantier och avsättningar för pensionsförpliktelser.81  
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3.6 Begreppsförklaring av immateriell tillgång 
Artsberg förklarar att immateriella resurser och materiella resurser principiellt bör behandlas 
på ett likartat sätt, förutsatt att de uppfyller tillgångsdefinitionen och erkännandekriterierna, 
vilka vi nämner i avsnitt 3.5.  Det finns dock delade meningar gällande aktivering av 
immateriella tillgångar i balansräkningen. Förespråkare hävdar att de idag finns tillförlitliga 
modeller som kan beräkna framtida kassaflöden av en investering av denna typ, medan 
kritikerna hävdar att dessa modeller inte är tillräckligt objektiva, p.g.a. bedömningarna läggs 
över på företagsledningen, vilket i sin tur gör att jämförbarheten mellan företag försämras. 
IASB har i IAS 38, rekommendationen som hanterar immateriella tillgångar, hur som helst 
valt att behandla immateriella tillgångar i princip på samma sätt som materiella tillgångar 
behandlas82. 
 
Immateriella tillgångar kan generellt sägas tillhöra de mer komplicerade områdena inom 
redovisningen. Största orsaken till denna komplexitet är att tillgångarna i sig är diffusa och 
svåra att avgränsa, vilket medför svårigheter att beräkna tillgångens värde, ekonomiska 
livslängd eller nyttjandeperiod. Vid en jämförelse med materiella tillgångar är de framförallt 
uppskattningen av den immateriella tillgångens framtida ekonomiska fördelar som är 
betydligt mer problematisk.83  
 
En immateriell tillgång definieras enligt IASB som ”… en identifierbar icke-monetär tillgång 
utan fysisk form”84. Formuleringen ”icke-monetär” utesluter finansiella tillgångar och ”utan 
fysisk form” avgränsar mot materiella tillgångar85. För att en tillgång redovisningsmässigt 
skall hanteras som en immateriell tillgång enligt IASB krävs att följande tre kriterier uppfylls; 
Identifierbarhet, kontroll av tillgången och även att den kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar. Utöver dessa tre kriterier krävs även att anskaffningsvärdet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.86 Uppfylls detta redovisas den immateriella tillgången i 
balansräkningen. För att en tillgång skall anses vara identifierbar krävs att den är avskiljbar 
eller att den uppkommer ur avtalsenliga rättigheter, t.ex. licenser. När det gäller kontroll av 
tillgången ska företaget säkerställa att framtida ekonomiska fördelar från tillgången kommer 
företaget till del och heller ej på något vis tillfaller andra. Att tydligt säkerhetsställa detta 
grundar sig ofta i juridiska rättigheter, detta är dock inte tvunget men förenklar möjligheten 
att påvisa kontrollen av tillgången. De framtida ekonomiska fördelarna innefattar bland 
annat försäljning av produkter eller tjänster, kostnadsbesparingar, reducerade 
tillverkningskostnader etc.87 

3.6.1 Gränslandet mellan immateriella tillgångar och goodwill 

I huvudsak delas de immateriella tillgångarna in i tre kategorier enligt IASB: Immateriella 
tillgångar som förvärvats separat, anskaffning som del av ett rörelseförvärv och internt 
upparbetade immateriella tillgångar. Internt upparbetad goodwill skall däremot inte 
redovisas som en tillgång i balansräkningen då de ej anses vara identifierbara och därmed 
inte heller möjliga att avskilja.88 I vår uppsats hanterar vi den kategori av immateriella 
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tillgångar som är internt upparbetade då forskning och utveckling innefattas här. 
Gränsdragningen mellan internt upparbetad goodwill och internt upparbetade immateriella 
tillgångar är därför viktigt att ha klart för sig.  
 
Även i redovisningssammanhang är det viktigt att särskilja begreppen immateriell tillgång 
och goodwill.  Artsberg förklarar att ett övervärde som på något vis uppkommit skall om 
möjligt hänföras till en viss identifierbar tillgång, men om detta ej går skall övervärdet 
redovisas som en goodwillpost89. Falkman definierar skillnaden mellan de båda begreppen 
på följande sätt: ”En immateriell tillgång skall, till skillnad från goodwill, vara avskiljbar från 
de övriga tillgångarna. Goodwill är däremot inte möjlig att hänföra till en separat tillgång”90. 
Frågan om identifierbarhet utgör alltså skillnaden mellan immateriella tillgångar och 
goodwill. Ej identifierbarhet innebär goodwill. Det är dock viktigt att återigen påpeka att 
endast goodwill som uppkommer genom förvärv aktiveras i balansräkningen, d.v.s. goodwill 
som uppkommer vid ett företagsköp. Rent tekniskt uppgår då goodwillpostens storlek till 
skillnaden mellan förvärvspriset och det verkliga värdet på det uppköpta företagets 
nettotillgångar.91

  

3.7 Reglering av internt upparbetade immateriella tillgångar (FoU)  
Reglering och vägledning av immateriella tillgångar i Sverige finns att hitta i 
årsredovisningslagen (ÅRL), bokföringsnämndens rekommendation BFN R1, 
bokföringsnämndens råd BFNAR 2008:1 för K2-företag, Redovisningsrådets rekommendation 
RR15 och IASB’s rekommendation IAS 38. RR15 har numer fått en minskad roll efter att 
IFRS/IAS 2005 blev obligatoriskt för svenska börsnoterade bolag. Nedan ges en inblick i dessa 
lagar/rekommendationer och det redogörs även för vilken typ av företag som berörs.  

3.7.1 Årsredovisningslagen 

Hur och vad som skall innefattas i en årsredovisning för svenska bolag fastställs i ÅRL. 
Forskning och utvecklings utgifter hanteras ganska kortfattat i ÅRL. Vad som sägs är att dessa 
utgifter om de är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som en 
immateriell tillgång.  Upplysningar skall även lämnas för företagets verksamhet inom 
forskning och utveckling i förvaltningsberättelsen. Precis som andra immateriella tillgångar 
skall avskrivningsperioden uppgå till högst fem år om inte en annan tid med rimlig säkerhet 
kan fastställas. Tillgången skall skrivas av systematiskt och spegla företagets nyttjande av 
den.92 Vad som är viktigt att påpeka är att ÅRL är en ramlag vilket innebär att den måste 
studeras ihop med BFNAR eller RR. Den kan alltså inte användas enbart och därigenom 
garantera en god redovisningssed.93 Tidigare var huvudregeln att kostnadsföra utgifter för 
utveckling men RR15 har inneburit en ändrad praxis vilket i sin tur innebär att tillgången skall 
aktiveras om den är identifierbar, om företaget har kontroll över den och om den generar 
framtida ekonomiska fördelar.94   
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3.7.2 BFN R1 

BFN R1 är som bekant en rekommendation utgiven av bokföringsnämnden som syftar till att 
vägleda mindre företag vid redovisning (ej börsnoterade och ej K2) av utgifter som kan 
hänföras till forskning och utveckling95. Rekommendationen tar upp redovisningen av 
forsknings- och utvecklingsutgifter och den baseras på ÅRL och BFL, vilket gör att den måste 
studeras i kombination med dessa ramlagar. Här preciseras vidare att nämnden har som 
huvudprincip att kostnadsföra dessa utgifter. Det är dock möjligt att under vissa 
omständigheter aktivera dem som en tillgång. Vad som avgör om en utvecklingsutgift kan 
aktiveras bottnar i om redovisningsposten kan ge ett väsentligt värde för företaget i 
framtiden. De är fem kriterier som bestämmer vad som bestämmer om kostnaderna anses 
väsentliga eller ej beskrivs i BFN N1 som följer: 
 

a) FoU-arbetet och de utgifter som lagts ned på detta skall vara klart avgränsade. 
 

b) FoU-arbetet skall ha en bestämd tillämpning i sikte. 
 

c) Den produkt eller den process som FoU-arbetet förväntas leda fram till skall vara 
avsedd för försäljning eller för direkt användning i den egna verksamheten. 
 

d)  Det skall vara sannolikt att en på förhand kalkylerad intäkt eller kostnadsbesparing 
kommer att uppstå till följd av att den tänkta produkten eller processen 
marknadsförs. Skall den användas internt skall dess användbarhet för verksamheten 
kunna visas. 
 

e) Det skall finnas resurser dels för att FoU-arbetet skall kunna slutföras, dels för att den 
tänkta produkten eller processen skall kunna marknadsföras, om den är avsedd för 
försäljning.96 

 
Om ett företag uppfyller de krav som nämns ovan har man alltså möjligheten enligt BFN R1 
att aktivera sina utvecklingsutgifter. Det är däremot inget tvång att göra det, vilket är fallet 
enligt IAS 38 och även RR 15. 

3.7.3 K2-företag och BFNAR 2008:1 

Bokföringsnämnden fick för en tids sedan i uppdrag av regeringen att utforma en 
klassificering av svenska företag. Bokföringsnämnden utformade K-företagen, K1,K2,K3,K4. 
Då bokföringsnämndens huvudsyfte var att utforma förenklade rekommendationer för 
mindre företag ansåg man att det bästa vore att dela in företagen utefter deras storlek och 
utifrån det anpassa rekommendationer till varje specifik företagsgrupp. För att klassificeras 
som ett K2 företag får högst ett av följande krav överskridas, medelantalet anställda har 
under vart och ett av de två senaste räkneskapsåren uppgått till 50 anställda, företagets 
balansomslutning har under vart och ett av de två senaste räkneskapsåren uppgått till 25 
miljoner och det tredje kravet; företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av 
de två senaste räkneskapsåren uppgått till 50 miljoner.97  
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Huvudregeln för immateriella tillgångar är enligt BFNAR 2008:1 kap 10 punkt 3 är att egen 
upparbetade immateriella tillgångar (FoU) inte får aktiveras som tillgång i balansräkningen. 
Utgifter som kan hänföras till en sådan tillgång skall redovisas som kostnad. 
Utvecklingsutgifter som uppstår skall redovisas som kostnad i den period de uppstår.98 Detta 
motsäger ÅRL 4 kap 2§ som tillåter utgifter för forskning och utvecklingsarbeten som är av 
väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som en immateriell tillgång. 
Klassificeras man som ett K2-företag skall man följa BFNAR 2008:1´s rekommendationer och 
därav inte aktivera utvecklingsutgifter99.  

3.7.4 IAS 38 

Först och främst är det svårt att bedöma om en internt upparbetad immateriell tillgång 
uppfyller kraven för att tas upp som en tillgång i balansräkning, vilket vi även redogjort för 
tidigare. Svårigheterna ligger i att identifiera huruvida det finns en identifierbar tillgång som 
kommer att genera i förväntade framtida ekonomiska fördelar och även att på ett tillförlitligt 
sätt fastställa tillgångens anskaffningsvärde100. 
 
En internt upparbetad immateriell tillgång är resultatet av de kostnader som uppstått vid ett 
företags arbete med forskning och utveckling. För att avgöra om denna immateriella tillgång 
uppfyller de kriterier som gör att den kan redovisas i balansräkningen som en tillgång, alltså 
kapitaliseras, delar företaget upp skapandet av tillgången i en forskningsfas och en 
utvecklingsfas. I det fall där tillgången bestäms som en del av forskningsfasen kostnadsförs 
den, och i motsatt fall, där den bestäms vara en del av utvecklingsfasen, aktiveras den som 
en tillgång i balansräkningen. Det innebär att de utgifter som ett företag investerar i 
forskningsfasen alltså inte får redovisas som en tillgång i balansräkningen utan istället 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen101. Redovisningshanteringen skiljer sig alltså 
kraftigt beroende på vilken fas forsknings- och utvecklingsarbetet befinner sig i. Om ett 
bolag däremot inte kan särskilja forskningsfas från utvecklingsfasen i ett internt projekt skall 
projektet ses som en del av en forskningsfas och kostnadsföras helt i resultaträkningen. Vi 
återkommer till resonemanget om aktivering lite senare i avsnittet.  
 
För att en immateriell tillgång som uppstått genom utveckling skall kunna redovisas som en 
tillgång i balansräkningen krävs att samtliga av nedan nämnda kriterier uppfylls102.   

- Det skall vara tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången 
så den kan användas eller säljas. 

- Företagets avsikt är att den immateriella tillgången ska färdigställas och därefter 
användas eller säljas. 

- Företaget har förutsättningarna för att använda eller sälja den immateriella tillgången. 
- Företaget demonstrerar hur den immateriella tillgången kommer att i framtiden 

generera ekonomiska fördelar. 
- Det finns tillräckligt med tekniska, ekonomiska och andra resurser för att färdigställa 

utvecklingen och för att nyttja eller sälja den immateriella tillgången. 
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- Företaget kan på ett tillförlitligt sätt kalkylera de utgifter som är kopplade till 
utvecklingen för den immateriella tillgången.103 

 
Av dessa brukar det svåraste kriteriet att uppfylla vara uträkningen av hur de framtida 
intäkterna eller de framtida ekonomiska fördelarna kommer att se ut104. IASB exemplifierar 
utvecklingsverksamheter som bland annat utformning, konstruktion, formgivning av verktyg, 
gjutformar och jiggar. Vidare beskriver man att formgivning, uppförandet och driften av 
pilotanläggningar samt utformningen, konstruktionen och provningen av nya eller 
förbättrade material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster innefattas som 
utvecklingsverksamhet105. Dessa verksamheter skall alltså tas upp som en tillgång i 
balansräkningen. Exempel på forskningsverksamhet är verksamhet som syftar till att nå ny 
kunskap, sökandet efter och utvärderingen av alternativa material, enheter, produkter, 
processer, system eller tjänster etc. När det gäller forskningsfasen så får, som bekant, ingen 
immateriell tillgång som uppkommit i ett internt projekt redovisas som en tillgång i 
balansräkningen. De utgifter som hänförs till forskning eller forskningsfasen skall 
kostnadsföras när de uppkommer i resultaträkningen106. Det är viktigt att påpeka att 
företaget inte har något val när det gäller en eventuell aktivering eller ej. Reglerna är 
tvingande. Anses en tillgång tillhöra utvecklingsverksamheten, skall den aktiveras i 
balansräkningen. Anses den däremot tillhöra forskningsverksamheten skall den 
kostnadsföras.  
 
För att ett företag skall kunna visa att en immateriell tillgång kommer att genera i förväntade 
framtida ekonomiska fördelar uppskattar företaget dessa i enlighet med principerna i IAS 36 
(nedskrivning)107. Kortfattat handlar principerna om att uppskattning av framtida 
kassaflöden skall göras på rimliga och verifierbara antaganden som återspeglar 
företagsledningen bästa bedömningar av det ekonomiska förhållande som beräknas råda 
under tillgångens nyttjandeperiod. Uppskattningen av framtida kassaflöden skall även 
baseras på både de senast finansiella budgetar och prognoser som företagsledningen har 
gjort men även gällande de perioder bortom de senaste finansiella budgetar och 
prognoser108. 
 
Den internt upparbetade immateriella tillgången får aktiveras i balansräkningen först när det 
anses troligt att tillgången i framtiden kommer att generera i framtida ekonomiska fördelar 
som tillfaller företaget samt att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Dessa antaganden skall göras utifrån rimliga och välunderbyggda antaganden av 
företagsledningen109. Den totala mängden hänförbara utgifter som krävs för att skapa och 
färdigställa tillgången för användning utgör en internt upparbetad immateriell tillgångs 
anskaffningsvärde. Det innebär att alla utgifter som uppstått under utvecklingsfasen bildar 
anskaffningsvärdet för tillgången, bortsett vissa utgifter som exkluderas i standarden. 
Exempel på godkända utgifter är: 
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- Utgifter för material och tjänster som används eller förbrukas vid upparbetning av den 
immateriella tillgången, 

- Utgifter för ersättningar till anställda (enligt IAS 19) som uppkommer vid upparbetning 
av den immateriella tillgången, 

- Avgifter för att registrera en juridisk rättighet, 
- Avskrivningar på patent och licenser som används för att upparbeta den immateriella 

tillgången.110 
 

Värt att nämna är även att en utgift som en gång kostnadsförts senare inte kan ingå i 
anskaffningsvärdet för en immateriell tillgång111.  
 
En internt upparbetad immateriell tillgång skall värderas till anskaffningsvärde första gången 
den tas upp i balansräkningen112. Därefter kan den däremot värderas antingen enligt 
anskaffningsvärdemetoden eller enligt omvärderingsmetoden. Anskaffningsmetoden säger 
att tillgången ska tas upp i balansräkningen efter avdrag för ackumulerade avskrivningar113.  
Enligt omvärderingsmetoden skall tillgången redovisas till omvärderat belopp, vilket är det 
verkliga värdet vid omvärderingstidpunkten efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Det redovisade värdet på balansdagen får inte väsentligt skilja sig 
från det verkliga värdet114.  
 
När det gäller tillgångens nyttjandeperiod skall företaget avgöra om den är begränsad eller 
obegränsad115. Vid en begränsad nyttjandeperiod skall tillgången skrivas av, vilket inte är 
fallet för en tillgång med obegränsad nyttjandeperiod116. Då gör man istället en 
nedskrivningsprövning i enlighet med IAS 36, för att se om det redovisade värdet är högre än 
återvinningsvärdet. Är så fallet finns ett nedskrivningsbehov.117 

3.7.5 RR 15 

Redovisningsrådet gav tidigare ut rekommendationer för att vägleda företag att uppföra sin 
redovisning i enlighet med god redovisningssed. Avsikten med dessa rekommendationer var 
även att successivt nå en harmonisering mot internationella redovisningsnormer. RR 15 
syftade alltså till att föra den svenska redovisningen av forsknings och utvecklingsutgifter 
mot den internationella normen, som i detta fall är IAS 38. Rekommendationen publicerades 
i augusti 2000. RR 15 är i princip en rak översättning av den del av IAS 38 som hanterar 
utgifter för forskning och utveckling. Vi beskriver dock kortfattat huvuddragen i 
rekommendationen.118 
 
Enligt RR 15 skall utgifter för forskning inte ge upphov till en tillgång utan dessa utgifter skall 
istället kostnadsföras när de uppkommer. När det gäller utvecklingsutgifterna så gäller 
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samma sak i RR som i IAS, dvs. att de skall tas upp som en immateriell tillgång om det 
uppfyller vissa kriterier.119 Kriterierna för att kapitalisera utvecklingsutgifter enligt RR 15 är 
detsamma som kritirerna som presenteras i IAS 38.Enligt RR 15 skall en prövning göras om 
den immateriella tillgången kommer att generera i en framtida intäkt. Detta skall ske enligt 
principerna i RR 17 – Nedskrivningar (motsvarande IAS 36 i IFRS). I RR 17 beskrivs 
tillvägagångssättet för dessa beräkningar, och så länge tillgången bara kan generera intäkter 
i kombination med andra tillgångar skall en kassagenererande enhet användas för 
beräkningen av de framtida intäkterna.120  Vidare krävs enligt RR 15 att företaget skall 
besitta de resurser som krävs för att färdigställa eller dra nytta av tillgången. Detta skall 
presenteras i form av en affärsplan som visar att de tekniska och finansiella resurserna finns 
för att fullfölja arbetet kring tillgången. Kommer företagets tillgång kräva en extern finansiär 
för att färdigställas skall detta visas i form av ett skriftligt lånelöfte.121 De företag som 
använder sig av RR 15 skall redovisa anskaffningsvärdet för tillgången. Kostnader som har 
med anskaffningsvärdet kan t.ex. vara löner, material och betalning för licenser, copyrights 
och utveckling av programvara. Anskaffningsvärdet innefattar samtliga utgifter som direkt 
kan hänföras till den immateriella tillgången samt utgifter som är nödvändiga för att 
tillgången skalla kunnas utnyttjas för sitt ändamål122.  

3.7.6 Sammanfattning IAS 38/ RR 15,BFN R1 och BFNAR 2008:1 

De viktigaste skillnaderna att ha i åtanke när det gäller dessa regelverk/rekommendationer 
är att IAS 38 och RR 15 i princip hanterar forsknings och utvecklingskostnader lika. De riktar 
sig även till noterade bolag båda två. Reglerna är dessutom tvingande när det gäller 
aktivering av en utgift som uppfyller kriterierna för att vara en utvecklingsutgift. Företaget 
kan inte välja att kostnadsföra eller att aktivera i detta läge. I BFN R1 däremot, som vägleder 
mindre bolag (ej K2) och heller inte är lika omfattande, har företaget ett val att kapitalisera 
sina utvecklingsutgifter. Man kan alltså i detta läge välja att kostnadsföra sina 
utvecklingsutgifter. Avslutningsvis är BFNAR 2008:1 en vägledning för K2-företag som inte 
under några omständigheter tillåter utvecklingsaktivering. 

3.8 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
IFRS och IAS strävar efter, som tidigare nämnts, att de finansiella rapporterna skall ha en hög 
nivå och att de kvalitativa egenskaperna skall vara avgörande för användbarheten. 
Anledningen till att utvecklingsutgifter kapitaliseras medan forskningsutgifter kostnadsförs 
bottnar enligt IAS i att detta höjer nivån på de kvalitativa redovisningsegenskaperna. Dessa 
egenskaper ser till att informationen i de finansiella rapporterna blir användbar för dess 
användare123. De mest väsentliga kvalitativa egenskaper är begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet, jämförbarhet och rättvisande bild, vilket också är anledningen till att vi i vår 
studie väljer att fokusera på just dessa. 
 
FASB och IASB utgår från att de externa användarna är relativt kunniga läsare och att de 
därför förstår årsredovisningar och finansiella rapporter124. Trots det ska informationen som 
lämnas i de finansiella rapporterna vara begriplig. Om den information som lämnas av någon 
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anledning uppfattas komplex för den genomsnittliga användaren skall den endast 
presenteras om den är relevant för företagets intressenter i deras beslutsfattande. Är 
information av denna dignitet får den inte utelämnas av den enkla anledningen att den är 
svårförstålig125.  
 
Redovisningsinformation är relevant när den kan antagas påverka de externa användarnas 
beslutfattande. Informationen kan ligga till grund för beslut som fattas på grund av antingen 
utvärdering av historiska händelser, bedömningar av nuvarande situation eller skattning av 
framtiden126.. IASB förklarar att det är extra viktigt att information även lämnas angående 
ovanliga, onormala och sällan förekommande händelser som påverkar resultatet, för att 
underlätta besluten för användarna127. Detta skulle kunna kopplas till en nedskrivning av ett 
misslyckat utvecklingsprojekt. 
 
Lika viktigt som att informationen som presenteras skall vara relevant är att informationen 
är tillförlitlig. Det är av betydande vikt att inte informationen är vinklad eller behäftad med 
fel av något slag, för att användaren skall lita på den vid beslutstaganden128. IASB har 
utvecklat en rad egenskaper för att förtydliggöra vad som menas med tillförlitlig information. 
En av dessa egenskaper är ”korrekt bild” som kan jämföras i forskningssammanhang med 
ordet validitet129. Denna egenskaps uppgift grundar sig i att det som skall mätas är det som 
verkligen mäts. Detta kan exempelvis vara att man mäter den del av lagret som skall 
inventeras och inget annat. Kopplat till studien handlar det bland annat om att se till så det 
enda som kapitaliseras är utvecklingsutgifter som verkligen får ingå i tillgångens 
anskaffningsvärde. Det kan uppstå situationer då informationen i sig kan vara relevant men 
uppgifterna kring den är osäker vilket då leder till att de finansiella rapporterna blir 
vilseledande för användarna. Till exempel om en försäljning görs och det redovisade 
intäkterna ej överensstämmer med de faktiska intäkterna. Det är därför väldigt viktigt att 
tillförlitligheten är hög då användarna i allra högsta grad måste kunna förlita sig på att 
informationen som ges är korrekt130.  
 
Den fjärde viktiga egenskapen för kvalitativ redovisning är jämförbarhet. Det finns två olika 
aspekter på jämförbarhet. Den första syftar till att användarna skall kunna jämföra samma 
företag över tiden för att kunna fatta beslut byggt på historiska händelser. För att detta ska 
vara möjligt måste redovisningsprinciperna användas konsekvent.  Den andra aspekten 
handlar om att företag måste kunna jämföras mellan andra företag och det är därav viktigt 
att det finns enhetliga redovisningsregler.131 Ett av kraven för jämförbarhet är att 
användarna skall informeras om det sker en förändring av redovisningsprinciperna. Det 
måste vara möjligt att identifiera skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper i ett och 
samma företag mellan olika tidperioder, samt mellan olika företag132. Därför är det viktigt för 
företag som börjar kapitalisera sina utvecklingsutgifter att informera om detta, annars kan 
det otränade ögat fundera länge över orsaken till dessa ökade tillgångar.  
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Den femte kvalitativa redovisningsegenskapen är rättvisande bild. Om informationen skall 
vara tillförlitlig måste den på ett korrekt sätt återspegla de transaktioner som sker inom 
företaget. Därav måste balansräkningen ge en rättvisande bild av de transaktioner som givit 
upphov till de tillgångar, skulder och eget kapital som uppfyller kriterierna att tas upp i 
balansräkningen133. Tanken är att de finansiella rapporterna skall ge en rättvisande bild och 
på ett korrekt sätt återge företagets finansiella ställning. Finansiella rapporter blir enligt IFRS 
ramverk rättvisande om de upprättas i enlighet med de redovisningsstandarder som IFRS 
och IAS presenterar134. Ordet rättvisande bild härstammar från engelska redovisningslagar 
där det talades om ”a true and fair view”135. Dock skall helheten i begreppet bedömas och 
inte de enskilda reglerna, vilket betyder att årsredovisning skall bedömas i sin helhet. 
Lagstiftarna kring begreppet rättvisande bild säger uttryckligen att notinformationen skall 
bedömas tillsammans med balansräkningen och resultaträkningen136. 

3.9 Redovisningsprinciper 
Våra allmänna efterforskningar sade oss att de redovisningsprinciper som på något vis är 
kopplade till kapitalisering av utvecklingsutgifter är matchningsprincipen och 
försiktighetsprincipen. I Sverige har försiktighetsprincipen varit den historiskt mest använda 
värderingsprincip, då denna metod ser till att skydda borgenärerna genom att inte 
övervärdera. På senare år har dock matchningsprincipen fått ett större utrymme. Detta på 
grund av kritik mot undervärderingen från aktieägarna. De krävde därför information om hur 
värderingen av tillgångarna hade påverkat resultat- och balansräkningen.137  

3.9.1 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen är den princip som historiskt använts mest i Sverige och den främsta 
orsaken till detta är rädslan att övervärdera tillgångar. Idag har försiktighetsprincipen 
förändrats lite och försiktighet har omdefinierats från medveten undervärdering till en rimlig 
försiktighet i förhållande till normala affärsrisker138. Att försiktighetsprincipen har fått sådan 
stark ställning beror på att den bottnar i den tyska redovisningen som tidigare var en 
ekonomisk förebild för Sverige139. När man använder sig av försiktighetsprincipen innebär 
det att man hellre kostnadsför än aktiverar en utgift, i alla fall under osäkerhet. Tidigare så 
kostnadsförde man det mesta istället för att aktivera utgifterna, det var då man talade om 
en överdriven försiktighet. 140  
 
Det finns två olika syner på försiktighetsprincipen, den tyska synen och den 
engelsk/amerikanska synen. Den tyska synen kallades i Sverige för 
Konjunkturutjämningsprincipen eftersom den grundade sig på att man i de goda åren byggde 
upp reserver för att sedan under de svårare åren lösa upp dessa reserver. Genom detta så 
fick man jämnare resultat, även om resultatet inte stämde överens med verkligheten varje 
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gång. Under de sämre åren så var resultatet för högt medans under de goda åren var 
resultatet för lågt.141 
 
Den engelsk/amerikanska modellen av försiktighetsprincipen bygger på en mer rimlig 
försiktighet i förhållande till affärsrisker. Det betyder att resultatet alltid är lite lägre än 
verkligheten. Argumenten för denna tolkning av försiktighetsprincipen är att man ändå 
aldrig kan veta det verkliga resultatet i förväg, och därav motiveras det att vara lite försiktig. 
Skillnaderna mellan den tyska modellen och den engelsk/amerikanska är att förstnämnda 
redovisar ett jämnare resultat men skiftar mycket jämfört med det verkliga resultatet. Den 
engelsk/amerikanska modellen däremot följer det verkliga resultatet mer följsamt vilket kan 
resultera i att det redovisade resultatet varierar stort.142  
 
Hur påverkar egentligen försiktighetsprincipen ekonomin för företag? Det kortsiktiga svaret 
är att befintliga metoder är otillräckliga i förhållande till nya risker. Medan det långsiktiga 
svaret är att försiktighetsprincipen kan försena globala risker som uppkommit ur ny teknik, 
och därav kan försiktighetsstrategin överstiga förmågan hos nya strategier för att begränsa 
riskerna143. Däremot kritiseras försiktighetsprincipen för att vara tillbakasträvande och 
missgynna ny teknik. Producenter kan få order om att sakta ner eller till och med avbryta 
projekt för att någon tror att projektet kan leda till förlust vilket i så fall innebär att forskning 
och nya produkter motarbetas 144.  
 
Försiktighetsprincipen används inom kapitalisering av utvecklingsutgifter samt i 
bedömningsfrågan om diverse utvecklingsutgifter kan kapitaliseras. Försiktighetsprincipen 
används för att beräkna den redovisade vinsten och man antar att projektet som blivit 
kapitaliserade skall inbringa intäkter i framtiden. Företagen beräknar ofta framtida intäkter 
lägre än vad de i själva verket kommer att bli, vilket följer den engelsk/amerikanska 
modellen. På grund av att försiktighetsprincipen hänvisar till att man hellre kostnadsför än 
tillgångsredovisar argumenteras att denna princip ej är lika framträdande vid kapitalisering 
av utvecklingsutgifter som matchningsprincipen, därav uppstår det ofta en konflikt mellan de 
två principerna145.   

3.9.2 Matchningsprincipen  

Matchningsprincipen är enkelt formulerat sambandet mellan de kostnader och intäkter som 
är hänförliga till samma tillgång och därmed enligt principen skall redovisas under samma 
tidsperiod.146. Att ha en relevant och tillförlitlig matchning är väldigt svårt, eftersom det kan 
vara besvärligt att finna samband mellan periodens intäkter och dess resurser som används 
för intäkterna. För att undvika dessa problem så finns det tre principer som hjälper till så att 
matchningsprincipen hanteras på ett tillförlitligt sätt. Den första principen är att slå samman 
orsak och verkan och på det viset se sambandet mellan resurser och intäkter. De två andra 
hjälpmedelprinciperna är systematisk och rationell fördelning samt tillämpning av en direkt 
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kostnadsföring.147 Den systematiska och rationella fördelningen innebär att kostnaderna 
allokeras till den tidsperiod de antas ha genererat intäkter. Den tredje principen är lämplig 
när det saknas ett logiskt samband mellan intäkter och resurser och när det är omöjligt att 
beräkna den framtida nyttan på ett tillförlitligt sätt.  
 
Matchningsprincipen används vidare för att kunna beräkna den eventuella nyttan och 
intäkter med ett projekt. Ett av de kriterier som IAS 38 anger för att kunna kapitalisera 
utvecklingsutgifter är att projektet i fråga ska generera framtida intäkter. Med hjälp av 
matchningsprincipen försöker företagen visa den framtida nyttan med projektet och på så 
vis matcha utgifterna mot de framtida intäkterna. Tanken med matchningsprinciper är att 
skriva av de utvecklingsutgifter som kapitaliseras i framtiden när utvecklingsprojekten börjar 
generera direkta eller indirekta likvida medel. I vår studie kommer vi att undersöka om 
denna princip appliceras i verkligheten eller om det är snarare är någon annan 
redovisningsprincip som används.  

3.10 Kapitaliseringens effekt på informationsrikedom 
En av anledningarna till att IASB valt att utvecklingsutgifter ska kapitaliseras är, som tidigare 
nämnts, för att de kvalitativa redovisningsegenskaperna skall påverkas positivt. För att detta 
skall lyckas krävs att informationsflödet kring forsknings och utvecklingsverksamheten i 
företaget ökar. En av tankarna kring kapitalisering är att informationen skall bli mer 
tillgänglig samt innehålla rikare information. Det är väldigt viktigt att informationen till 
investerarna angående till exempel aktiekurser stämmer överens med verkligheten. 
Aktivering har därför diskuterats kraftigt då den kan ge mer information om framtida 
intäkter och därmed företagets värde148. Investerare har beklagat sig att den finansiella 
rapporteringen inte innehåller tillräckligt med uppgifter om företagens investeringar inom 
forskning och utvecklingsområden. I dagens företagsvärld så har forskning och utveckling 
ökat sin betydelse för företagen och när uppgifter har saknats i de finansiella rapporterna 
har jämförbarheten mellan företag blivit lidande. Detta har ställt högre krav på att utgifter 
för forskning och utveckling skall redovisas tydligare och att även informationen som ges 
skall vara rikare. Saknaden av tillräcklig information kring företagens forsknings och 
utvecklingsarbete kan ha medfört en minskning av investeringar vilket i sin tur resulterar i 
mindre kapital för företagen.149 Från företagens perspektiv kan detta uteblivna 
kapitaltillskott betyda att deras forskning och utvecklingsprojekt blir lidande och därigenom 
aldrig genomförda. Det finns teorier som säger att kapitalisering av utvecklingsutgifter 
kommer att ha en väsentlig inverkan på företagens resultat och investerarnas 
aktieutdelning. Det skall alltså gå att statistiskt beräkna aktiekursens effekt beroende på val 
mellan kapitalisering eller bekostning150.  
 
Diskussionerna kring fördelarna med kapitalisering har mest byggt på att informationen 
kring olika finansiella resultat skulle öka. Lev och Zarowin hävdar att kapitaliseringen av FoU 
ger en bättre matchning av kostnader och intäkter vilket i sin tur skulle ge mer information 

                                                             
147Kam Vernon, Accounting Theory, andra upplagan, New York: John Wiley & Sons Inc, 1990, s. 283-284 
148 Oswald Dennis R. & Paul Zarowin, “Capitalization of R&D and the Informativeness of Stock Prices”, European 
Accounting Review, Vol. 16, No. 4, 2007, s 704 
149

 Chambers Dennis, Ross Jennings, Robert B. Thompson - Evidence on the Usefulness of Capitalizing and 
Amortizing Research and Development Costs, s 4 
150 Ibid., s 3 



34 
 

om finansiella uttalanden151. En annan fördel med kapitalisering enligt Healy är att 
framgångsrika insatser vid kapitalisering kan ge informativa fördelar i förhållande till direkta 
kostnader. Via kapitalisering tillhandahålls information om den procentuella delen av 
utlägget kring kapitalisering gentemot kostnadsförning och även tiden för avskrivningarna. 
Detta leder enligt Healy till att utvecklingskapitalisering medför att ledningen kan informera 
om framgångsrika projekt och deras framtida vinster på ett mer tillförlitligt sätt.152  
 
Att kapitalisera utveckling är mer informativt än att kostnadsföra utvecklingsutgifter, 
eftersom kapitalisering kräver uppskattningar av framtida vinster samt att revisorer granskar 
dessa uppskattningar. Därför skulle en övergång till full kostnadsföring av utveckling leda till 
att mängden information skulle minska och marknaden skulle därmed få svårt att uppskatta 
de obemärkta fördelarna av kapitalisering. Att ej kapitalisera utvecklingsutgifter på en 
marknad skulle leda till att forskningsintensiva företag skulle bli svåra att granska och 
utvärdera, vilket i sin tur skulle leda till att marknaden blev ineffektiv. 153  
 
Även om kapitalisering genererar mer information betyder inte det att tillförlitligheten blir 
högre. Det finns tre orsaker till detta. Först av allt kommer troligen marknaden att möta 
ledningens information med tvivel, eftersom marknaden kan tro att ledningen manipulerar 
resultat för egen vinning154. Då det är besvärligt att beräkna de framtida intäkterna av en 
kapitaliserad utvecklingsprodukt finns risken att revisorn inte alltid har rätt när det gäller 
kontrollen av beräkningen. Detta kan ge utrymme till manipulation för eget vinst syfte. För 
det andra så kan, även om ledningen är ärlig, den höga osäkerheten i forsknings och 
utvecklingsverksamheter leda till att informationen som gjorts tillgänglig visas sig vara 
värdelös.  Det tredje alternativet är att även om den information företagsledningen ger är 
tillförlitlig och korrekt angående de aktiverade utvecklingsutgifterna så finns alternativet att 
använde upplysningsnot istället för att redovisa det i balansräkningen och informationen kan 
därav försvinna i mängden155.  

3.11 Intressentmodellen och Shareholders Theory  
Den grupp som berörs av kvaliteten på, samt informationsmängden i, företags redovisning 
och finansiella rapporter är dess alla intressenter och i vårt fall i synnerhet aktieägarna, då 
de beslutar om de vill äga eller icke äga aktieposter i ett specifikt företag beroende på dess 
ekonomiska ställning. Därav vill vi sätta företagens intressenter i ett sammanhang, då i 
synnerhet aktieägarna(shareholders) och därmed beskriva detta i intressentmodellen och 
shareholders theory. Enligt intressentmodellen finns flera olika aktörer som har ett stort 
intresse i företagen och därför kräver relevant och tillförlitlig information. 
Intressentmodellen introducerades i Sverige i mitten av 1960-talet och grundtanken med 
modellen var att beskriva hur en organisation skall bete sig för att bevara jämvikten, det vill 
säga hur man skall uppnå ett stabilt tillstånd i förhållande till omvärlden. En av de viktigaste 
förutsättningarna för att skapa en jämvikt är att företaget skapar ett bidrags- eller en 
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belöningsbalansrelation med sina intressenter. Det finns olika sätt som en intressent kan 
acceptera medlemskap inom organisationen, ett av dessa kan till exempel vara när 
organisationen bidrar till att intressenternas personliga mål förverkligas genom ekonomiska 
mål.156 
 
De huvudsakliga intressenterna enligt intressentmodellen är, ägarna, intresseorganisationer, 
de anställda, kunderna, leverantörerna, långivarna, stat och kommun samt opinionsbildande 
grupper157. Genom att förstå de olika utbytesrelationerna mellan företag och intressenter 
kan man förstå samspelet mellan de olika intressenterna. På grund av att alla intressenter 
inte har ekonomiska mål blir ibland utbytesrelationerna mer komplexa.158 I 
intressentmodellen är företagets mål att tillgodose de krav som intressenterna har, medan 
företaget kräver prestationer av intressenterna i form av kapital, arbetskraft etc.159 I vår 
studie kommer vi inte att fokusera på hela beståndet av intressenter utan vi kommer främst 
att se till beslutsfattarna (aktieägare) då dessa berörs av hur de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna påverkats i och med möjligheten att kapitalisera 
utvecklingsutgifter i enlighet med IAS 38. Aktieägarna motsvarar endast en liten del av 
företagets intressenter och utbytesrelationen mellan dem och företaget bygger till största 
del på ekonomiska mål. Företaget får genom aktier in kapital medan aktieägarna förväntar 
sig avkastning på sitt satsade kapital.160 Vi kommer därför att presentera huvuddragen i 
Shareholders theory och därigenom relationen mellan företag och aktieägarna. 
 
När det gäller aktieägare i noterade bolag delas de upp i flera olika kategorier, bland annat 
så representeras ofta de större aktieägarna som kan göra en skillnad genom rösträtt, vidare 
finns sedan de mindre aktieägarna, som oftast räknas till privatsparare. Det finns även de 
aktieägarna som har långsiktiga mål med sitt innehav och de som har kortsiktiga mål. Alla 
dessa olika kategorier av aktieägare har olika krav på företaget.161 Till exempel är inte de 
kortsiktiga aktieägarna intresserade av företagets utgifter och framförallt inte företagets 
planer på investeringar eftersom de inte vill veta av utgifter som kan skada företaget 
kortvarigt. Företagen borde bemöta sina aktieägare olika beroende på vilka deras aktieägare 
är. Brandes m.fl. för ett resonemang kring huruvida företag med stora aktieägare borde 
redovisa mer omfattande och erbjuda mer information kring redovisningen. Vidare hävdar 
de att eftersom de är stora investerare behöver de uppmuntras samt att de sitter i den 
situationen att de inte bara kan dra sig ur investeringen genom att sälja hela aktieposten. 
Aktieägare med stora aktieposter är oftast långsiktiga aktieägare, vilket innebär att de har 
ett genomgående intresse i företagets finanser och brukar därav förvänta sig 
informationsrika rapporter.162 Brandes m.fl. undersökning av aktieägare visar att de stora 
aktieägarna får mer att säga till om kring redovisning och beslut. Enligt denna undersökning 
har aktieägarnas makt ökat i en så stor utsträckning att de kan lägga sig i forskning och 
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utvecklingsbeslut samt andra beslut kring immateriella tillgångar. På så vis har 
särredovisningen av immateriella tillgångar varit ett stort intresse för dessa intressenter163. 
Tilläggas bör att de med särredovisning menas att de immateriella tillgångarna erhåller 
specifika redovisningsposter och på så vis ej redovisas i en stor immateriell tillgångspost.   
 
Kapitalmarknaden idag har gått från att varit nationellt baserat till att bli en internationell 
marknad där aktieaffärer avklaras över kontinenterna. I och med att kapitalmarknaden har 
blivit så pass internationellt baserat har kraven från intressenterna förändrats och nu har 
företagen en större variation av intressenter, vilket ställer högre krav på företagets 
informationskanaler.164 Därav har utvecklingen av gemensamma standarder gjort det mer 
möjligt att nå ut till internationella intressenter. Idag är det främst IFRS och US GAAP som är 
de redovisningsramverk som gäller för den internationella kapitalmarknaden. Syftet med en 
internationell uppsättning redovisningsstandarder är att standardisera företagens finansiella 
information och redovisningsmetodsval mellan olika nationer.165  
 
 
 
  

  

                                                             
163 Brandes Pamela, Michael Hadani, Maria Goranova, “Stock options expensing: An examination of agency and 
institutional theory explanations”, Journal of Business Research, nr 59, 2006, s 602 
164

 Hallis Ashbaugh, “Non US-firms’ Accounting Standard Choices”, Journal of Accounting and Public Policy,  
2001, s 129 
165 Ibid., s 130  



37 
 

4. Praktisk Metod 
 

Detta kapitel behandlar hur vi har gått tillväga under insamlingen av våra empiriska data. Vi 
kommer att beskriva urvalet, intervjuguiden samt själva utförandet av intervjuerna. Vidare 
kommer vi även att presentera källkritiken på intervjuerna. 

4.1 Urval 
Vår problemformulering handlar om hur redovisningsspecialister uppfattar effekterna kring 
kapitalisering av utvecklingsutgifter därav är det en självklarhet att urvalet skall bestå av 
redovisningsspecialister. När en undersökning skall göras är det viktigt att på förhand 
bestämma urvalet för att författarnas förefattade meningar eller felaktiga antagande inte 
skall påverka valen av respondenter. Det finns flera olika typer av urvalsmetoder som kan 
användas när en undersökning skall göras, till exempel snöbolls eller bekvämlighetsurval 
men vi har valt att använda ett icke sannolikhetsurvalsmetod.166  
 
Att vi har valt en icke-sannolikhetsurvalsmetod beror främst på två anledningar. För det 
första behandlar vårt ämne ett komplicerat område där det krävs speciella kunskaper för att 
kunna förstå effekterna av redovisningsregler. För det andra skall vi fokusera på 
redovisningsspecialisternas perspektiv i vår undersökning och därav känns det naturligt att 
fokusera urvalet på dessa specialister. Vi har valt ut ett antal redovisningsspecialister från de 
största revisionsbyråerna i Sverige. Att vi har valt bland de största byråerna beror på att 
mindre revisionsbyråer inte arbetar med börsnoterade bolag som måste följa 
rekommendationerna från IFRS i så stor utsträckning. De stora byråerna arbetar också med 
fler företag och därför kan redovisningsspecialisterna skapat sig en övergripande blick av 
redovisning enligt IAS 38. Vi har goda kunskaper om den population som vi skall göra urvalet 
ifrån och vet därför att det valda urvalet kommer att ge en täckande uppfattning om 
situationen167. 
 
De företag vi har valt att kontakta är Ernst & Young, KPMG, Deloitte, SET- Revision samt en 
revisionsbyrå som vill vara anonym. Dessa är några av de största revisionsbyråerna i Sverige 
samt i Världen. På grund av revisionsbyråernas storlek har de kunder som är börsnoterade 
företag samt är forskningsintensiva.  
 
Anledningen till ett fåtal respondenter är att vi vill få en förståelse om hur forskning och 
utvecklingsredovisning enligt IAS 38 har förändrat de kvalitativa redovisningsegenskaperna 
och därför passar en kvalitetsstudie som innehåller många uppgifter vår problemställning168. 
För att få förståelse kring problemformuleringen är det mer tillförlitligt att fokusera på 
intervjuer och en öppen observation istället för att observera slumpmässigt ”ute på fältet”. 
De respondenter vi kontaktade i företagen är personer med djupare kunskap inom forskning 
och utvecklingsredovisning enligt IAS 38. Personerna ifråga tillhörde byråernas specialister 
när det gällde redovisning av forskning och utveckling och hade därför den bredaste 
erfarenheten inom respektive organisation.  

                                                             
166 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, s 
377-379. 
167

 Holme Idar Magne, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund 1997, s 184 
168

 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s.82. 

javascript:open_window(%22http://130.239.2.162/F/MVPTNTLNIBJH71MGM2LM2BK8QUS5UMYIDHH1LY91QYAFPL59D4-08348?func=service&doc_number=000429036&line_number=0019&service_type=TAG%22);


38 
 

4.2 Intervjuguide 
Vi kommer att som tidigare nämnt att samla in data genom att genomföra ett antal 
intervjuer med personer som besitter djupare kunskaper inom vårt valda ämne. Vi genomför 
en kvalitativ studie vilket innebär att tyngden ligger på respondenternas åsikter och 
värderingar, därav är det viktigt att ge utrymme för dessa under själva intervjuprocessen. 
Det är även väldigt viktigt att få respondenten att röra sig i flera riktningar då detta ger 
kunskap om vad respondenten anser är centralt och betydelsefullt. Därför är det 
grundläggande att inte använda ett standardiserat frågeformulär, utan det skall finnas 
utrymme för respondenten att svara fritt169.  Vi har därav försökt undvika att det blir för stor 
styrning från vår sida under själva genomförandet. Vi vill därigenom att de synpunkter som 
uppkommer är ett resultat av undersökningspersonernas egen uppfattning.  
 
Det finns egentligen tre olika typer av upplägg när det gäller kvalitativa intervjuer, det är 
strukturerade, ostrukturerade och semi – strukturerade170. Vi har valt att genomföra en semi 
-strukturerad intervju eftersom även om vi vill att respondenten talar fritt och inte blir för 
styrd så behöver vi en frågeram för att kunna dra slutsatser. Fördelen med en semi – 
strukturerad intervjumall är att den även ger utrymme för respondenterna att utforma 
svaren på ett eget sätt och att man som intervjuare inte är direkt låst till frågeramen, då den 
skall användas som ett hjälpmedel att genomföra intervjun. På grund av att vi har en 
problemformulering att besvara och inte bara kan intervjua respondenterna fritt om deras 
åsikter kring IAS 38, behöver vi ha ett antal punkter att följa vid utförandet av intervjuerna så 
att de viktigaste frågorna blir behandlade i samtliga intervjuer.     
 

Valet att använda en semi – strukturerad intervjumetod grundar sig i att vi anser att denna 
metod passar bäst för att besvara vår problemställning. Detta eftersom vi är intresserade av 
hur redovisningsspecialister ser på IAS 38’s intåg ur de kvalitativa 
redovisningsegenskapernas synvinkel. Därför är det viktigt att låta respondenterna tala fritt 
om hur de har upplevt förändringen i och med RR 15 och IAS 38 och hur redovisningen 
påverkats. Då vår undersökning inte behandlar siffror utan den fokuserar på hur 
uppfattningen kring de kvalitativa egenskaperna har förändrats är det viktigt att få en inblick 
i respondenternas känslor, och detta skulle inte ges tillräckligt med utrymme vid en 
strukturerad intervju.  
 
En ostrukturerad intervju skulle också generera respondentens känslor och syn på aktivering 
av utvecklingsutgifter. Däremot skulle en ostrukturerad intervju ställa högre krav på vår 
tolkning vid jämförelse mellan de olika respondenterna, vilket skulle kunna minska 
trovärdigheten och tillförlitligheten i resultatet av vår undersökning. Genom att använda 
riktlinjer under intervjuerna kommer vi att få en ökad förståelse kring problemformuleringen 
och därav inkassera ett mer tillförlitligt resultat. 

 

                                                             
169 Holme Idar Magne, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund 1997 
170

 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, s 
361. 
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4.3 Utförande av intervjuerna 
Våra respondenter är personer som besitter djupa kunskaper inom redovisning och räknas 
som experter inom sitt område vilket innebär att de flesta är placerade vid huvudkontoren i 
Stockholm med undantag för en respondent som är stationerad i Lund. Detta medförde att 
personliga intervjuer inte kunde genomföras på grund av resursbrist i form av tid och 
pengar. Intervjuerna arrangerades därför via telefon. För att få en bättre kontroll över 
intervjuerna deltog vi författare vid samtliga intervjutillfällen, vilket löstes praktiskt med en 
konferenstelefon. Fördelen med att vi båda deltar under intervjun är att det kan leda till att 
mer relevanta följdfrågor ställs samt att det minskar risken för att misstag begås.  
 
För att intervjuerna skulle bli mer effektiva och mer informativa skickade vi vår intervjumall 
till respondenterna i god tid innan varje intervjutillfälle. Detta gjordes främst på grund av två 
anledningar. Den första för att intervjuerna skulle vara mer effektiva så att respondenten 
inte kände någon stress och ovetskap kring intervjuprocessen. Den andra anledningen är att 
detta ger respondenten mer tid att förbereda sig vilket i sin tur gör att frågorna besvaras 
mer djupgående och förhoppningsvis mer utförligt. En nackdel kan vara att respondenten 
kan manipulera sina svar, vilket i vårt fall inte borde vara troligt då våra frågor inte är av 
känslig natur för respondenterna och deras arbetsgivare. 
 
För att kunna fokusera på intervjupersonens svar spelades intervjun in. Detta medförde att 
fokus inte behövde läggas på anteckningar under intervjuns gång, utan vi kunde fritt 
koncentrera oss på respondenten. Detta underlättar även tolkningen av intervjun, eftersom 
inspelade intervjuer minskar risken för tolkningsfel. Det går i efterhand att spela upp svaren 
igen och analysera de mer djupgående, vilket ger en ökad förståelse samt en mer trovärdig 
tolkning av svaren.  

4.4 Transkribering 
Anledningen till att intervjuerna spelades in, var för att vi i efterhand kan gå tillbaka och 
lyssna och granska intervjun. Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi dem. Att 
transkribera innebär att konversationen mellan oss och respondenten skrivs ner. Fördelen 
med att transkribera är att det underlättar arbetet med att sammanställa de svar 
respondenten delgivit oss. Transkriberingen underlättar även arbetet med empirin och 
analysen då transkriberingen ger en mer övergripande bild av intervjun. För att förhindra 
eventuella fel i transkriberingen har vi båda gått igenom intervjuerna i efterhand och 
kontrollerat transkriberingarna. Nackdelen med transkribering är att det är ett tidskrävande 
arbete men vi ansåg att fördelarna vägde tyngre än nackdelarna. Att ha en transkribering att 
tillgå underlättar även en eventuell kontroll av någon utomstående som begär att få granska 
intervjuerna. 

4.5 Primära Källor 

4.5.1. Primärdata 

Primärdata innefattar den data som forskaren själv har samlat in.171 I vårt fall består den av 
de data vi erhöll under telefonintervjuerna. Intervjuerna utfördes som tidigare nämnts med 
redovisningsspecialister. I följande stycke presenteras intervjuerna och analyser av hur 
tillförlitliga dessa är samt faktorer som kan ha påverkat svaren. 

                                                             
171 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 72. 
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4.5.2. Källkritik 

Vi har valt att redovisa den insamlade datan med namn på respondenterna och deras 
arbetsgivare, bortsett från en av respondenterna som önskade vara anonym. Vi anser inte 
att respondenterna har försökt att försköna bilden av deras arbetsgivare då frågorna inte var 
utformade samt inte behandlade revisionsbyråns agerande. Det vår undersökning grundar 
sig i är hur experter inom redovisning ser på aktivering av utvecklingsutgifter och dess 
effekter, och inte på hur respondentens arbetsgivare agerar i redovisningsfrågor. Personerna 
vi har valt att intervjua besitter en stor kompetens inom redovisningsfrågor och IFRS 
tolkningar. Därför anser vi att det insamlade materialet är trovärdigt och relevant. 
 
Den tekniska utrustning vi använde under intervjuerna fungerade som den skulle vilket 
innebar att det insamlade materialet inte innehöll några tekniska fel som kunde medföra att 
tolkningen blev oklar och osäker. Då inspelningarna av intervjuerna genomfördes klanderfritt 
kunde transkriberingen fullgöras utan problematik, därav anser vi att empirin uppfyller 
kraven på trovärdighet och sanning.  

 
Intervju med Mattias Overud, Deloitte 
Datum: 6/5 2009 
Tidsåtgång: 33.30 min 
 
Mattias Overud har arbetat 14 år på Deloitte och är auktoriserad revisor. Han arbetar på 
Deloittes avdelning Redovisning och Finansiell Rapportering. Denna avdelningen arbetar 
med kvalificerade redovisningsfrågor. Mattias Overud sitter också i FARSRS 
redovisningskommitté sedan ett par år tillbaka.  
 
Mattis Overud var välförberedd inför intervjun och hade gått igenom intervjumallen innan 
intervjun började. Overud försökte svara utförligt på frågorna med utgångspunkt från vårt 
syfte. Han hade intervjumallen framför sig för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna följa 
med i vår intervjuprocess. Det insamlade datamaterialet från intervjun värdesätter vi som 
väldigt trovärdig eftersom svaren var utförliga och innehållsrika. Overuds erfarenheter kring 
redovisningsfrågor gör att hans svar skall behandlas med stor respekt och tillförlitlighet.   
 
Intervju med Göran Arnell och Fredrik Nilsson, KPMG 
Datum: 28/4 2009 
Tidsåtgång: 28.58 min 
 
Göran Arnell har arbetat på KPMG sedan 1986 och är idag delägare, och arbetar på en 
avdelning som heter Financial Reporting Advisory Services, där han arbetar som 
redovisningsspecialist. Göran Arnell arbetar med kvalitetssäkra årsredovisningar samt som 
konsult åt kunder när det gäller problematik kring IFRS rekommendationer. Fredrik Nilsson 
är godkänd revisor och arbetar mycket med börsnoterade företag, framför allt med bolag 
som har många utvecklingsprojekt, främst bolag som utvecklar programvaror fast även en 
del med filmproduktionsbolag.  
 
Respondenterna från KPMG ville inte ta del av vår intervjumall innan intervju utan de ville 
svara fritt på frågorna. Detta innebar att vi tyvärr inte fick svar på alla frågor, samt hade svårt 
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att kontinuerligt hålla intervjun riktad mot vårt syfte. Den här intervjun var även vår första, 
vilket innebar att vi inte visste vilka följdfrågor som skulle ställas för att få ut maximalt med 
information. Detta medförde att vi inte fick de utförliga svaren vi ville på alla områden samt 
att respondenterna ibland diskuterade problem som inte var kopplade till vår undersökning. 
Däremot värdesätter vi de svaren vi fick in som väldigt trovärdiga då Arnell och Nilsson har 
en gedigen bakgrund och en god erfarenhet kring immateriella tillgångar. Det material vi har 
valt att använda från denna intervju är enligt oss av hög kvalité och väldigt tillförlitlig.  
 
Intervju med Martin Gustafsson, SET - revision 
Datum: 2/5 2009 
Tidsåtgång: 52.32 
 
Gustafsson arbetar som godkänd revisor vid SET–Revision i Lund. Gustafsson arbetar främst 
med immateriella tillgångar och balanserade utvecklingsutgifter. Han arbetar väldigt mycket 
mot utvecklingsbolag som hade anknyttning till tekniska högskolan i Lund samt en del 
börsnoterade bolag.  
 
Gustafsson hade i god tid innan intervjun tagit del av intervjumallen vilket märktes då han 
var välförberedd och kunde svara utförligt. Han hade även full förståelse för vårt syfte och 
försökte därav hålla sig till det vi ämnade få svar på. Gustafsson var väldigt bekväm i sina 
svar och välförberedd därför tog denna intervju betydligt längre tid än de övriga. På grund av 
de utförliga svaren vi erhöll samt hans långa erfarenhet av området värdesätter vi hans svar 
som väldigt trovärdig och sanningsenliga.  
 
Intervju med Göran Abrahamsson, Ernst & Young 
Datum: 29/4 2009 
Tidsåtgång: 22.49 min 
 
Abrahamsson arbetar som chef på Ernst & Youngs avdelning Technical Department, vilken är 
Ernst & Youngs specialistgrupp för kvalificerade redovisningsfrågor. Abrahamsson sitter även 
som ledamot i FARSRS redovisningskommitté. Han har tillbringat 21 år i branschen och har 
varit ytterst ansvarig för Ernst & Youngs IFRS-frågor sedan 2004. Abrahamsson är i grunden 
auktoriserad revisor men har de senaste fem åren arbetat mest med redovisningsfrågor med 
fokus mot IFRS regelverket.  
 
Även Abrahamsson hade fått tillgång till intervjumallen i godtid innan intervjun och var 
därför väl förberedd. Vi märkte att han var väl insatt i IFRS och IAS frågor då han aldrig 
tvekade och svarade utförligt med exempel för att öka förståelsen. Även denna intervju 
anser vi höll hög standard och var sanningsenliga. Svaren finner vi vara av hög trovärdighet 
och tillförlitlighet. 
 
Intervju med Anonym 
Datum: 5/5 2009 
Tidsåtgång: 27.12 
 
Personen som vi intervjuade arbetade på en avdelning som arbetade med svårare 
redovisningsfrågor främst inom IFRS området. Hans huvuduppgifter är att hjälpa IFRS företag 
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att tolka IFRS standarderna korrekt. Personen som vi intervjuade var auktoriserad revisor 
och har arbetat tre år inom dessa redovisningsfrågor och dessförinnan var han verksam sex 
år som revisor. Personen i fråga höll även i utbildningar på universitetet och undervisade 
kring IFRS och IAS.  
 
Respondenten var väl förberedd och kontrollerade att han verkligen hade förstått vår 
problemformulering och vårt syfte på ett korrekt sätt innan själva intervjun började. De svar 
vi erhöll var av hög kvalité samt väsentliga. Detta berodde på att respondenten hade en bred 
erfarenhet men även på grund av att han undervisade inom det berörda ämnet.  Vi tolkar 
därför svaren som trovärdiga och sanningsenliga.  

4.6 Access 
Vårt urval består av redovisningsspecialister på de större revisionsbyråerna i Sverige. Vi hade 
innan bestämt att vi skulle genomföra fem intervjuer. Att vi valde just fem respondenter 
beror helt enkelt på det begränsade antalet större revisionsbyråer i Sverige som arbetar med 
börsnoterade bolag. Av de fem revisionsbolagen vi kontaktade ställde samtliga upp på 
telefonintervju vilket innebär att vår access var hög. Kontakten med de olika 
revisionsbyråerna skedde i form av telefonsamtal eller email till bolagen för att få 
kontaktuppgifter till specialisterna på respektive revisionsbyrå. Efter att informationen 
angående kontaktuppgifterna mottogs kontaktade vi de olika redovisningsspecialisterna som 
efter ett telefonsamtal tog sig tid till att bli intervjuad.   
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras de empiriska data som har vi samlat in. Vi kommer att presentera 
intervjuerna vi har genomfört med respektive respondent var för sig.   

 
Vi har valt att genomföra telefonintervjuer med redovisningsexperter från fem olika 
revisionsbyråer, KPMG, Ernst & Young, SET-revision, Deloitte samt en byrå som vill vara 
anonym. Dessa byråer tillhör de största i världen och besitter därav kompetens att besvara 
våra frågor och vägledda oss till förståelse kring vår studie. Här nedan följer 
presentationerna från de intervjuer vi har genomfört. 

5.1 Ernst & Young 
Här nedan följer en presentation av intervjun med Göran Abrahamsson, chef på Ernst & 
Youngs Technical Department samt ledamot i FARSRS redovisningskommitté.  

5.1.1 IAS 38’s duglighet samt skillnader i normgivning 

Abrahamsson anser att när de svenska börsnoterade företagen skulle börja följa IFRS 
rekommendationerna och då framför allt IAS 38, var det ingen större skillnad jämfört med 
det tidigare regelverket RR 15. När RR 15 infördes byggde den på de internationella 
redovisningsstandarderna som IFRS rekommenderade därför kan RR 15 ses som en 
översättning med lite anpassning av IAS 38. Abrahamsson anser att RR 15 och IAS 38 är mer 
eller mindre detsamma förutom vissa små saker, men i det väsentliga är det samma. Han 
påpekar att det egentligen inte finns något val, utan man måste som börsnoterat företag 
följa standarderna, och innebär det att man måste aktivera så skall man aktivera. Det är det 
som är skillnaden mot andra standarder. I ÅRL har man valmöjligheten att aktivera. 
Abrahamsson ser dock en skillnad mellan noterade och mindre företag som inte träffas av 
IFRS - regelverket. De mindre bolagen följer ÅRL eller BFN R1 när det gäller immateriella 
tillgångar. I det stora hela har icke börsnoterade berörts av RR 15 eller IAS 38. Abrahamsson 
menar att merparten av de mindre bolagen inte vet eller har ett större intresse för vad IAS 
38 eller RR 15 innebär.  
 
BFNAR 2008:1, som K2-bolag använder har inte försökt eftersträva IFRS 
rekommendationerna om en utvecklingsaktivering, förklarar Abrahamsson. Regelverket 
bygger istället på försiktighetsprincipen, vilket innebär att aktivering av utvecklingsutgifter är 
förbjudet, fortsätter han. En ytterligare anledning grundar sig enligt Abrahamsson i 
förenklingsskäl. De bedömningar som ett företag måste göra vid en aktivering, och även vid 
ett eventuellt nedskrivningstest, är både komplexa och resurskrävande och därför fritas K2-
bolag från denna problematik. Grundstenarna i K2–regelverket är kort och gott att det skall 
vara förenklat, företagen ska ha färre valmöjligheter och bygga på försiktighetsprincipen, 
förklarar Abrahamsson.  
 
När det gäller avgränsningen mellan forskningsfasen och utvecklingsfasen anser 
Abrahamsson att gränsdragning är bra, han ser inte hur det skulle kunna bli en bättre 
gränsdragning och uppfattar den som hanterbar. Han förklarar att företag skall se 
hanteringen av utvecklingskostnader i två bitar, dels vad som är forskning och vad som är 
utveckling. Sedan så måste man dela in utvecklingen i två delar, det som kan aktiveras och 



44 
 

det som inte kan aktiveras. Abrahamsson anser alltså inte att själva kriterierna är dåliga 
gällande gränsdragningen utan problemet är för företagen att veta själv vart man ligger i 
förhållande till kriterierna.  
 
Gällande kriterierna som reglerar IAS 38 och framförallt kriterierna som finns för att 
kapitalisera utvecklingskostnaderna, anser Abrahamsson, att dessa generellt sätt är bra. En 
del företag vill dock ha möjligheter att aktivera tidigare i utvecklingsfasen, antyder han. 
Anledningen påstår han vara att det för vissa företag kan innebära stora kostnader innan 
samtliga aktiveringskriterier är uppfyllda. Detta innebär att dessa kostnadsförs och på så vis 
ej kan aktiveras i framtiden, förklarar han. Abrahamsson anser dock att det finns en poäng i 
att man inte aktiverar för tidigt då detta ökar risken för fel, men det för heller inte bli för 
försiktigt. Önskemål om en tidigare aktivering i utvecklingsfasen kommer främst enligt 
Abrahamsson från företag som är en eller två produktföretag eller läkemedelsföretag. 
Medan de stora och väletablerade företagen snarare har en motsatt uppfattning, vilket 
innebär att de vill kostnadsföra istället för att på så vis undvika massa tillgångar i 
balansräkningen som de måste skriva av.  
 
Abrahamsson tror att företag trots komplexiteten av att aktivera utvecklingskostnader 
hanterar detta korrekt redovisningsmässigt även när det gäller värdering av 
utvecklingskostnaderna. Det flesta använder modeller som är väldigt sofistikerade, bland 
annat PROPS-modellen som är en projektutvecklingsmodell som har applicerats på 
redovisning. PROPS-modellen fungerar så att ett projekt definieras i olika faser, så kallade 
”milestones”, vilket gör att företaget vet vart de befinner sig och om det uppfyller de 
specifika förutsättningarna. Enligt Abrahamsson hjälper PROPS-modellen samt liknande 
modeller företagen att ha koll på projekten samt reducerar riskerna för felmarginaler 
gällande aktiveringen. Ingenting är säkert när det gäller redovisning som bygger på 
antaganden men genom användning av modeller så minskar risken, men det finns alltid en 
gråzon, förklarar han.  

5.1.2 Redovisningsprinciper 

När det gäller olika redovisningsprinciper inom IFRS-regelverket är försiktighetsprincipen 
enligt Abrahamsson en princip som tonas ner. Jämför man med K2-regelverket, BFN R1 och 
ÅRL så är det tvärtemot så att försiktighetsprincipen är väl involverad. Att 
försiktighetsprincipen tonas ner i IFRS beror enligt Abrahamsson på att trenden de senaste 
fem åren har varit att de flesta tillgångar skall redovisas till verkligt värde, vilket är lite 
tvärtemot försiktighetsprincipen. När det gäller principer inom IAS 38 så är 
matchningsprincipen istället representerad i större utsträckning än försiktighetsprincipen. 
Abrahamsson betonar inte några andra principer utan förklarar istället att de kvalitativa 
redovisningsegenskapernas användning i redovisningen av forsknings- och 
utvecklingskostnaderna.  

5.1.3 Kvalitativa redovisningsegenskaper 

5.1.3.1 Tillförlitlighet 

Enligt Abrahamsson så har de olika redovisningsegenskaperna påverkats på olika sätt 
pågrund av möjligheten att kapitalisera utvecklingskostnader. Till att börja med så har 
tillförlitligheten enligt Abrahamsson blivit bättre men det finns även risker kring den, 
eftersom tillförlitligheten är ett mått på subjektivitet i en del frågor. Vad han syftar på är till 
exempel när man ska aktivera, vilka utlägg man ska aktivera med, när man ska börja skriva 
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av osv. Det är många beslut som skall fattas gällande aktiveringen och blir något fel så blir 
tillförlitligheten lidande. Dock så bör intressenter enligt Abrahamsson kunna känna sig trygga 
med att de olika värderingar och bedömningar som görs är korrekta. Det finns alltid en risk 
när det gäller bedömningar och antaganden men osäkerheten och felmarginalerna får vi 
enligt Abrahamsson lära oss att leva med.  

5.1.3.2 Relevans 

Relevansen är också en kvalitativ redovisningsegenskap som enligt Abrahamsson har ökat på 
grund av möjligheten att aktivera. Framförallt anser han att relevansen har ökat då det är 
mer relevant att matcha kostnader till framtida intäkter. På grund av detta ges mer relevant 
information till intressenterna enligt Abrahamsson och han förklarar att det är upp till 
intressenterna att inse att det är en form av tillgång, även om de är immateriella. De kan ge 
en god avkastning i framtiden, påpekar han.  

5.1.3.3 Begriplighet 

Det finns en kvalitativ redovisningsegenskap som enligt Abrahamsson har blivit sämre i och 
med aktivering av utvecklingskostnader. Detta resonemang grundar Abrahamsson i att IFRS-
regelverket i sig, vilket även innefattar IAS 38, är relativt komplext och han förklarar att det 
är svårt för den genomsnittliga aktieinnehavaren att förstå. Detta innebär enligt 
Abrahamsson, att begripligheten har blivit en aning sämre. Han påstår helt enkelt att det är 
svårare att förstå en årsredovisning nu än tidigare. Dock anser Abrahamsson att det är mer 
regelverkets fel att begripligheten har sjunkit än IAS 38, då det krävs hela 17 specialister på 
Abrahamssons avdelning för dessa IFRS-tolkningar, vilket enligt honom tyder på komplexitet.  

5.1.3.4 Jämförbarhet 

Jämförbarheten borde ha ökat i och med IAS 38/RR 15 anser Abrahamsson då alla nu gör på 
samma sätt. Jämförbarheten mellan företag borde ha ökat, men samtidigt så finns det alltid 
en gråzon, säger han. Några företag ligger i mitten gällande aktivering, andra aktiverar allt 
och sedan så finns de som verkligen inte vill aktivera något, för de vill inte ha avskrivningarna 
i ryggen inför kommande år (detta gäller ej noterade bolag). Besluten kring om man vill 
aktivera eller inte har en koppling till hur bra det går för företaget enligt Abrahamsson. När 
det går riktigt bra för ett företag så kanske det egentligen går ännu bättre då man vill 
kostnadsföra istället för att aktivera. När det däremot går dåligt vill man oftast hellre 
aktivera sina kostnader.  
 
”Man brukar skämtsamt säga, går företaget bra då går man egentligen mycket bättre, går 
företaget dåligt går man egentligen mycket sämre.” 

5.1.3.5 Rättvisbild 

Abrahamsson tycker generellt sätt att redovisningen av FoU har medfört en mer rättvisande 
bild av redovisningen. Framför allt i stora börsnoterade företag där det är bättre om man 
kan aktivera sina utvecklingskostnader för att på så vis beskriva verksamheten för 
intressenterna. När det gäller medelstora företag så är Abrahamsson lite skeptiskt till 
aktivering då det är mycket att hålla reda på och frågan är om dessa företag har den 
kompetens som behövs. De saker som medfört att redovisningen blivit mer rättvisande är 
det faktum att om man i framtiden skall åtnjuta fördelarna med ett projekt så är det också 
rimligt att man tar kostnaden i framtiden också. 
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5.2 SET – Revision 
Här nedan presenteras telefonintervjun genomförd med Martin Gustafsson, godkänd 
revisor, SET-Revision. 

5.2.1 IAS 38’s duglighet samt skillnader i normgivning 

Det finns enligt Gustafsson två olika varianter på anledningar att aktivera 
utvecklingskostnader för företag. Det ena är att man inte har några pengar, det vill säga det 
finns inte tillräckligt gott om eget kapital och kassaflödet är dåligt, vilket gör att man måste 
aktivera för att visa intressenter att bolaget är på gång med nya produkter, projekt etc. Den 
andra varianten är enligt Gustafsson att man måste följa tvingande regler och på så vis 
aktivera, även om man inte ursprungligen är intresserad av det. Aktivering av 
utvecklingskostnader kan man säga främst sker på koncernnivå. Det finns enligt Gustafsson 
inte samma intresse för aktivering bland mindre bolag. Detta bottnar i att dessa företag inte 
följer samma rekommendationer samt att hanteringen är alldeles för komplicerad för dem, 
förklarar han. Däremot så ser Gustafsson att det har skett en åsiktsförändring när det gäller 
aktivering, och företagare börja tycka att det börjar bli mer relevant att aktivera.  
 
“Enkelt uttryckt kan man säga att man har förstått att immateriella är lite mer än bara luft” 
 
Generellt sätt så tror Gustafsson att man uppskattar de immateriella tillgångarna mer idag 
än vad man gjorde förut. Detta beror troligtvis på att RR 15 kom för snart 10 år sedan och 
man börjar bli van med tankesättet, påstår han. Gustafsson ser inte någon direkt skillnad 
mellan IAS 38 och RR 15, utan han anser att RR 15 i stort sett är en rak översättning. När det 
sedan gäller de olika gränsdragningarna i IAS 38 angående forskning och 
utvecklingskostnader, tycker Gustafsson att gränsdragningen är bra teoretiskt. Han ställer sig 
positiv till att grundforskning inte ses som något som kommer att bli en kommersiellprodukt. 
Han beskriver vidare att det skedet måste komma senare i processen. Gränsdragningen 
mellan vad som är forskning och vad som är utvecklingskostnader anser inte Gustafsson är 
av något markant problem, utan problemen handlar om huruvida företag bedömer om man 
kommit över gränsen mellan forskning och utveckling. Ett problem som Gustafsson noterat 
är att det är ekonomer som skall göra denna bedömning, medan det oftast är ingenjörerna 
som till fullo förstår utvecklingsprojektet.  
 
Steget från forskning till utveckling är enligt Gustafsson subjektivt, eftersom det oftast 
bygger på en känsla. Han beskriver vidare att det är en mänsklig bedömning som avgör om 
man är i det läge att en blivande kommersiell produkt på intåg. Bekymret är att veta när man 
skall från forskning till utveckling och avslutningsvis aktivering, förklarar han. Han beskriver 
skillnaden mellan en immateriell och en materiell tillgång i detta sammanhang och förklarar 
att vid till exempel ett maskininköp erhålls en faktura och då vet företaget maskintillgången 
skall aktiveras. Detta är dock den immateriella tillgångens karaktär och det är en del av 
sinnevärlden och inte alltid verkliga värden anser Gustafsson. Samma sak anser Gustafsson 
gäller kriterierna för att aktivera en utvecklingskostnad, eftersom allt bygger på prognoser 
och antagande kring till exempel framtida intäkter av en produkt. Problemet är de subjektiva 
bedömningar som ska avgöra om det finns ett förväntat framtida kassaflöde, förklarar han. 
Gustafsson ser en fara i att man inte alltid vet om bolaget gör relevanta prognoser och att de 
är tillförlitliga. Ingen kan med säkerhet säga något om de framtida intäkterna, däremot kan 
man dock ana sig till dem med hjälp av modeller och principer, förklarar Gustafsson. Om 
företaget upprättar sin redovisning enligt IFRS upplysningskrav har man insikt i företagets 
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bedömningar och på så vis minskar riskerna, förklarar Gustafsson. Han har svårt att se att 
kriterierna skulle vara utformade på något annat sätt och det tolkar han som att dem är 
tillräckliga.  

5.2.2 Redovisningsprinciper 

När det gäller de redovisningsprinciper som är aktuella för redovisning av forsknings- och 
utvecklingsutgifter konstaterar Gustafsson att försiktighetsprincipen inte används i samma 
utsträckning som tidigare. Detta beror främst på att försiktighetsprincipen inte är uttalat i 
IFRS regelverk. När IFRS kom förändrades försiktighetsprincipens betydelse, och den gamla 
tyska principen har inte samma värde som den hade förut i Sverige enligt Gustafsson. Risken 
med att försiktighetsprincipen tappar betydelse är att risken för övervärdering då ökar, i 
synnerhet i IFRS regelverket då det enligt Gustafsson ställer högre krav på objektivitet. Han 
utvecklar resonemanget och förklarar att det är människor som sysslar med redovisningen, 
vilket gör att är viktigt att de är objektiva och inte förskönar projektbedömningarna. Riskerna 
vid försköningar är att utfallen inte blir lika hållbara i längden, förklarar Gustafsson. 
  
Istället så har matchningsprincipen fått ett starkare fotfäste enligt Gustafsson, som anser att 
det är lite av tänket i IFRS. Att kostnaderna lyfts in i balansräkningen och sedan matchas mot 
de framtida intäkterna. Vidare påpekar Gustafsson att grundtanken är att redovisningen 
skall ge en rättvisande bild. Förut gick det bra att skriva ned en tillgång enligt 
försiktighetstänkandet men detta är inte längre accepterat, utan tillgången skall hanteras 
efter dess verkliga värde och skrivas ned vid behov för att få en rättvisande bild av företaget.  

5.2.3  Kvalitativa redovisningsegenskaperna  

5.2.3.1 Tillförlitlighet 

Möjligheten till kapitalisering har medfört att risken för övervärdering av tillgångar kan ske, 
men samtidigt undervärderades ofta tillgångarna istället innan, hävdar Gustafsson. Han 
anser därför att tillförlitligheten på så vis har ökat, men i takt med det har riskerna ökat när 
det gäller felbedömningar. Ur intressenternas synvinkel har detta medfört svårigheter att 
veta om informationen är korrekt och tillförlitlig gällande dessa tillgångar, påstår han. 
Gustafsson beskriver vidare att det samtidigt inte tillåts någon felmarginal för den specifika 
posten som aktiveras, utan det krävs en stor precision för att balansera upp tillgången. Även 
om fel förekommer arbetar man enligt Gustafsson inte med några felmarginaler i 
informationen. Finns det några fel i FoU-redovisningen är det tillförlitligheten som drabbas 
förklarar Gustafsson. I hela IFRS ramverk och då även i IAS 38, krävs att man är tydlig med 
sina bedömningar kring framtida kassaflöden så att intressenter kan ta del av företagens 
bedömningar och få insikt hur de genomförts.  

5.2.3.2 Relevans 

Gustafsson anser att relevansen har ökat i och med IAS 38/RR 15 och därmed immateriella 
tillångar i form av utvecklingsverksamhet. Det finns plötslig information kring om det pågår 
någon form av produktutveckling eller andra typer av utveckling i verksamheten, förklarar 
han. De dolda värdena som tidigare fanns i årsredovisningen lyfts nu fram och det ökar 
relevansen i materialet enligt Gustafsson. Intressenterna får också mer information kring hur 
företagen satsar. Ett företag som inte har några utvecklingskostnader väcker ju frågan vad 
kommer att ske med detta företag och hur länge överlever det med sina befintliga 
produkter, påpekar han. Detta genererar intressant information till intressenterna 
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oberoende om de är investerare eller inte. Gustafsson uttrycker att redovisningen på så vis 
har inneburit att mer relevant information presenteras i årsredovisningarna.  

5.2.3.3 Begriplighet 

Den kvalitativa redovisningsegenskap som har fått ge vika enligt Gustafsson på grund av FoU 
redovisningen och regelverken är begripligheten. Gustafsson kan tänka sig att det är svårt 
för intressenter att förstå allt kring de immateriella tillgångarna. Gustafsson hävdar att en av 
anledningarna till att immateriella tillgångar uppfattas komplexa är att de jämförs med 
materiella tillgångar. Det är enklare att förstå vad en byggnad i balansräkningen är i 
jämförelse med en utvecklingskostnad. Gustafsson anser också att informationen som skall 
ges idag är för komplex och den mängd information som krävs kan förvirra intressenterna. 
Gustafsson tillägger: 
 
”Ibland undrar jag om det är någon som överhuvudtaget är lyrisk över den 
informationsmängd som ett företag måste ge idag, man ser inte skogen för alla träd” 
 
Gustafsson tycker det blir för volymiöst. Risken att förbise de väsentliga blir stor eftersom 
det presenteras så oerhört mycket information, och den är tyvärr inte alltid relevant för att 
skapa en större förståelse, påstår han. Gustafsson medger att begriplighetens försämrande 
inte endast beror på IAS 38 utan på hela regelverket samt kraven på informationsmängden. 
Begripligheten för personer med insikt i hur immateriella tillgångar fungerar har inte direkt 
försämrats enligt Gustafsson, utan försämringen gäller de som har en bristande 
förförståelse.  Frågan ligger i vad rimlig förförståelse är, förklarar han.   

5.2.3.4 Jämförbarhet 

Enligt Gustafsson har jämförbarheten ökat. Det beror på att noterade bolag använder 
samma regelsystem vilket automatiskt ökar jämförbarheten. Däremot anser Gustafsson att 
jämförbarheten kan växla väldigt mycket beroende på storlek på företaget, branschval etc. 
Han anser dock att jämförbarheten generellt ökat även mellan mindre och noterade företag, 
eftersom redovisningen är likartad. Gustafsson förklarar att det innan regelverken kom fanns 
väldigt lite standards och man pratade då istället endast om den goda redovisningsseden, 
vilket inte resulterade i någon stor jämförbarhet. Genom användandet av samma standarder 
så ökar jämförbarheten och inte bara mellan samma bransch utan över hela företagsvärlden, 
anser han. 

5.2.3.5 Rättvisande bild 

Gustafsson tycker att redovisningen av forskning och utveckling enligt IAS 38/RR 15 definitivt 
ger en mer rättvisande bild. Tidigare hamnade alla utgifter för forskning och utveckling i 
resultaträkningen och det var omöjligt att särskilja dem från varandra, förklarar han. Nu ges 
en klar bild av resurserna som läggs på antingen forskning eller utveckling. Han fortsätter 
och förklarar att anledningen till att företag lägger ut pengar på forskning och utveckling är 
att det ska generera i framtida kassaflöden, annars skulle det inte investeras pengar i 
projekten. Investeringar av denna typ är i allra högsta grad relevant för intressenten. Det är 
även viktigt att både bra och dåliga projekt redovisas, vilket görs enligt standarden. I och 
med att IAS 38 kräver en särskrivning av forskning och utveckling erhålls en mer rättvisande 
bild anser Gustafsson.  
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5.3 KPMG 
Här nedan kommer telefonintervjun med Göran Arnell, delägare och partner i KPMG samt 
redovisningsspecialist samt Fredrik Nilsson, godkänd revisor.  

5.3.1 IAS 38’s duglighet samt skillnader i normgivning 

Arnell och Nilsson förklarar att RR 15 introducerades 2001, och att den byggde på IAS 38, 
vilket gör skillnaden mellan dem minimal. Själva introduktionen av IAS 38 väckte inga 
reaktioner utan reaktionerna kom istället i samband med införandet av RR 15 fyra år 
tidigare. Respondenterna menar att RR 15 idag är ett döende regelverk eftersom IAS 38 nu 
används och har tagit över RR 15’s gamla roll. Dock används rekommendationen fortfarande 
av ett fåtal större icke börsnoterade bolag, förklarar de. IAS 38 är en tvingande 
rekommendation, i det avseendet att det ej finns en möjlighet att aktivera eller avstå från att 
aktivera en utvecklingskostnad. Det finns alltså inget val om kriterierna för en aktivering är 
uppfylld, förklarar de. Om ett företag av någon anledning valt att ej aktivera en kostnad som 
senare visar sig borde aktiverats, uppfattas det av omvärlden som företaget inte har koll på 
sina kostnader, vilket i sin tur skulle vara ytterst genant för företaget, förklarar Arnell och 
Nilsson. 
 
Arnell och Nilsson redogör att gränsdragningen mellan forskningsfasen och utvecklingsfasen 
är väldigt komplex för företagen att dra. Grunden är att forskningsfasen endast skall 
kostnadsföras medan projekt i utvecklingsfasen skall aktiveras. Arnell och Nilsson förklarar 
att när väl projektet färdigställts hamnar man i en underhållsfas som skall kostnadsföras, dvs 
skrivas av. Arnell och Nilsson uttrycker att det viktigaste är att man inom samma företag har 
samma konsekventa policy kring var gränsdragningarna skall göras. Mellan företag är det 
svårt att finna en gemensam nämnare gällande gränsdragningen mellan forskningsfas och 
utvecklingsfas, berättar de. Ett undantag är läkemedelsbranschen där det finns en del faser 
som är någorlunda enhetliga gällande tidpunkt för aktivering, förklarar Arnell och Nilsson.  
 
När det gäller värderingar och bedömningar för framtida kassaflöden redogör 
respondenterna för att det är omöjligt att med säkerhet veta hur länge en produkt kommer 
att generera framtida kassaflöden och framför allt hur mycket som kommer att genereras. 
Dock är inte risken så stor för manipulering av dessa beräkningar, enligt Arnell och Nilsson. 
Ibland kan man se bolag som plötsligt aktiverar större andelar av sina utvecklingskostnader 
och då kan man misstänka att bolaget har lönsamhetsproblem. Dock är marknaden så pass 
alert att när sådana saker inträffar tittar marknaden snett och granskar informationen 
kritiskt berättar respondenterna. Om ett företag inte aktiverar sina utgifter och redovisar 
dessa som forskning och utvecklingskostnader i resultaträkningen, kan det tolkas som 
företaget inte riktigt tror på sig själva, påstår Arnell och Nilsson. Samtidigt anser analytiker 
att det inte är så viktigt om företaget aktiverar eller kostnadsförs dessa utgifter så länge det 
finns mycket utvecklingsutgifter, hävdar de. Det tolkas som att företaget har framtidsutsikter 
och framtidsplaner kommenterar Arnell och Nilsson. 

5.3.2 Redovisningsprinciper 

Det används en del olika redovisningsprinciper under de olika faserna enligt respondenterna. 
Respondenterna redogjorde för ett exempel gällande filmproduktion. Här försöker företaget 
proportionellt över hela filmens livslängd skriva av tillgången. Produktionsbolaget börjar 
med att sätta upp den på bio, vilket genererar i den största andelen av intäkterna. Då ser 
man även till att kostnadsföra motsvarande del av tillgången som en avskrivning, beskriver 
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de. Vidare släpps filmen på dvd och då kommer ytterligare en andel av inkomsten som man 
då skriver av. Man agerar här helt enkelt enligt matchningsprincipen, vilket är ett av syftena 
med utvecklingsaktivering, förklarar Arnell och Nilsson. Det vill säga att matcha 
utvecklingskostnaderna mot dess intäkter. Man skall dock vara försiktigt att säga att 
matchningsprincipen är på frammatch enligt Arnell och Nilsson, eftersom det inte finns 
någon utpekad ledande redovisningsprincip för redovisningen av forskning och utveckling.  

 5.3.4 Kvalitativa redovisningsegenskaper 

5.3.4.1 Tillförlitligheten 

Respondenterna tycker att tillförlitligheten har ökat i och med möjligheterna att kapitalisera. 
Det var dock problematiskt i början när RR 15 introducerades, för enligt Arnell och Nilsson 
hade en del företag systemstödsrelaterade problem. Därefter har det blivit lättare för 
bolagen att hantera FoU-redovisningen, vilket borde innebär att tillförlitligheten även har 
ökat för intressenterna. Respondenterna förklarar att möjligheten att kapitalisera 
utvecklingskostnader har inneburit att materiella och immateriella tillgångar behandlas på 
likartade sätt, vilket stärker redovisningen och dess tillförlitlighet. Nu tillhör både 
immateriella och materiella tillgångar samma tillgångsdefinition som genomsyrar hela IFRS 
som ramverk.  

5.3.4.2 Relevans 

Relevansen anses också öka enligt respondenterna. Detta på grund av att man i och med 
utvecklingsaktivering ej kan dölja till exempel misslyckade projekt. Det Arnell och Nilsson 
hänvisar till är tillfällen då ett företag kapitaliserar utvecklingsutgifter och dessa hamnar i 
balansräkningen. Om utvecklingsprojektet sedan visar sig gå i stöpet krävs nedskrivningar, 
vilket kommer att synas i årsredovisningen och även vara relevant för intressenterna, 
förklarar Arnell och Nilsson. Om man som tidigare hade kostnadsfört alla dessa utgifter 
löpande så hade företaget inte behövt visa upp misslyckandet, vilket innebar att alla projekt 
som gick i graven försvann in i alla andra kostnader, förklarar de. Det går inte att gömma 
information på samma sätt i redovisningen idag som förut vilket innebär att informationen 
är mer relevant enligt Arnell och Nilsson.  

5.3.4.3 Begriplighet 

Om begripligheten påverkats kan enligt respondenterna tolkas på två vis. De menar att 
hanteringen och därmed informationen har blivit mer komplex, samtidigt som 
informationsmängden ökat. De beskriver vidare att det är mycket lättare att förstå för 
utomstående om utvecklingskostnader kostnadsförs direkt och redovisas i resultaträkningen. 
I och med möjligheten att kapitalisera har det blivit svårare för den mer ovana att tolka och 
begripa, men samtidigt så måste de kapitaliserade utvecklingsutgifterna ha en 
notupplysning. Notupplysningen ger intressenten en mer övergripande förståelse kring vad 
som kapitaliseras. Så Arnell och Nilsson är osäkra huruvida begripligheten har förändrats, det 
har blivit mer komplext men samtidigt har informationsmängden ökat. 

5.3.4.4 Jämförbarhet 

Enligt Arnell och Nilsson har införandet av RR 15 och IAS 38 medfört att noterade företag 
använder samma standard vilket ökar jämförbarheten, i alla fall inom samma bransch. 
Mellan branscher kan det dock vara svårare då företag beroende på bransch har olika lätt att 
uppnå kriterierna för aktivering. Respondenterna gav ett exempel kring läkemedelsföretag 
som aktiverar väldigt sent i utvecklingsprojektet, vilket grundar sig i att det är flera 



51 
 

bestämmelser kring huruvida man kan ge ut mediciner. Den skall accepteras av flera 
myndigheter, länder och så vidare, därav aktiverar läkemedelsföretag väldigt sent i 
processerna. Inom samma bransch har jämförbarheten ökat men över olika branscher finns 
risken att utvecklingsutgifter aktiveras i olika faser.  

5.4 Revisionsbyrå X 
Vår respondent i denna intervju önskade att vara anonym så vi väljer att kalla honom Sven 
Svensson i vår studie. Han arbetar på en avdelning som består av redovisningsexperter på en 
revisionsbyrå i Stockholm. Deras främsta uppgift är arbetet med svårare redovisningsfrågor 
och att hjälpa företag att tolka IFRS korrekt.  

5.4.1 IAS 38’s duglighet samt skillnader i normgivning 

Svensson förklarar att det inte är någon större skillnad mellan RR 15 och IAS 38. Däremot 
anser han att de ser aning olika ut. Det bottnar enligt honom i införandet av IFRS 3 som 
hanterar rörelseförvärv.  Han beskriver vidare att skillnaden i redovisningen av FoU mellan 
stora och små bolag troligen beror på att BFN lutade sig mot försiktighetsprincipen i deras 
rekommendationer som utgår från ÅRL. Han syftar då på att BFN endast aktiverar en 
utvecklingskostnad om tillgången är av väsentligt värde för företaget. Att K2-regelverket inte 
tillåter att ta upp egenupparbetade immateriella tillgångar tror Svensson beror både på 
försiktighetsprincipen och att detta regelverk skall vara förenklat och att man därigenom 
fritar K2-företag från de ställningstaganden och den värderingsproblematik som uppstår vid 
aktivering. Han anser även att mindre företag i en högre grad blivit medvetna om att det 
finns en möjlighet att balansera upp utveckling.  
 
Svensson anser att IAS 38 som standard fungerar bra i stort. Han förklarar att den 
avgränsning mellan forskning och utveckling som görs i standarden är bra. Dessa är 
välformulerade och även beskrivna med exempel, vilket underlättar för användaren. Det 
framgår tydligt att först när man når ett alternativ som genererar framtida ekonomiska 
fördelar i sitt FoU-arbete får det aktiveras. När det gäller de kriterier för vilka 
utvecklingsutgifter som får kapitaliseras anser han dock att det ibland kan saknas en 
motivering till varför en typ av kostnad kan aktiveras men inte en annan. Det krävs en hel del 
av läsaren för att förstå varenda detalj, men standarden i stort är bra avslutar han.  
Att företag felaktigt kapitaliserar utvecklingskostnader har Svensson inte stött på i någon 
större utsträckning. Det som kan hända är att företag aktiverar vissa utvecklingsutgifter som 
inte uppfyller kraven för aktivering, till exempel utbildning av personal för ett nytt system. 
Företagen brukar dock inse och korrigera misstagen när man förklarar varför en kostnad ej 
kan aktiveras, fortsätter Svennson. 
 
Svensson uppfattar att det varierar hur avgörandet i bolag görs för att veta om man befinner 
sig i en utvecklingsfas eller ej. Han förklarar att det i pharmabolag finns en 
branschvägledning som beskriver hur ett företag ska uppnå innan man kan aktivera sina 
utvecklingskostnader. Anledningen till att denna bransch är så pass utvecklad beror på att 
det enda pharmaföretag ägnar sig åt är utveckling. Utvecklingen antingen kostnadsförs eller 
aktiveras beroende på vilken fas företaget befinner sig i, fortsätter Svensson. Han förklarar 
vidare att i många branscher utvecklas saker och ting på beställning, exempelvis 
programvaror. Detta innebär att kriterierna redan är uppfyllda vilket gör en aktivering enkel. 
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5.4.2 Redovisningsprinciper 

Svensson antyder, som vi tidigare nämnt, att BFN’s regelverk är färgat av 
försiktighetsprincipen i större utsträckning än vad IFRS är. Han beskriver att IAS 38 väljer att 
ej kostnadsföra utveckling för att det istället skall skrivas av i den takt det nyttjas. När vi 
frågar om syftet med detta är att matcha intäkter med kostnader, och att man i så fall 
anammar matchningsprincipen, förklarar Svensson att han inte tror att så är fallet. 
Matchningsprincipen finns ej uttryckt i IFRS’s ramverk (mer än i IAS 18 intäkter) säger han 
och när det gäller matchning av kostnader mot intäkter hävdar han att det istället handlar 
om förbrukning av tillgången. Gällande försiktighetsprincipens underordnade betydelse 
förklarar Svensson att det finns en högre risk med att ta upp kostnader i balansräkningen 
jämfört med att inte göra det, dock krävs det material som styrker att framtida fördelar 
kommer att kunna genereras av utvecklingen. Enligt hans mening borde det inte uppstå 
felaktigheter. Revisorn gör ju också en bedömning avslutningsvis, påpekar han. 

5.4.3 Kvalitativa redovisningsegenskaper 

Svensson anser generellt att de fyra kvalitativa redovisningsegenskaperna har påverkats 
positivt av möjligheten att kapitalisera utvecklingsutgifter. Han påpekar dock att vis 
värderingsproblematik finns, sen gör revisorn sitt ställningstagande i slutändan. 

5.4.3.1 Tillförlitlighet 

Svensson anser att det inte finns någon brist alls i tillförlitligheten så länge man utgår från 
standarden. Precis som för andra anläggningstillgångar, fortsätter han, skall prövningar för 
restvärde, avskrivningsperiod, avskrivningsmetod samt nedskrivning göras.  Det finns enligt 
Svensson tillräckliga verktyg i standarderna för att redovisa på ett tillförlitligt sätt. När vi hör 
oss för angående nedskrivningar av projekt som av någon anledning misslyckats förklarar 
Svensson att det förekommer men att det är sällsynt. Han uttrycker vidare att det nästan 
krävs en yttre händelse för att ett nedskrivningsbehov ska föreligga så länge grundarbetet 
vid lönsamhetsberäkningen av projektet har utförts väl. Exempel på yttre händelser är när 
en konkurrent introducerar en produkt som gör den egna produkten onödig, eller ett extrem 
skift i ekonomin som vi upplever nu (hösten 2008). Svensson anser att företagets 
intressenter kan känna sig trygga med att ett företags kapitaliserade tillgångar är korrekt 
värderade i balansräkningen. Om något fel initialt begåtts finns ju revisorn där som en 
oberoende granskare, påpekar han. Just för att förbättra tillförlitligheten finns ett generellt 
behov i standards att beskriva saker och ting med fler exempel för att öka förståelsen, 
tillägger Svensson avslutningsvis.  

5.4.3.2 Relevans 

Svensson anser att relevansen har påverkats positivt av möjligheten att kapitalisera 
utvecklingskostnader. För företag som inte kapitaliserade fanns stora mängder dolda värden 
i företagen som inte representerades i balansräkning i och med att man kostnadsförde alla 
utvecklingsutgifter. Att kostnadsföra detta är därför inte att föredra hävdar Svensson. Det är 
på alla vis relevant för en intressent att få information om vilka utvecklingsarbeten ett 
företag ägnar sig åt, avslutar han. 

5.4.3.3 Begriplighet 

Svensson uppfattning är att det endast finns fördelar när man talar om intressenters 
begriplighet kopplat till företags aktivering av utvecklingsutgifter. Han upplever inte att det 
skall vara svårt för en intressent att förstå vad det är som egentligen tas upp i balansräkning 
när en utvecklingskostnad aktiveras så länge de presenteras i enlighet med IFRS 
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upplysningskrav. I de fall man inte presenterar utveckling missar man garanterat 
informationen forsätter han. Han medger dock att IFRS som regelverk kräver mer av läsaren 
till stor del på grund av den informationsmängd som regelverket kräver. Han håller också 
med om att kunskapsnivån hos läsaren och hur villig han/hon är att ta till sig information 
påverkar. Han har dock väldigt svårt att se att en mindre insatt läsare skall kunna misstolka 
och bli förvirrad av informationen som ges. Han ser inte heller att det skall kunna bli 
desinformativt trots den stora mängden information. Väsentligheterna framgår med all 
tydlighet om man som läsare har ett intresse att förstå den information man söker, säger 
han. Det är viktigt som intressent att förstå tillgångars olika natur och specifika risk. Det är 
stor skillnad mellan kassa & bank och utvecklingstillgångar, fortsätter han. Som läsare av en 
årsredovisning där det finns mycket utvecklingsutgifter måste man själv skaffa sig en 
uppfattning om vad man tror om dem, vad som står i årsredovisningen är ledningens 
bedömning, påpekar han. 

5.4.3.4 Jämförbarhet 

Även jämförbarheten anser Svensson har förbättras i och med möjligheten att kapitalisera 
utvecklingskostnader. Man kan på så vis jämföra tidigare icke upptagen information mellan 
företag och jämföra deras utvecklingsprojekt med varandra, vilket ej var möjligt innan dessa 
aktiverades. Han tror inte att det gör något att små och stora noterade bolag inte tillämpar 
samma regelverk vid redovisning av FoU. Han förklarar vidare att om ett företag till exempel 
tillämpar BFN R1 som befinner sig i en sådan situation att de jämförs med noterade bolag 
som tillämpar IFRS ser det mindre företaget till att också aktivera sina utvecklingskostnader 
bara för att kunna uppvisa jämförbarhet.  

5.4.3.5 Rättvisande bild 

Enligt Svensson har man kommit så långt man kan komma när det gäller rättvisande bild så 
länge man definierar tillgångar och skulder på det vis man gör idag. Han förklarar vidare att 
det finns så många fler poster än de man normalt ser i räkenskaper som utgör ett företags 
värde, exempelvis personal, men för tillfället går det som sagt inte att komma längre avslutar 
han. 

5.5 Deloitte 
Mattias Overud arbetar på en avdelning på Deloitte som benämns redovisning och finansiell 
rapportering. Avdelningen arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor. Overud är 
auktoriserad revisor och sitter även med som ledamot i FAS SRS redovisningskommitté.  

5.5.1 IAS 38’s duglighet samt skillnader i normgivning 

Overud anser att den enda skillnaden mellan RR 15 och IAS 38 är att det finns undantag i RR 
15 som är kopplade till ÅRL och beskattning, vilket inte påverkar hanteringen av forsknings 
och utvecklingsutgifter.  Skillnaden mellan BFN R1 och RR15/IAS 38 beskriver han är att 
RR15/IAS 38 är mer detaljerade och de är även tvingande om företaget uppfyller kraven för 
aktivering. 
Han uppfattar inte att det skulle finnas någon generell åsiktstrend i Sverige angående 
redovisningen av FoU för både små och noterade bolag. Overud anser att mindre företag 
även innan RR 15 och IAS 38 började användas i Sverige var väl införstådda med att det 
kunde aktivera deras utvecklingskostnader i balansräkningen. Anledningen till att K2-
regelverket har valt att överhuvudtaget inte tillåta aktivering av utvecklingskostnader 
bottnar, enligt Overud, i förenklingsskäl. Det ansågs för krävande för K2-företag att göra 
bedömningen om något kunde aktiveras i balansräkningen eller ej.  
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När avgränsningen mellan forskningsfas och utvecklingsfas i IAS 38 kommer på tal förklarar 
Overud att han tycker att den är bra. Forskning handlar om att ta fram ny kunskap och inte 
om att hävda att den har ett värde i sig berättar han. Detta är både forskningsvärlden och 
IAS 38 överens om. För att aktivera i balansräkningen krävs att företaget är väl införstådda 
med det man utvecklar och att det kommer att generera i framtida ekonomiska fördelar.  
Detta framgår väl av standarden, förklarar Overud. Han anser heller inte att det finns några 
större problem för företagen att veta om de befinner sig i en forskningsfas eller en 
utvecklingsfas även om det kan variera lite mellan branscher vart gränsdragningen går. Den 
svåra bedömningen enligt Overud ligger i att veta när ett företag uppfyller de kriterier som 
krävs för att kapitalisera sina utvecklingskostnader. Att avgöra detta handlar inte om att veta 
i vilken fas man ligger i utan om utvecklingsprojektet kommer att generera i något 
kommersiellt, förklarar han. Vidare klargör Overud att dessa antagande måste underbygga 
och verifieras för att överhuvudtaget anses som en balanserad utvecklingskostnad. Trots att 
den största svårigheten när det gäller aktivering ligger i denna del så anser han att IAS 38 
fångar upp allt väsentligt och på ett bra sätt vägleder användaren att fatta rätt beslut.  

5.5.2 Redovisningsprinciper 

Overud håller inte med om att försiktighetsprincipen är på tillbakagång. Han förklarar att 
reglerna ser ut som de gör på grund av att man skall matcha kostnader och intäkter. De 
kostnader man har idag för att skapa en tillgång skall matchas med tillgångens framtida 
intäkter som genereras när den används. Kostnaderna skall alltså kostnadsföras samtidigt 
som intäkterna uppstår. Han hävdar vidare att försiktighetsprincipen gäller lika mycket trots 
det och att det ej råder någon motståndsrelation mellan försiktighetsprincipen och 
matchningsprincipen. Overud förklarar att vid så pass komplexa frågor som kapitalisering av 
utvecklingskostnader är, och vid den bedömning/värdering om hur väl ett projekt kommer 
att fungera, krävs försiktighet. Det uppstår då ett spann mellan ett högt och lågt värde och 
företag ska då i enlighet med försiktighetsprincipen snarare använda sig av det lägre värdet. 
Görs inte detta innebär det att tillgången kan övervärderas vilket strider mot 
försiktighetsprincipen.  Overud menar alltså att båda dessa redovisningsprinciper används 
vid redovisningen av forsknings och utvecklingskostnader i enlighet med IAS 38.  

5.5.3 Kvalitativa redovisningsegenskaper 

5.5.3.1 Tillförlitlighet 

Overud anser att tillförlitligheten är god så länge värderingarna av de kapitaliserade 
tillgångarna utförts korrekt enligt IAS 38. Han uttrycker vidare att värderingarna bygger på 
bedömningar och antaganden och styrelsen har ett ansvar att, utifrån regelverket som 
tillämpas, utföra dessa. Årsredovisningar och finansiella rapporter granskas av revisorer och 
de fungerar på så vis som en kontrollfunktion, vilket gör att informationen blir tillförlitlig, 
förklarar han. Overud ser inte att det bör göras några generella förbättringar för att öka 
tillförlitligheten. Han antyder dock att det finns problem vid värderingar men att dessa 
problem är från fall till fall och ger därför inga förbättringsförslag. Han förklarar också att det 
inte finns några uttalade gränsvärden för felmarginaler utan att det endast finns 
väsentlighetskriterier som talar om att en värdering inte får vara så missvisande att den 
skulle kunna påverka en beslutsfattare vid beslut. Overud kan ej bedöma om tillförlitligheten 
har påverkats i och med att företag har möjlighet att kapitalisera sina utvecklingskostnader 
om de uppfyller kriterierna som krävs vid aktivering. 



55 
 

5.5.3.2 Relevans 

I och med att RR 15 och IAS 38 börjat användas i Sverige har upplysningskraven ökat 
väsentligt jämfört med tidigare, förklarar Overud. I dessa upplysningskrav har IASB gjort en 
bedömning av vad som är relevant att inkludera, vilket innebär att informationsvärdet 
kopplat till relevans ökar och på så vis får beslutsfattarna mer att luta sig mot när de tar sina 
beslut, fortsätter han. 

5.5.3.3 Begriplighet 

Begriplighet handlar, enligt Overud, inte om att uttryckligen förstå den immateriella 
tillgången utan snarare att den information som lämnas om den immateriella tillgången skall 
vara begriplig. Han håller med om att det kan vara svårare att beskriva en immateriell 
tillgång jämfört med en materiell tillgång. Han hävdar att den information som lämnas av 
företag som kapitaliserar sina utvecklingskostnader är högst begriplig. Enligt Overud ligger 
det i dessa företags natur att beskriva sin utvecklingsverksamhet på ett tydligt och bra sätt, 
speciellt de utpräglade utvecklingsbolagen. Overud säger:  
 
”Det är ju lite det de lever på och de vill slå sig för bröstet och berätta vad de håller på med i 
verksamheten.” 
 
När vi frågar om Overud uppfattar någon skillnad gällande begripligheten i och med att IAS 
38 och RR 15 börjat användas i Sverige, ställer han sig avvaktande. Han säger att han inte kan 
bedöma det på ett bra sätt och att han heller inte har sett någon undersökning som pekar åt 
ett visst håll. 

5.5.3.4 Jämförbarhet 

Jämförbarheten gynnas av att informationen ökar samt att de lämnas utifrån enhetliga och 
tydliga regler, vilket intåget av IAS 38 och RR 15 har inneburit, förklarar Overud. I och med 
att samma typ av information finns i fler företag ökar jämförbarheten. Vid eventuella 
jämförelser mellan företag som använder sig av BFN R1 och IAS 38/RR 15 anser Overud att 
det är som att jämföra äpplen och päron. Det måste därför finnas bryggor som förklarar var 
skillnaderna finns mellan de båda företagen. Vidare beskriver han att ett företag som 
använder sig av BFN R1 och väljer att frivilligt aktivera sina utvecklingskostnader gör detta 
enligt samma premisser som vid tillämpning av RR 15, dock skiljer sig informationsmängden 
väsentligt vilket gör att det blir väldigt svårt att jämföra företagen, förklarar han. 

5.5.3.5 Rättvisande bild 

Overud anser att ett företag som bedriver en utvecklingsverksamhet och som skapar värden 
skall aktivera dessa om de uppfyller kriterierna. Redovisningen ska nämligen spegla företaget 
i fråga, förklarar han. Overud fortsätter med att förklara att detta ger en rättvisande bild av 
företaget och att IAS 38 som standard därför bidrar till att öka denna bild, mer än vad BFN 
R1 gör, på grund av IAS 38 detaljrikedom. 
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6. Analys 
I detta kapitel kommer en diskussion att presenteras där teori sammankopplas med empiri. 
Vi kommer att utgå från vårt syfte och undersöka hur redovisningsexperter ser på 
förändringar av FoU – redovisning och dess påverkan på kvalitativa redovisningsegenskaper. 

6.1 IAS 38’s duglighet samt skillnader i normgivning 

6.1.1 Synen på IAS 38’s intåg i Sverige. 

Att IAS 38 började användas i Sverige verkar inte har påverkat redovisningen av forsknings 
och utvecklingskostnader nämnvärt enligt respondenterna. Anledningen till detta var att 
redovisningsrådets rekommendation, RR 15, publicerades fyra år innan, hävdar samtliga. De 
beskriver vidare att denna rekommendation i princip är en ren översättning av IAS 38 med 
några få små olikheter, vilket vi även teoretiskt beskrivit172. Dessa olikheter påverkar dock 
inte redovisningen av forsknings- och utvecklingsutgifter. Svensson (Rev X) påpekar att det 
finns en skillnad mellan standarderna i och med att IFRS 3 infördes i IFRS-regelverket. Vidare 
påpekar Overud (Deloitte) att det finns undantag i RR 15 som är kopplade till ÅRL och 
beskattning. Samtliga respondenter förklarar även att det i BFN R1, som är upprättade 
utifrån ÅRL, är valfritt att aktivera utvecklingsutgifter, men att det i IAS 38 och RR 15 är 
tvingande att aktivera om utvecklingskriterierna uppfylls173. Arnell och Nilsson (KPMG) 
påpekar angående RR 15 att rekommendationen är döende och att det bara är ett fåtal icke 
noterade större bolag som tillämpar den.  

6.1.2 Skillnader i normgivning 

Att det skall finnas en generell åsiktstrend i Sverige vid hantering av forsknings och 
utvecklingsutgifter har respondenterna delade meningar om. Svensson (Rev X) menar på att 
företag generellt har börjat uppskatta immateriella tillgångar mer och ser poängen med 
aktivering. Gustafsson (SET) för ett liknande resonemang och förklarar att mindre bolag har 
fått ett ökat medvetande när det gäller att balansera upp sina utvecklingskostnader. Overud 
(Deloitte) hävdar däremot att mindre bolag, även innan IAS 38 och RR15 började användas i 
Sverige, var väl införstådda med möjligheten att aktivera utveckling i balansräkningen.  
Abrahamsson (E&Y) förklarar att merparten av de mindre företagen inte bryr sig om eller vet 
vad aktivering enligt IAS 38 eller RR 15 innebär. Ett bolags storlek och det faktum om bolaget 
är noterat eller ej, avgör, som tidigare nämnts, vilka rekommendationer företaget använder 
sig av. Samtliga respondenterna verkar tämligen eniga om att skillnaderna i hantering av 
utvecklingskostnader mellan K2-regelverket och IAS 38/RR 15 bottnar i förenklingsskäl samt 
att bedömningen vid en eventuell tillgångsaktivering är komplexa. Det är helt enkelt för svårt 
och för resurskrävande för de mindre bolagen att aktivera sina utvecklingsutgifter, vilket har 
gjort att man i regelverket förbjudit aktivering, förklarar respondenterna. Anledningen till att 
aktivering i BFN R1 är valfri, tror Svensson (Rev X) beror på att den i högre grad grundar sig i 
försiktighetsprincipen än vad IFRS gör. Abrahamsson (E&Y) för samma resonemang när han 
förklarar varför K2-regelverket förbjuder aktivering av utvecklingsutgifter.  

6.1.3 IAS 38’s avgränsning mellan forskningsfas och utvecklingsfas 

Den uppfattning som samtliga respondenter ger oss är att IAS 38 som standard i stort 
fungerar bra för redovisning av forsknings- och utvecklingsutgifter. IAS 38 delar in 
egenupparbetade immateriella tillgångar i en forskningsfas och en utvecklingsfas, precis som 

                                                             
172

 Bokförningsnämnden – RR 15, s 15, www.bfn.se 
173 Bokföringsnämnden R1 - http://www.bfn.se/redovisning/REK/bfn-r1.aspx  

http://www.bfn.se/
http://www.bfn.se/redovisning/REK/bfn-r1.aspx
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vi tidigare beskrivit174. Kontentan av de tillfrågades resonemang är att gränsdragningen 
mellan forskningsfas och utvecklingsfas är väl avvägd175. Respondenterna verkar ha en 
liknande åsikt som Svensson (Rev X) uttrycker. Han förklarar att avgränsningen är bra och att 
den även är välformulerad samt att den är beskriven med exempel, vilket underlättar för 
användaren. Respondenterna uttrycker enhetligt att de har svårt att se hur gränsdragningen 
skulle kunna bli bättre. 
 
Däremot är meningarna delade gällande om det är vanskligt för företag att veta om det 
befinner sig i en utvecklingsfas eller ej. Det är endast Overud (Deloitte) som uttryckligen 
anser att företagen inte har några problem att veta vilken fas de befinner sig i. Svensson (Rev 
X) uttrycker inte någon klar åsikt i frågan medan resterande ser en viss problematik kring 
detta. Abrahamsson (E&Y) anser att gränsdragningarna i standarden är bra, men det blir hur 
som helst svårt för företagen att exakt veta om de befinner sig i en forskningsfas eller en 
utvecklingsfas. Gustafsson (SET) har samma uppfattning. Han beskriver att det kan vara svårt 
för ett företag att veta om företaget nått fram till utvecklingsverksamhet och därmed en 
aktivering och påpekar även att det är ekonomer som gör bedömningen och inte ingenjören 
som på ett mycket bättre sätt förstår sammanhangen.  Arnell och Nilsson (KPMG) redogör 
även de för komplexiteten i att veta vilken sida om gränsen ett företag befinner sig.  
Arnell och Nilsson (KPMG) beskriver vidare att det är svårt att hitta en gemensam nämnare 
mellan företag angående denna avgränsning mellan forskningsfas och utvecklingsfas. 
Gustafsson (SET) är inne på samma linje och beskriver steget mellan forskning oh utveckling 
som subjektivt, och förklarar att det bygger på en mänsklig bedömning. Overud (Deloitte) 
och Svensson (Rev X) uttrycker även de att gränsdragning mellan företag varierar. Svensson 
(Rev X) tillsammans med Arnell och Nilsson (KPMG) förklarar att läkemedelsbranschen har 
branschvägledning som hjälper företag att veta om en aktivering av utveckling är möjlig eller 
ej, vilket de är ensamma om. Abrahamsson tillägger angående läkemedelsföretag att dessa 
gärna ser en tidigare aktivering i utvecklingsprocessen. Resonemanget kring dessa 
branschskillnader går även att koppla till att jämförbarheten blir aningen lidande mellan 
skilda branscher, vilket vi återkommer till senare i analysen. 
  
Samtliga respondenter är överens om att den svåraste biten vid aktivering av 
utvecklingsutgifter är just att avgöra om kriterierna för kapitalisering av utvecklingsutgifter 
är uppfyllda. Den största frågan verkar enligt de tillfrågade vara om utveckling i sig kommer 
att generera i framtida ekonomiska fördelar. Denna värdering eller bedömning tycks vålla de 
största problemen, vilket även både Knutsson176 och Smith177 tidigare redogjort för. 
Gustafsson (SET) förklarar att man inte kan veta om något kommer att genera i framtida 
kassaflöden utan allt bygger på prognoser och antaganden, men att man med hjälp av 
modeller och principer kan ana sig till dem. Arnell och Nilsson (KPMG) förklarar att det är 
omöjligt att exakt veta hur mycket och länge produkter generar kassaflöden. Abrahamsson 
(E&Y) håller med och uttrycker att redovisning som bygger på antagningar aldrig är helt 
säkra men att man genom användning av modeller minskar risken, dock finns alltid en 
gråzon, förklarar han. Overud (Deloitte) anser att dessa antaganden angående ett 
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utvecklingsprojekt måste underbyggas och verifieras för överhuvudtaget kunna ses som en 
tillgång. 
  
Trots värderingsproblematiken är respondenterna nöjda med hur IAS 38 har författat de 
kriterier företag använder för att avgöra en eventuell tillgångsaktivering.  Abrahamsson 
(E&Y) antyder dock att företag inte skall behöva kostnadsföra sina kostnader för långt in i 
utvecklingsprocessen, men han ser även faran att aktivera för tidigt. Svensson (Rev X) anser 
att det eventuellt skulle kunna motiveras varför vissa utvecklingsutgifter får aktiveras och 
inte andra. Den uppfattning som intervjupersonerna har gett oss är att samtliga ser positivt 
på att företag kapitaliserar sina utvecklingsutgifter så länge kriterierna uppfyllts. 

6.2 Redovisningsprinciper 

6.2.1 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen har som tidigare nämnts i studien varit den princip som har haft 
starkast fotfäste i Sverige sedan den introducerades. Grundtanken med principen är att 
undvika att övervärdera tillgångarna.178 Enligt de flesta av våra respondenter, bortsett från 
Overud (Deloitte) är försiktighetsprincipen på tillbakagång i noterade bolags redovisning av 
forsknings och utvecklingsutgifter. Enligt Abrahamsson (E&Y) beror denna nedgång på att 
IFRS förespråkar att redovisa till verkligt värde. Detta går ej i linje med försiktighetsprincipen 
som förespråkar mindre skift i värderingen, vilket inte alltid resulterar i ett verkligt värde.179 
Enligt Svenson (Rev X) är anledningen till att försiktighetsprincipen inte används i samma 
utsträckning för noterade bolag att den snarare är kopplad till BFN’s regelverk än IFRS, då 
IAS 38 ej kostnadsför utveckling utan istället skriver av tillgången i den takt den nyttjas. 
Enligt Artsberg så förespråkar försiktighetsprincipen hellre att man kostnadsför än aktiverar 
en utgift180. Gustafsson (SET) är inne på samma spår och uttrycker att försiktighetsprincipen 
har tappat lite av sitt värde och troligtvis på grund av att den ej ingår i IFRS regelverk. 
Gustafsson (SET) påpekar vidare att risken för övervärdering ökar, vilket skulle förebyggas 
vid användning av försiktighetsprincipen.181  
 
Overud (Deloitte) håller däremot inte med om att försiktighetsprincipen är på tillbakagång. I 
och med att kapitalisering av utvecklingsutgifter är komplexa frågor, krävs det försiktighet 
vid bedömningen av ett projekts framtida kassaflöde, anser han. Overud (Deloitte) hävdar 
att försiktighetsprincipen gäller lika mycket även om grundreglerna i IAS 38 är att kostnader 
och intäkter skall matchas. Han resonerar vidare och förklarar att detta inte är ett problem 
då det ej råder någon motståndsrelation mellan försiktighetsprincipen och 
matchningsprincipen. Artsberg skriver att försiktighetsprincipen hellre kostnadsför än 
tillgångsredovisar utgifter vilket kan resultera i att en konflikt uppstår mellan 
försiktighetsprincipen och matchningsprincipen182. Det är dock inte denna konflikt som 
Overud (Deloitte) diskuterar, utan han menar att man skall vara försiktig med att välja för 
höga värden vid värderingar av framtida kassaflöden för ett utvecklingsprojekt.   
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6.2.2 Matchningsprincipen 

Matchningsprincipen säger att kostnader och intäkter skall matchas mot varandra och 
hänföras samma tidsperiod.183 Merparten av respondenterna i undersökningen anser att 
matchningsprincipen används på ett eller annat sätt vid kapitalisering av utvecklingsutgifter. 
Abrahamsson (E&Y) förklarar att principen används flitigt och får medhåll från Gustafsson 
(SET) som har en liknande syn och uttrycker att matchningsprincipen har fått ett starkare 
fotfäste inom FoU–redovisningen enligt IAS 38. Gustafsson (SET) delar även Arnells och 
Nilssons (KPMG) åsikt att matchningsprincipen speglar lite av tänket gällande redovisningen 
av FoU i enlighet med IAS 38. De förklarar att tänket med att kostnader först lyfts in i 
balansräkningen för att sedan matcha utgifterna mot de framtida intäkterna, är själva 
grundtanken med att kapitalisera utvecklingsutgifter. Även Overud (Deloitte) är inne på 
samma spår och förklarar att matchningsprincipen används när det gäller att matcha 
tillgångens framtida intäkter med dess utgifter. Utifrån svaren från respondenterna, bortsett 
från Svensson (Rev X), allokerar företagen sina kostnader till den tidsperiod utgifterna antas 
generera intäkter vilket överstämmer med Kam’s första princip inom 
matchningsprincipen184. Svensson (Rev X) opponerar sig mot övriga respondenter och 
hävdar att det inte rör sig om matchningsprincipen då den inte finns uttryckt i IFRS ramverk. 
Han förklarar att även om tanken är att matcha intäkter och kostnader mot varandra rör sig 
inte om matchningsprincipen. Svensson (RevX) förklarar istället att det snarare skall ses som 
att tillgången förbrukas. Det som kostnadsförs är alltså förbrukning. 

6.3 Kvalitativa redovisningsegenskaper 

6.3.1 Tillförlitlighet 

Merparten av de tillfrågade anser att tillförlitligheten utvecklats positivt i och med IAS 
38/RR15. Gustafsson (SET) är dock lite mer kritisk till tillförlitligheten vid dessa aktiveringar. 
Gustafsson (SET) uttrycker att det finns en ökad risk för övervärdering av tillgångar i och med 
utvecklingsaktivering, och pekar på de subjektiva bedömningar som görs för att värdera 
framtida kassaflöden. Däremot anser han att företag var aningen undervärderade då 
kapitalisering ej genomfördes i och med att dolda värden på så vis gömdes i företagen, och 
förklarar att tillförlitligheten ur denna synvinkel ökat. Detta överresstämmer med Oswalds 
och Zarowins resonemang där kostnadsföring skulle innebära mindre information om de 
immateriella tillångarna och på så vis ej belysa företagets dolda värden185. Gustafsson 
betonar även vikten av att enligt IFRS redogöra för sina bedömningar vilket minskar risken 
för bristfällig tillförlitlighet. Artsberg beskriver att IFRS mål bland annat är att information 
som kommer från företag skall vara så tillförlitlig att den inte är vinklad eller behäftad med 
fel vilket kan skada besluttagarna186. 
  
Overud (Deloitte) anser att tillförlitligheten är hög men kan inte avgöra om den har ökat i 
och med möjligheten att kapitalisera. Däremot så anser han tillsammans med Svensson (Rev 
X) att tillförlitligheten kommer att vara hög om den utförs korrekt enligt IAS 38 samt om 
företagen använder de verktyg som erhålls i IFRS standarderna. Svensson (Rev X) förklarar 
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även att intressenter kan känna sig trygga med de tillgångar som aktiverats i 
balansräkningen. 
  
Både Abrahamsson (E&Y) och Gustafsson (SET) är inne på samma linje och påpekar att 
intressenter inte bör vara oroliga att tillförlitligheten är bristfällig. De förklarar dock, som 
även antyds ovan, att intressenter bör vara medvetna om att det alltid finns en risk för 
felbedömningar och felvärderingar när det görs subjektiva bedömningar och antaganden. De 
förklarar att dessa minskar genom att företagen korrekt följer regelverket, vilket stämmer 
med Artsbergs resonemang ovan. Oswald och Zarowin för ett resonemang kring att 
tillförlitligheten inte behöver öka på grund av att informationsmängden blir större i och med 
kapitalisering. Anledningen till detta är enligt dem att informationen kan vara manipulerad 
eller utvecklingsprojektens överlevnad kan vara osäker, vilket styrker Abrahamsson (E&Y) 
och Gustafsson (SET) inställning att intressenter borde vara medvetna om riskerna.187 Arnell 
och Nilsson (KPMG) förklarar att företag nu lärt sig hanterar kapitaliseringen av 
utvecklingsutgifter vilket ökar tillförlitligheten. Vidare anser de att materiella och 
immateriella tillgångar nu behandlas på likartat sätt i redovisningen och att detta bidrar till 
en ökad tillförlitlighet. 

6.3.2 Relevans 

Relevansen har enligt samtliga respondenter ökat i och med att noterade bolag började 
kapitalisera sina utvecklingsutgifter. Respondenter är också så gott som överens om varför 
relevansen har ökat. Arnell och Nilsson (KPMG) förklaring skiljer en aning från de övrigas, 
och hävdar att relevansen har ökat eftersom företag får det svårare att dölja misslyckanden. 
De anser att det nu har blivit svårare att gömma information kring misslyckade 
utvecklingsprojekt i redovisningen då man måste ta upp utvecklingsprojekt i not.  
Övriga respondenter förklarar att relevansen har ökat på grund av att kapitalisering ger en 
ökad information om företagets verksamhet, vilket speglas i redovisning som då blir mer 
relevant. Abrahamsson (E&Y) anser vidare att redovisningen blir mer relevant i och med att 
kostnader idag matchas med dess intäkter i framtiden. Abrahamsson (E&Y) uttrycker att 
intressenterna genom en mer relevant redovisning erhåller mer relevant information om 
företaget. Gustafsson (SET) anser även han att relevansen har förbättras då medvetenheten 
för immateriella tillgångar och FoU redovisning ökat. I redovisningen idag kan man finna 
information kring pågående produktutveckling eller andra typer av utveckling i 
verksamheten, vilket Gustafsson uppskattar. Enligt Brauch och Zarowin beklagade sig 
tidigare investerare på bristen av uppgifter om företagens investeringar inom FoU. I och med 
kapitaliseringen får intressenterna en bättre matchning av FoU kostnader och intäkter vilket 
genererar mer relevant information kring finansiella uttalanden188. Denna åsikt som beskrivs 
är respondenterna eniga om. 
 
Svensson (Rev X) anser precis som övriga att kapitaliseringen påverkar relevansen positivt. 
Svensson (Rev X) tillägger att han ställer sig negativ till att företagen tidigare inte redovisade 
dolda värden, men att intressenter i och med kapitalisering av utveckling nu får ta del av 
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dessa värden189. Det är enligt Svensson (Rev X) relevant på alla vis för en intressent att 
erhålla information kring aktuella utvecklingsarbeten i företag. Gustafsson (SET) menar att 
kapitalisering av utveckling innebär att intressenter får mer information om hur företaget 
satsar vilket ökar relevansen. Brandes m.fl. menar att genom att erbjuda en mer omfattande 
och detaljerad information kring företagets framtidsutsikter upprättar företaget en god 
relation till sina aktieägare, vilket aktieägarna förväntar sig190. Detta resonemang liknar 
Svenssons (Rev X) och Gustafssons (SET). Brandes m.fl. förklarar vidare att det länge har 
legat i aktieägarnas intresse att utvecklingsutgifter ska kapitaliseras samt att immateriella 
tillgångar skulle särredovisas så att intressenterna kunde tolka företagets framtidsplaner191. 
Overud (Deloitte) understryker vad övriga framfört, och förklarar vidare att i och med RR 15 
och IAS 38 har upplysningskraven för företagen ökat. I upplysningskraven har IASB beskrivit 
vad som ska inkluderas för att informationen ska vara relevant. Tack vare detta anser 
Overud (Deloitte) att beslutfattarna får mer relevant information att fatta sina beslut utifrån. 
Oswald och Zarowin anser att en av grundtankarna gällande kapitalisering är att 
informationen skall bli mer tillgänglig samt innehålla mer rik och relevant information192. 
Saknaden av tillräcklig information kring företagens FoU redovisning kan medföra att 
intressenter inte tar beslut angående investeringar vilket resulterar i mindre kapital för 
företaget193. Denna risk minimeras med relevant information, hävdar de.  

6.3.3 Begriplighet 

Den redovisningsegenskap som bland respondenterna vållat största 
meningsskiljaktigheterna efter IAS 38’s/RR15’s intåg är begripligheten. De råder delade 
meningar mellan respondenterna kring hur begripligheten har förändrats i och med 
aktiveringsmöjligheten.  Gustafsson (SET) anser att det ibland kan vara svårt för intressenter 
till fullo förstå de immateriella tillgångar som redovisas. Vad som påverkar begripligheten 
ännu mer är det faktum att den mängd information som erfordras av IFRS är alldeles för stor 
samt att informationen i sig ofta är väldigt komplex. Han ser här en risk att intressenten 
missar väsentligheterna i redovisningen. Han är dock tydlig med att påpeka att detta ej bara 
gäller IAS 38 utan hela ramverket. Detta resonemang är ytterst intressant av den 
anledningen att det går stick i stäv med Svenssons (Rev X) uppfattning. Han anser att 
väsentligheterna med all tydlighet framkommer om intresse finns för vad personen i fråga 
söker. Abrahamsson (E&Y) anser, precis som Gustafsson (SET), att IAS 38 är svårtolkad för 
intressenter och att detta påverkar begripligheten. Hans resonemang grundar sig att 
ramverket är relativt komplext och därmed svårbegripligt för den genomsnittlige 
aktieägaren. Han upplever att en årsredovisning är svårare att förstå nu jämfört med 
tidigare. Abrahamsson (E&Y) och Gustafsson (SET) hävdar att begripligheten blivit aningen 
sämre, men att tolkningsvårigheter som uppkommer delvis beror på bristande förkunskaper 
hos intressenterna. Svensson (Rev X) samt Overud (Deloitte) anser att begriplighet skall 
betraktas som bra. Svensson (Rev X) beskriver vidare, precis som Abrahamsson och 
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Gustafsson (SET) att de som saknar förkunskaper kring IFRS-regelverket kan tycka att det är 
problematiskt att tolka IAS 38. Svensson förklarar dock, till skillnad från Abrahamsson (E&Y) 
och Gustafsson (SET), att det inte ska vara några problem för den genomsnittliga 
intressenten att förstå vad som aktiveras i balansräkningen om IFRS upplysningskrav följs. 
Kopplat till tidigare resonemang av respondenterna förklarar IASB att information som kan 
uppfattas komplex för många användare skall endast presenteras om den är relevant för 
beslutfattarna och den får i så fall ej utelämnas för att den är för svårtolkad194. Arnell och 
Nilsson (KPMG) anser att det var lättare för intressenterna att förstå direkt kostnadsföring 
som det var tidigare, men att kapitalisering medför att FoU redovisas även i not. Det innebär 
enligt Arnell och Nilsson (KPMG) att informationen blir rikare men samtidigt menar Arnell 
och Nilsson (KPMG) att det blir svårare att tolka och begripa informationen. Detta innebär 
att Arnell och Nilsson (KPMG) anser att begripligheten kan tolkas på två sätt, mer 
information men svårare att tolka och begripa för den med bristande 
redovisningskunskaper.  
Sammanfattningsvis hävdar två respondenter att begripligheten har försämrats en aning, 
medan en tycker att den förbättrats. De två övriga ställer sig tveksamma till om den 
överhuvudtaget påverkats.  

6.3.4 Jämförbarhet 

Det finns två olika aspekter på jämförbarheten enligt Artsberg. Den ena är att intressenterna 
skall kunna jämföra samma företag över tiden och den andra handlar om att intressenterna 
skall kunna jämföra mellan olika företag195. Samtliga respondenter anser att jämförbarheten 
har förbättrats gällande jämförelsen mellan olika företag förutsatt att samma 
rekommendationer använts. Huvudargumentet som samtliga respondenter använder är att 
jämförelsen har ökat på grund av att alla nu använder samma regelverk. Syftet med att 
införa en internationell redovisningsstandard, som IFRS regelverket, är enligt Ashbaugh att 
standardisera företagens finansiella information och deras val av redovisningsmetoder 
mellan nationer196.   
 
Overud (Deloitte) förklarar att om samma typ av information finns i företagen så ökar 
jämförbarheten. Han menar att jämförbarheten ökar när informationen ökar. Detta kan 
kopplas till vad Chamber m fl. skriver att saknaden av uppgifter i de finansiella rapporterna 
leder till att jämförbarheten blir lidande197. Svensson (Rev X) håller med om vad Overud 
(Deloitte) uttryckte angående kopplingen mellan att ökad informationen genererar i en ökad 
jämförbarhet. Svensson (Rev X) anser att jämförbarheten förbättras eftersom att det tidigare 
inte var möjligt att genomföra jämförelser gällande företagens utvecklingsprojekt. Enligt 
Svensson (Rev X) och Overud (Deloitte) har därför informationen ökat i och med 
aktiveringen av utvecklingsutgifter, vilket i sin tur medfört en förbättrad jämförbarhet. 
Brandes m.fl. belyser just detta att aktieägare kräver mer informationsrika rapporter och att 
detta i sin tur leder till ökad jämförbarhet198. 
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Respondenterna anser, som tidigare nämnts, att jämförbarheten har ökat i och med att 
samma regelverk används. Vidare anser de att jämförbarheten kan variera lite beroende på 
storlek på företagen (noterade och ej noterade) samt branscher. Arnell och Nilsson (KPMG) 
anser att jämförbarheten har förbättrats i branscher medan det är mer tveksamt med 
jämförbarheten mellan branscher. De anser till exempel att läkemedelsbranschen och 
bilindustrin är så pass avvikande att utvecklingsprojektens olika tidsfaser inte blir 
jämförbara. Gustafsson (SET) anser också att jämförbarheten kan växla en del mellan 
branscher och får medhåll från Abrahamsson (E&Y). Overud (Deloitte) och Svensson (Rev X) 
uttrycker även de att gränsdragning mellan företag varierar. Tilläggas bör att 
respondenterna syftar på den subjektiva bedömning som görs vid en eventuell 
utvecklingsaktivering mellan bolag, som vi även diskuterat tidigare i analysen (6.1.3). 
Informationen som lämnas av företagen är trots det likartad vilket ej påverkar 
jämförbarheten. Samtliga respondenter är totalt sett överens om att jämförbarheten har 
förbättras i och med IAS 38/RR 15.  

6.3.5 Rättvisande bild 

Dagens FoU-redovisning har medfört en ökad rättvisande bild enligt samtliga respondenter. 
Abrahamsson (E&Y) anser att möjligheten till kapitalisering av utvecklingsutgifter generellt 
ger en mer rättvisande bild, framförallt när det gäller börsnoterade bolag. Han är dock 
tveksam till att medelstora och små företag skall ägna sig åt utvecklingsaktivering då detta 
kräver en typ av kompetens som mindre bolag inte alltid besitter. Abrahamsson (E&Y) anser 
vidare att redovisningen blir mer rättvis om ett utvecklingsprojekts kostnader precis som 
dess intäkter redovisas i framtiden. Gustafsson (SET) tycker definitivt att aktivering av 
utvecklingsutgifter ger en mer rättvisande bild. Tydligaste beviset för detta är enligt honom 
att utgifterna tidigare hamnade i resultaträkningen och att det då var det omöjligt att 
särskilja om kostnaden i fråga bottnade i forskning eller utveckling. IAS 38 kräver en sådan 
särskrivning vilket innebär att Gustafsson anser att dagens FoU-redovisning ger en mer 
rättvisande bild. Brandes m.fl. belyser att detta krav från IAS 38 tillfredsställer intressenterna 
och framförallt aktieägarna som har efterlyst särskrivning av de immateriella tillgångarna199.   
 
Overud (Deloitte) anser att den rättvisande bilden ökar i och med IAS 38/RR15 och i 
synnerhet på grund av de kriterier som krävs för aktivering av utveckling. Han anser att om 
företag aktiverar utveckling när kriterierna uppfylls ger detta en mer rättvisande bild då 
redovisningen syfte är att spegla företaget. Enligt Overud (Deloitte) bidrar detta till en 
rättvisande bild av redovisningen förutsatt att rekommendationerna och kriterierna i IAS 38 
följs. Svensson (Rev X) anser att man för tillfället kommit så långt det går gällande en 
rättvisande bild av redovisningen. Han anser att så länge tillgångar och skulder definieras på 
det sätt som de görs idag kan ej mer information ges till företagets intressenter. Det 
Svensson (Rev X) eventuellt saknar är en del poster som för tillfället inte finns med i 
räkenskaperna. Han anser att man för att få en fullständig rättvisande bild bör innefatta alla 
poster som utgör ett värde för företaget, exempelvis personal. Detta är dock inte 
genomförbart med dagens tillgångsdefinition, förklarar han. Sammanfattningsvis anser 
samtliga respondenter att IAS 38 och RR 15 inneburit att en ökad rättvisande bild har nåtts i 
redovisningen av FoU. 
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7. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser byggda på empirin och analysen samt besvara 
vår problemformulering. Först presenteras en sammanfattning av vår problemformulering 
och våra delsyften med studien och därefter presenteras de slutsatser vi nått. 
 

7.1 Frågeställning 
Grunden i studien är att undersöka huruvida de kvalitativa redovisningsegenskaperna har 
påverkats, och i så fall hur, i och med aktivering av utvecklingsutgifter enligt IAS 38 (RR 15), 
samt vilka redovisningsprinciper som betonas. Vi har även haft för avsikt att undersöka IAS 
38’s duglighet och varför normgivning för ej noterade bolag skiljer sig från denna standard.  

7.2 Slutsats 
Precis som vi redogör för i teoriavsnittet skiljer sig inte IAS 38 och RR 15 från varandra. 
Respondenterna nämner endast mindre skillnader och dessa kopplas mot undantag som inte 
alls påverkar redovisningshanteringen av forsknings- och utvecklingsutgifter. De tillfrågade 
förklarar, precis som vi teoretiskt nämnt, att rekommendationerna för ej noterade bolag 
skiljer sig från IAS 38/RR15 då dessa är tvingande när utvecklingskriterierna uppfylls. 
Utvecklingsaktivering i BFN R1 är däremot valfri och det beror enligt respondenterna på att 
rekommendationen bygger på ÅRL som i sin tur lutar sig mot försiktighetsprincipen, vilken 
säger att företag generellt hellre ska kostnadsföra än att aktivera tillgångar. K2-regelverket 
bygger vidare på detta resonemang men är än mer restriktivt vid utvecklingsaktivering. BFN 
beslutade av förenklingsskäl att K2-företag skulle fritas från de komplexa och resurskrävande 
bedömningar som eventuella utvecklingsaktiveringar genererar. Detta innebar att aktivering 
av utvecklingsutgifter förbjöds i K2-företag. Sammanfattningsvis beror skillnaderna i BFN 
R1’s fall på försiktighetsskäl och både förenklingsskäl och försiktighetsskäl i FoU-redovisning 
för K2-företag. 
 
Respondenterna klargör med all önskvärd tydlighet att de finner IAS 38 som välformulerad 
och väl avvägd. Det ser inga större brister i standarden och ger ej några uttryckliga önskemål 
om förbättringar. Respondenterna anser att avgränsningen mellan forskningsfas och 
utvecklingsfas i standarden är väl avvägda. Vår studie antyder däremot att de tillfrågade 
upplever att bolagen har svårt att avgöra om de befinner sig i en forskningsfas eller en 
utvecklingsfas. Vår studie visar vidare att samtliga respondenter anser att den största 
problematiken vid FoU-redovisning enligt IAS 38 ligger i bedömningen/värderingen huruvida 
kriterierna för kapitalisering av utvecklingskostnader är uppfyllda. Det kriterie som innebar 
de största bekymren är, hävdar respondenterna, ifall utvecklingsprojektet kommer att 
generera framtida kassaflöden. Enligt vår studie berodde detta problem på komplexiteten i 
de bedömningar och värderingar som måste göras vid en eventuell utvecklingsaktivering då 
de bygger på prognoser och antaganden. 
 
Majoriteten av respondenterna anser att matchningsprincipen har fått ett stadigare fotfäste 
i jämförelse med försiktighetsprincipen gällande möjligheten till utvecklingsaktivering enligt 
IAS 38/RR 15. De anser att en kapitalisering av utvecklingsutgifter matchas mot samma 
period som de framtida intäkter åtnjuts, vilket pekar på matchningsprincipen. En respondent 
hävdar dock att det inte handlar om kostnader som matchas utan snarare ett sätt att 
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förbruka tillgången vilket inte tyder på matchning. Det finns totalt sett empiriska 
indikationer på att den redovisningsprincip som främst betonas vid aktivering av 
utvecklingskostnader i balansräkningen är matchningsprincipen. Respondenterna antyder 
dock att det snarare handlar om att försiktighetsprincipens betydelse minskat och att 
matchningsprincipen på så vis tagit dess plats. 
 
Det råder delade meningar huruvida tillförlitligheten har påverkats i och med IAS 38/RR 15. 
Kontentan av de resonemang respondenterna för är att bristande tillförlitlighet minskas om 
bedömningar görs utifrån IFRS ramverk. Vi kan däremot inte dra några slutsatser utifrån 
respondenternas svar angående hur tillförlitligheten påverkats i och med IAS 38/RR 15. 
 
Enligt vår studie har relevansen påverkats positivt i och med FoU-redovisning enligt IAS 
38/RR 15. Samtliga respondenter anser att aktivering av utvecklingsutgifter ger en mer 
relevant information till intressenter angående företagets verksamhet. Utifrån dessa svar 
kan vi därmed dra slutsatsen att IAS 38/ RR 15 ger en mer relevant redovisning.  
 
Den kvalitativa redovisningsegenskap som vållar störst meningsskiljaktigheter bland 
respondenterna är begripligheten. Det antyds att IFRS regelverket i sig är väldigt komplext 
och kräver mycket information av företaget, vilket påverkar begripligheten negativt. Å andra 
sidan har det insinuerats att väsentligheten inte alls påverkas negativt av denna 
informationsmängd så länge rimlig förförståelse finns hos användaren. Tilläggas bör att 
skeptikerna anser att svårigheten ligger i IFRS generellt och inte enbart i IAS 38. Utifrån vår 
studie går det därför inte att dra någon slutsats kring hur begripligheten har påverkats av IAS 
38/RR 15.  
 
Vår studie visar att jämförbarheten mellan olika företag har ökat förutsatt att de använder 
IAS 38/RR 15, vilket noterade bolag i Sverige gör. Samtliga respondenter styrker detta 
påstående. Däremot belyser några respondenter att jämförbarheten mellan olika branscher 
kan variera, dock visar vår studie på att jämförbarheten generellt sett har förbättras i och 
med att FoU-redovisning upprättas enlighet IAS 38/RR 15. 
 
Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att redovisning enligt IAS 38/RR 15 medfört en 
mer rättvis bild av företagen. Samtliga respondenter hävdar att verksamheten i företaget 
speglas på ett tydligare sätt, vilket innebär att den rättvisande bilden förbättras för noterade 
bolag som följer IFRS rekommendationer. Sammanfattningsvis har de kvalitativa 
redovisningsegenskaperna påverkats på olika sätt i och med IAS 38/RR 15’s intåg i Sverige. 
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8. Förslag till vidare forskning 
Här nedan presenteras förslag till vidare forskning, samt problem och frågeställningar som 
uppkommit under vårt arbete med studien.  

 

Under vår studie har det framkommit en del frågeställningar som skulle varit av intresse att 
granska djupare. Bland annat skulle det vara intressant att göra en skrivbordsundersökning 
och granska årsredovisningar innan RR 15 och IAS 38 introducerades för att jämföra hur det 
såg ut då och hur det ser ut nu gällande redovisningen av forskning och utvecklingsutgifter. 
Det skulle vara intressant att se skillnaden i hur berörda företag hanterande 
utvecklingsutgifter innan jämfört med efter RR 15 och IAS 38 började gälla. 
  
Det skulle även vara intressant att undersöka FoU-redovisningen utifrån ett 
intressentperspektiv och granska om intressenter är nöjda med den information som ges 
idag angående forskning och utvecklingsutgifter i bolag. Dessa intressenter skulle kunna vara 
aktieägare med stora aktieposter eller långivare. 
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9. Sanningskriterium 

Här nedan presenteras de aspekter vi anser har bidragit till studiens trovärdighet. 
 

 

Trovärdighet kan delas upp i fyra olika kategorier vid genomförande av en kvalitativ studie. 
Dessa är; Tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjligheten att styrka och 
konfirmera.200 

9.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten avgör om forskaren har genomfört studien på ett korrekt sätt201. Efter att vi 
genomförde intervjuerna transkriberades dessa. Vi författare gick igenom transkriberingarna 
och granskade så att ingenting misstolkats. Respondenterna kontaktades om vi kände en viss 
osäkerhet vid tolkningen av de svar vi samlat in. En respondent krävde att få se empirin 
innan vi gick vidare för att undvika misstolkningar. Vår studie har en hög tillförlitlighet då 
datainsamlingen genomfördes noggrant. Vi har därefter sett till att det insamlade materialet 
granskats vaksamt.   

9.2 Pålitlighet 
Pålitligheten kan jämföras med den kvantitativa studiens begrepp reliabilitet. Genom att 
granska studien under arbetsprocessens gång minskas risken för att studien skulle vara 
opålitlig.202   
 
Vi har rutinmässigt granskat arbetet för att undvika eventuella tolkningsfel samt andra 
misstag. Vi har även haft diskussioner kring studien och dess upplägg med vår handledare, 
som har påpekat svagheter eller angreppsätt som varit tvivelaktiga. Även andra 
utomstående har kontrollerat vår studie under arbetsgången och då kommit med 
synpunkter kring oklarheter.  

9.3 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om hur väl resultatet från vår studie skulle kunna appliceras i andra 
studier. Då vi genomförde en kvalitativ studie har endast en liten grupp av populationen 
blivit undersökt samt har fokus legat på att få förståelse kring problemställningen som vi 
studerat. Trovärdigheten kring överförbarhet i vårt fall behandlar huruvida en liknande 
undersökning skulle kunna uppnå ett likartat resultat som vi i vår studie erhållit.203 
 
Vi har undersökt effekterna på de kvalitativa redovisningsegenskaperna utifrån 
möjligheterna att kunna kapitalisera utvecklingsutgifter. Vi har även haft som 
delfrågeställning att få en övergripande uppfattning kring synen på dagens FoU-redovisning 
samt vilka principer som har varit framträdande. 
 
Vi anser att vårt material är så pass trovärdigt att vårt resultat skulle kunna användas i andra 
studier. Framförallt så anser vi att en liknande undersökning skulle komma fram till ett 
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likartat resultat eftersom respondenterna i vår studie tillhör experterna inom FoU-
redovisning i Sverige. 

9.4 Möjligheten att styrka och konfirmera 
Möjligheten att styrka och konfirmera behandlar huruvida forskaren kan säkerställa att 
denne har agerat i god tro. Det skall framgå att forskaren inte har påverkat respondenterna 
under datainsamlingen. Vidare skall det framgå att forskarens personliga åsikter och 
värderingar inte har påverkat studien och dess resultat.204 
 
Möjligheten att vår förförståelse skulle kunnat påverka studien är inte troligt eftersom vi 
författare initialt hade bristande kunskaper kring FoU-redovisning. Framförallt är våra 
förkunskaper så pass bristande att vi inte kan vilseleda respondenterna som är experter på 
området. Vår studie har alltså inte blivit påverkad av våra värderingar och åsikter utan det 
har varit respondenternas svar som har utformat resultaten. 
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Bilaga 1 Intervjumall till Respondenterna  
 

- Position och erfarenhet inom redovisningsområdet, i synnerhet inom immateriella 

tillgångar? 

IAS 38/RR 15 
 
Uppfattar ni att det blivit någon skillnad i redovisningen av FoU-kostnader mellan 
användandet av IAS 38 och RR 15?  
  

Skillnad större mindre företag?  
 
Finns det en allmän åsiktstrend gällande redovisningen av FoU i Sverige, både när det gäller 
stora och små? 

 
Regelverket K2, BFN R1 

 
Försiktighetsprincip? Risk för övervärdering?  

 
Matchningsprincip?  
 
Anser ni att avgränsningen mellan forskningsfas och utvecklingsfas är bra? 

 
Anser ni att kriterierna för kapitalisering av utvecklingskostnader är väl 
avvägda? 
 
I det stora hela, anser ni att standarden (IAS 38) fungerar bra, i synnerhet 
gällande FoU? 

 
Hur ställer ni er till redovisning av FoU? 
  
Hanterar företagen kapitaliseringen korrekt redovisningsmässigt? Värderingsmässigt? 
 
Kvalitativa redovisningsegenskaper: 
 
Tillförlitlighet? 
  
Relevans? 
 
Jämförbarhet? 
 
Begriplighet? 
 
Rättvisande bild? 
 


